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Günümüzde iş kazaları, meslek hastalıkları, çalışma koşullarına bağlı olarak gerçekleşen olaylar 
gerek ekonomik açıdan, gerekse de toplumsal açıdan büyük problemleri beraberinde getirmektedir. 
İş sağlığı ve güvenliği, ‘İSG’ kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya 
yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür. Bilindiği üzere; “işçilerin iş kazalarına uğramalarını 
önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş 
Güvenliği” adı verilmektedir. 

Teknolojik gelişmeler ve hızlı sanayileşmenin etkisiyle birlikte iş yerlerinde çalışanların güvenliği ve 
sağlığına yönelik çeşitli tehditler ortaya çıkmış, bu da önemli sorunları beraberinde getirmiştir. Bu 
nedenle iş yerlerini güvenli hale getirmek ve çalışanların sağlığını korumak büyük önem kazanmıştır. 
1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi’ni gerçekleştirme amacımızı da bu ve 
benzer nedenler oluşturmuştur. Kongremiz yoğun bir katılıma sahne olmuş ve çok faydalı bildiriler 
hazırlanmıştır. 

1. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi’nde ana konu başlıklarını olarak “Hukuk 
ve Yönetim, Teknik, Eğitim ve Uygulama” belirledik ve değerli katılımcıların beğenilerine sunduk. 
Kongremizde amaç olarak iş güvenliği başta olmak üzere çalışan sağlığı, hukuki düzenlemeler, haklar, 
sendikalar, ücret politikaları, iş yeri hekimliği, ulusal ve uluslararası siyasal – politik sorunlar, hijyen, 
yerel yönetim uygulamaları, eğitim, sosyal güvenlik ve akademik anlamda yapılan çalışmaların 
değerlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Kongremizin bilim dünyasına katkı sağlayacağına 
inanıyor, bize destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Saygılarımızla…

Prof. Dr. Bülent EKER
Kongre Başkanı 

Yrd. Doç. Dr. Ali Murat 
KIRIK

Kongre İletişim Sekreteri
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 KONGRE BİLİMSEL PROGRAM
08:30 – 09:30 KAYIT DESK 
09:30 – 10:00 (Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı)
AÇILIŞ KONUŞMASI (Kongre Başkanı)
10:00 – 10:15 Prof. Dr. Bülent EKER 
10:15 – 10:30 Çay Kahve Arası 
 
SALON: A 
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 10:30 – 11:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan HIDIROĞLU

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Funda ASLAN, Nilay Ercan ŞAHİN İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

Nilay Ercan ŞAHİN, Funda ASLAN
SAĞLIĞI GELİŞTİRME VE İŞ SAĞLIĞI 
HEMŞİRELİĞİ

Funda ASLAN, Nilay ERCAN ŞAHİN
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI ŞİDDETİ 
ÖNLEME; ULUSLARASI KURUMLARIN 
ÖNERİLERİ

Oya Nuran EMİROĞLU, Funda 
ASLAN, Nilay ERCAN ŞAHİN

“DİĞER SAĞLIK PERSONELİ” ve HEMŞİRE 
UNVANININ KORUNMASI SORUNU

Seyhan HIDIROĞLU,  
Salih DEMİRHAN, Emel LÜLECİ, 
Halime DİLBER KİRAZ,  
Migena GJONİ, Bahadır 
ÜZÜLMEZ, Ertuğrul ŞAHİN, Aliye 
MANDIRACIOĞLU,  
Melda KARAVUŞ

HASTANE HİZMET PERSONELİNDE, İŞ KAZALARI 
ve ENFEKSİYON KONTROLÜ

Atilla BABACAN, Savaş DALMIŞ, 
Bülent EKER

MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINDA 
PROTOTİP BİR ATÖLYE GÜVENLİK SİSTEMİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ
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 SALON: B
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 10:30 – 11:30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Nilgün ULUTAŞDEMİR,  
Sevcan KIRIMOĞLU, Onur AYDIN

GAZİANTEP’TE ÖZEL BİR ÜRETİM TESİSİNDE 
ÜÇ YILLIK İŞ GÜVENLİĞİ HİZMET KAPSAMINDA 
VERİLEN İLKYARDIM EĞİTİMLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Seyhan HIDIROĞLU, 
Yaşar KESKİN,Emel LÜLECİ,  
Aysima BİLTEKİN,Bükem CÜCE, 
Dide GÖKAY, Ertuğ DİNÇER,  
Aydın Talip YILDOĞAN, 
Melda KARAVUŞ

BİR KAMU ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE 
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
YASASI HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMU

Afkan ÜNAL, Mustafa MERAL,  
H. Tahsin KALAYCI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YETİŞKİN EĞİTİM 
YÖNTEMLERİ VE KATILIMCILARIN BAŞARISINA 
ETKİSİ

Gültekin COŞKUN 
SAĞLIK KURUMLARINDA KULLANILAN YAYA 
YÜZEY KAPLAMALARININ KAYMA RİSKİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Halil SOYAL, Özgür İNCE,  
Osman GÜNAY

BİR HASTANEDE ÇALIŞAN SAĞLIK 
PERSONELİNİN İŞ YAPARKEN SAĞLIĞINI 
KORUMAYA YÖNELİK HİJYEN ÖNLEMLERİ

Cem ALDAĞ, Bülent EKER
BALIKESİR’DE ÖRNEK BİR METAL 
İMALATHANESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN İNCELENMESİ
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 SALON: C
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 10:30 – 11:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Murat KORKMAZ,  
Ali Serdar YÜCEL, Ayhan AYTAÇ, 
Kaya YILDIZ, Ercan ŞAHBUDAK, 
Yasemin AYDOĞAN, Erdal ŞEN, 
Kürşat KARACABEY,  
Selvinaz SAÇAN, Sevilay YILDIZ, 
Haluk ŞENGÜN

İSTİHDAM VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
FARKLI EKONOMETRİK YÖNTEMLER İLE 
ANALİZ EDİLMESİ

Halil SOYAL, Özgür İNCE,  
Osman GÜNAY

BİR HASTANEDE ÇALIŞAN SAĞLIK 
PERSONELİNİN İŞ YAPARKEN SAĞLIĞINI 
KORUMAYA YÖNELİK HİJYEN ÖNLEMLERİ

Gültekin BAYSAL,  
İsmet ANIK BAYSAL

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİNİN İŞ 
SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

Gültekin BAYSAL,  
İsmet ANIK BAYSAL

MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE 
ERGONOMİNİN ÖNEMİ

Mehmet ÖZLER , Recep YİĞİT , 
Hacı Ahmet KIRTAŞ

METAL İŞLEME AKIŞKANLARINDA 
OLUŞABİLECEK MESLEK HASTALIKLARI

Murat ALKAN, Bülent EKER
KIRSAL ALANLARDA TARIMSAL ALET VE 
MAKİNA KULLANIMINDAKİ İŞ GÜVENLİĞİ 
SORUNLARINA BİR BAKIŞ
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 SALON: A
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 11:30 – 12:30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Afşin Ahmet KAYA

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Sedat BOSTAN, Eyyüp YILDIZ
IN TERMS OF EMERGENCY ACTION PLANS, 
PUBLIC INSTITUTIONS AND PRIVATE BUSINESS 
ANALYSIS IN GÜMÜŞHANE CITY CENTER

Seçil AYANOĞLU, İmer OKAR 
LABORATUVARLARDA RİSK ANALİZİ: YENİ 
YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ FARMASÖTİK KİMYA 
LABORATUVARI ÖRNEĞİ

Nilgün KURU, Thodoris KATARAS

JOB SATISFACTION AND PERCEIVED SELF-
EFFICACY AMONG GREEK NURSES

 

Musa ÖZATA,  
Hilal AKMAN DÖMBEKCİ

ÜLKEMİZDE 2014-2016 YILLARI ARASINDA 
MEYDANA GELEN AMBULANS KAZALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Hüseyin AKBABA, Mustafa YAĞIMLI
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

Elif ÇELENK KAYA,  
Necla İrem ÖLMEZOĞLU,  
Afşin Ahmet KAYA

EVALUATION OF OCCUPATIONAL HEALTH 
AND SAFETY AWARENESS : A FIELD STUDY ON 
CEMENT INDUSTRY EMPLOYEES
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 SALON: B
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 11:30 – 12:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nuran GÜLER

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

İsmet ANIK BAYSAL,  
Gültekin BAYSAL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE STRESİN ROLÜ

Musa ÖZATA,  
Hilal AKMAN DÖMBEKCİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ VE 
UYGULAMALAR ESNASINDA KARŞILAŞTIKLARI 
İŞ KAZALARININ ANALİZİ

Nuran GÜLER, Meral KELLECİ, 
Semra KOCATAŞ

ÇIRAKLIK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÇALIŞAN 
GENÇLERİN GENEL SAĞLIK ANKETİNE GÖRE 
RUHSAL DURUMLARI VE MADDE KULLANIM 
PROFİLLERİ

Hüseyin AKBABA, Mustafa YAĞIMLI
TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

Muzeyyen ARSLAN,  
Zeynep KARABACAK

VARDİYALI ÇALIŞMANIN HEMŞİRELERDE 
GÖZYAŞI KURULUĞU SENDROMUNA ETKİSİ

Murat GÜLGÖR, Recep KANIT, 
Mürsel ERDAL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE FİRMA 
RİSKLERİNİN BULANIK DEMATEL YÖNTEMİ İLE 
BELİRLENMESİ
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 SALON: C
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 11:30 – 12:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oya Nuran EMİROĞLU

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Serap ARSAL YILDIRIM,  
Bahar KURT

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE RADYOLOJİ 
ÖĞRENCİLERİNİN RADYASYON GÜVENLİĞİ 
HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI

Oya Nuran EMİROĞLU,  
Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR,  
Nilgün KURU

ÜLKEMİZDE 2012-2014 YILLARI ARASINDA 
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞİDDET OLAYLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Aysel ÖZALP, Ayşe ÇEVİRME

BİR KAMU KURUMUNDA TEHLİKELİ SINIFTA 
YER ALAN İŞÇİLERDE BEL AĞRISI SIKLIĞI İLE 
STRES YÖNETİMİ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Recep YİĞİT, Mehmet ÖZLER,  
Hacı Ahmet KIRTAŞ

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI AÇISINDAN 
NANOTEKNOLOJİ VE NANOMALZEMELER

Tuna ŞAHSUVAROĞLU

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN 
BİREYLERİN İŞ VE MESLEK YAŞAMINDA 
KARŞILAŞABİLECEKLERİ BAZI GÜVENLİK VE 
SAĞLIK RİSKLERİNE KARŞI ALINABİLECEK 
ÖNLEMLER

Mehmet GÖNEN, Ayşe BUDAK
LABORATUVARLARDA YÜKSEK BASINÇLI 
SİSTEMLERDEKİ RİSKLER VE ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER

 
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI 
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 SALON: A
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 13:30 – 14:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Medine YILMAZ

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Birgül ALTUĞ, Öznur KIRMIZI AY, 
Nigar AKÇİÇEK, Umut SARIÖZ, 
Aykut KÖKOĞLU

HASTANEDE ÇALIŞAN TIBBİ SEKRETERLERİN 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİ 
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Sedat BOSTAN, Eyyüp YILDIZ
ACİL DURUM EYLEM PLANI NASIL OLMALIDIR? 
BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

Serpil GERDAN, Serkan YİĞİT, İrfan 
UYGUL,Musa GÜVEN,  
Fikret SÖNMEZ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERDE 
ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ BİLİNCİ İLE KİŞİSEL KORUYUCU 
DONANIM KULLANMA ALIŞKANLIKLARI

İsmet ANIK BAYSAL,  
Gültekin BAYSAL

İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDE 
MOTİVASYONUN ÖNEMİ

Berna EKTİR, Medine YILMAZ
TEKSTİL İŞKOLUNDA ÇALIŞAN KADINLARIN 
MEME KANSERİNE İLİŞKİN BİLGİ ve SAĞLIK 
OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ

Necla DALBAY, Onur TEMİZ
ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN 
PERSONELİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLGİ/
BİLİNÇ SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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 SALON: B
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 13:30 – 14:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Akgün YEŞİLTEPE, Ayşe BEŞER 
TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN BEL AĞRILARI VE ETKİLİ 
OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Eyüp AKSOY, Selçuk SAMANLI, 
Muhammet Abdullah KARAGÖZ

TÜRKİYE’ DE, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA 
DÜZEYİNDEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM 
PROGRAMLARININ, MEVCUT DURUMUNUN 
İNCELENMESİ

Eyüp AKSOY, Selçuk SAMANLI, 
Muhammet Abdullah KARAGÖZ

TÜRKİYE’ DE, YÜKSEKÖĞRETİMDE İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÖNLİSANS VE LİSANS 
PROGRAMLARINA GENEL BAKIŞ

Oya Nuran EMİROĞLU,  
Nilgün KURU,  
Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR

TÜRKİYE’DE 2009-2016 YILLARI ARASINDA İŞ 
SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ALANINDA ÇALIŞILAN 
LİSANÜSTÜ TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Metin TAŞKIN , İlhan UMUT,  
Serdar ÖZER

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI 
İDARECİLERİN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN 
ÖNEMİNİN FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA: SARAY ve ÇERKEZKÖY İLÇELERİ 
ÖRNEĞİ

Mithat ZEYDAN, Ercan ÇÖREK
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) AÇISINDAN RİSK 
DEĞERLENDİRME METODU ÖNERİSİ VE BİR 
İŞLETMEDE UYGULAMASI
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 SALON: C
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 13:30 – 14:30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Merda Elvan TUNCA

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Saffet TATMA ,  
Mürvet Memiş ÖZDEMİR

BİR ELEKTRİKLİ İMALAT FABRİKASINDA EĞİTİM 
SEVİYESİ İLE KAZA İLİŞKİSİ ANALİZİ ÇALIŞMASI

Merda Elvan TUNCA,  
Senem ERMUMCU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KANUNUNUN KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN İŞ ve 
FAALİYETLER

Abdullah SOYSAL, Pınar ÖKE

HEMŞİRELERİN İŞ GÜVENLİĞİ ALGILARININ 
İNCELENMESİ: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM 
ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA 
HASTANESİ ÖRNEĞİ

Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU
MOBBİNG TİPİ TACİZLERE BAĞLANAN HUKUKÎ 
YAPTIRIMLAR

Orhan Ersun CİVAN
ÖZEL RİSK GRUPLARI KAPSAMINDA YER ALAN 
İŞÇİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Düzgün COŞKUN, Düzgün ÇAKIRCA, 
Murat ÇİMEN

TÜRKİYE’DE 2012-2014 YILLARI ARASINDA 
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞÇİ KAZALARINDA 
ÖLÜMLE SONUÇLANAN KAZA TİPLERİ ARASINDA 
İSTATİSTİKİ KARŞILAŞTIRMALAR
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 SALON: A
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 14:30 – 15:30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Bilal SOLAK

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Bilal SOLAK, Reşat SAKUR

İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YAPILAN 
HARCAMALARIN ÜRETİM MALİYETLERİNE 
ETKİSİ: MADEN OCAKLARI ÜZERİNE BİR 
UYGULAMA

Senem DEĞER ERMUMCU, M. Elvan 
TUNCA

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KANUNUNUN KİŞİLER BAKIMINDAN KAPSAMI

Oya ÇELEBİ ÇAKIROĞLU, Arzu 
Kader HARMANCI SEREN

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İSTİHDAM 
BİÇİMLERİNDE DÖNÜŞÜM: ESNEK İSTİHDAM 
BİÇİMİ

Senem DEĞER ERMUMCU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA 
SENDİKALARIN ROLÜ

Turgut BABÜR SARIFAKIOĞLU
İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
UYGULAMALARININ DENETİMLERİ

Sevda BOZTEPE
KAMU KURUMLARINDA ERGONOMİK 
DÜZENLEMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ
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 SALON: B
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 14:30 – 15:30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Yeliz YEŞİL

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Yeliz YEŞİL, Bülent ARPAT

MAVİ YAKALILARDA ÇALIŞMA YAŞAM 
KALİTESİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN İNCELENMESİ, DENİZLİ İLİ KABLO 
İMALAT ENDÜSTRİSİ ÖRNEĞİ

Hasan Ali KAPLAN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
PROFESYONELLERİNİN 
GÖREVLENDİRİLMESİNDE İŞVERENİN 
BAŞVURABİLECEĞİ SEÇENEKLER

Saim OCAK
İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ, HUKUKİ 
VE CEZAİ SORUMLULUĞU

Erman TÜRKMEN, A. Oya ÖZÇELİK
İSG KARARLARINDA ETKİLİ OLAN UNSURLAR VE 
BUNLARIN İSG PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Erdal CANPOLAT
TÜRK KİMYA SANAYİNDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

Abdullah DEMİR, Damla İŞCİ, 
İbrahim BULDUK, Fatma 
ÇETİNKAYA

TRAFİK POLİSLERİNİN GÜRÜLTÜYE 
MARUZİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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 SALON: C
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 14:30 – 15:30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nuran AKYURT

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Erman TÜRKMEN, Rıza DEMİR, 
Eyüp DALOĞLU

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNDE 
YÖNETSEL FAALİYETLERİN ÖNEMİ

Leyla ACAR , Nuran AKYURT , 
Naciye GÖZLEMECİ ,  
Murat BALIKÇI

HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖZÜYLE 
SAĞLIKLA ŞİDDET

Gülsüm TURAN, Metin TAŞKIN
GÜNCEL KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE 
TARAFLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
SORUMLULUĞU

Mehmet Burhanettin COŞKUN
İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞINDA 
KAMUSAL ETİK DEĞERLER AÇISINDAN BİR 
İNCELEME: İŞVEREN SORUMLULUKLARI

Gülsüm TURAN, Metin TAŞKIN
GÜNCEL KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE 
TARAFLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
SORUMLULUĞU

Damla KÜÇÜK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ MESLEKİ 
SORUMLULUK SİGORTASI

İŞ HİJYENİNİN İSG’DEKİ ROLÜ

 
 
15:30 – 16:00 Çay Kahve Arası 
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 SALON: A
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 16:00 – 17:00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Meltem ÖZTÜRK

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Turgut BABÜR SARIFAKIOĞLU

Damla KÜÇÜK
İŞ HİJYENİ İSG’DEKİ ROLÜ

Muhammet Abdullah KARAGÖZ, 
Selçuk SAMANLI, Eyüp AKSOY

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 
ÇERÇEVESİNDE, TÜRKİYE’ DEKİ ORTAK SAĞLIK 
VE GÜVENLİK BİRİMLERİNİN KURULUŞ, 
MEVCUT DURUMLARI VE SORUMLULUKLARI 
ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Meltem ÖZTÜRK
MESLEK HASTALARINDA SUNULAN EDİMLERİN 
SOSYAL SİGORTA NİTELİĞİ

Yusuf DUMAN, Mustafa ŞEKER
İŞ GÜVENLİĞİ İKLİMİ İLE İÇ KONTROL 
YÖNETİMSEL RİSK ALGISI ARASINDAKİ 
ETKİLEŞİMİN İNCELENMESİ

Talip PINAR

DEĞİŞİM KAVRAMI VE KOBİ’LERDE DEĞİŞİME 
DİRENÇ: BİR DEĞİŞİM SÜRECİ OLARAK İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI 
ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Güliz Müge AKPINAR,  
Gültekin BAYSAL,  
İsmet ANIK BAYSAL

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASINDA 
ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ROLÜ
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 SALON: B
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 16:00 – 17:00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Pınar BAYKAN

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Aybüke KARACA
ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU

Nihal ÜNALDI,  
Oya ÇELEBİ ÇAKIROĞLU

VARDİYALI - NÖBET USULÜ ÇALIŞMA DÜZENİNİN 
HEMŞİRELERİN SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nilgün ULUTAŞDEMİR ,  
Ali ÇAĞLAYAN, Harun Reşit İNAN, 
Adnan ARSLAN, Mehmet SİNGAN, 
Erkan ÇELİK, Ozan EYYUPOĞLU

MULTİ SEKTÖRİYEL ALANLARDA YAPILAN İKİ 
YILLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ (GÜNEYDOĞU 
ÖRNEĞİ)

Kadir GELİŞ, Emre MANDEV,  
Pınar BAYKAN, Selçuk SİNCAR

NANOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ ÖNERİLERİ

Aslıcan GÜLER
GEMİ BAKIM ONARIM SEKTÖRÜNDE KİMYASAL 
RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nilgün ULUTAŞDEMİR, Tolga ATKIN, 
Habip BALSAK, Nejla DEMİROĞLU

GAZİANTEP’TE BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE 
ÇALIŞANLARA VERİLEN İSG EĞİTİMLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Latife YAVUZ, İbrahim BULDUK
ORTA OKULLARDA DERS ANINDAKİ 
GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
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 SALON: C
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 16:00 – 17:00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Necla DALBAY

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Sema ÜNALDI, Zafer UTLU
SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ

Suat SARI, Yanko MİLEV
TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN TRAFİK 
KAZALARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
YÖNÜNDEN ANALİZİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ

Binnur GÜMÜŞ,  
Mustafa Hakan KOÇ, Necla DALBAY

EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI: 3-6 YAŞ 
GRUBU ANAOKULLARI İLE İLKÖĞRETİM 
OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Berna EKTİR, Medine YILMAZ
TEKSTİL İŞKOLUNDA ÇALIŞAN KADINLARIN 
MEME KANSERİNE İLİŞKİN BİLGİ ve SAĞLIK 
OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ

Mustafa YILMAZ, Recep KANIT, 
Mürsel ERDAL, Serkan YILDIZ, 
Adem BAKIŞ

YAPI DENETİM GÖREVLİLERİNİN KAMU 
İNŞAATLARINDA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 
DENETİMİNE ETKİLERİ

Birsen KOLDEMİR, Engin KUDU
LİMAN OPERASYONLARINDA İŞ GÜVENLİĞİNİN 
ÖNEMİ; GEMİ YÜKLEME VE TAHLİYESİNDE 
ÇALIŞANLARIN EĞİTİM İHTİYAÇLARI
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 SALON: A
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 17:00 – 18:00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İlker USTABAŞ

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Nevra AKBİLEK
PROJE TİPİ İMALAT YAPAN BİR FİRMANIN 
EGONOMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

İlker USTABAŞ, Erol 
USTAAHMETOĞLU, Vedat TOĞAN

RİZE İLİNDEKİ KAMU KURUM VE 
KURULUŞLARINDA İDARECİ OLARAK GÖREV 
YAPANLARIN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ KANUNU ALGI DÜZEYLERİNİN 
TESPİTİ

Soner BERKİT, Ergün GONCA
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN 
DOKTORLARIN MARUZ KALDIĞI PSİKO-SOSYAL 
RİSKLERİN İNCELENMESİ

Volkan SEZGİN, Hüseyin CANBOLAT
DEMİRYOLU ARAÇLARI BAKIM ONARIMI YAPAN 
BİR TESİSİN DİZEL MOTOR BÖLÜMÜNÜN KİŞİSEL 
KORUYUCU DONANIMLARININ BELİRLENMESİ

C. Can AYANOĞLU, Mustafa KURT, 
Ertuğrul YOZGAT

İŞ KAZALARININ ANALİZİ VE GÜVENLİK 
İKLİMİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 
ÖNEMİ

Dilek Özlem ESEN, Orhan SÖNMEZ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI 
ÇERÇEVESİNDE: İŞBAŞI KONUŞMALARININ 
TANIMI VE İÇERİĞİ NE OLMALIDIR?
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 SALON: B
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 17:00 – 18:00
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Rüştü TAŞTAN

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Kazım Onur DEMİRARSLAN, Serden 
BAŞAK

AÇIK OFİSLERDE MEYDANA GELEN 
GÜRÜLTÜLERİN KAYNAKLARI VE ETKİLERİ

Rüştü TAŞTAN, Hüseyin UZUNER, 
Aynur KARADENİZLİ

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN 
ZOONOTİK HASTALIK RİSKLERİ ve İŞ 
GÜVENLİĞİNE TEK SAĞLIK YAKLAŞIMI

Damla İŞCİ, Abdullah DEMİR, 
İbrahim BULDUK, Fatma 
ÇETİNKAYA

ŞOFÖRLERDE TİTREŞİM MARUZİYETİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Gül KAHRAMAN, Mustafa Kemal 
KÜLEKCİ, Ercan KÖSE, Mehmet 
Ersin AYTEKİN

2008–2016 YILLARI ARASINDA ÜLKEMİZDE 
MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI VE DEĞİŞİM 
ANALİZİ

Serdar MERCAN, Yeşim YILMAZ, 
Doğan Engin ALNAK, Ebubekir 
DOĞAN

ÜNİVERSİTELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
ÇALIŞMALARINDA SÜREÇ YÖNETİMİ ÖNERİSİ

Ali ÇOLAK, Metin DAĞDEVİREN 

RÜZGAR TÜRBİNİ ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜNDEKİ 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİN ANALİZİ 
VE ÜRÜN MALİYETİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL 
ETKİLERİ
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 SALON: C
Tarih : 06.05.2016 / Saat: 17:00 – 18:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Pınar BAYKAN, Kadir GELİŞ, Selçuk 
SİNCAR 

MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM 
ATÖLYELERİNDE 5S MODELİNİN 
UYGULANABİLİRLİĞİ

Muzaffer OĞUZ, Fatma O. ERDOĞAN
BİR AR-GE LABORATUVARININ İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Pınar BAYKAN, Fatma YILDIRIM, 
Selçuk SİNCAR

KİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINDA 
ÇALIŞAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN 
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) 
KULLANIM DURUMLARI

Kadir GELİŞ, Pınar BAYKAN, Selçuk 
SİNCAR

GENEL OLARAK MAKİNELERDE İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

Nuran AKYURT, Murat BALIKÇI
RADYOLOJİ ÜNİTELERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ VE 
KALİTE YÖNETİM UYGULAMALARI

Murat TAŞTAN, Ergün GONCA
ALÜMİNYUM PROFİL İŞLEME ENDÜSTRİLERİNDE 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
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 07.05.2016 TARİHLİ OTURUMLAR 

SALON: A
Tarih : 07.05.2016 / Saat: 09:30 – 10:30
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Savaş DALMIŞ

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Hacı Ahmet KIRTAŞ, Recep YİĞİT, 
Mehmet ÖZLER

İTFAİYE TEŞKİLATLARINDA VERİLEN İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN PERFORMANS 
ANALİZİ

Gül KAHRAMAN, İlker SUGÖZÜ, 
Mustafa Kemal KÜLEKCİ, Mehmet 
ZİLE

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARININ 
KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR VE UZMAN 
PSİKOLOJİSİ

Figan DALMIŞ, Atila BABACAN, 
İbrahim Savaş DALMIŞ, Bülent EKER

MESLEKİ EĞİTİMDE KULLANILAN TORNA 
TEZGÂHLARI İÇİN ÖRNEK BİR GÜVENLİK 
SİSTEMİ TASARIMI

Mustafa YILMAZ, Recep KANIT, 
Mürsel ERDAL, Serkan YILDIZ, 
Adem BAKIŞ

YAPI DENETİM GÖREVLİLERİNİN KAMU 
İNŞAATLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ DENETİMİNE 
ETKİLERİ

Hande YEŞİLBAŞ
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Ferit ARTKIN
MARMARA BÖLGESİNDE İŞ KAZALARI 
VE MESLEK HASTALIKLARI SAYILARININ 
İSTATİKSEL İNCELENMESİ VE KOCAELİ ÖRNEĞİ
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 SALON: B
Tarih : 07.05.2016 / Saat: 09:30 – 10:30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Gül KAHRAMAN, İlker SUGÖZÜ, 
Mustafa Kemal KÜLEKCİ, Mehmet 
ZİLE

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARININ 
KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR VE UZMAN 
PSİKOLOJİSİ

Nazım ŞEKEROĞLU, Nurgül YÜCEL
BİTKİSEL ÇAYLARIN İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN 
SAĞLIĞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nevra AKBİLEK, Gonca UYSAL 
CERİTLİOĞLU

EMEK YOĞUN İMALAT YAPAN BİR FİRMANIN 
ERGONOMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Kazım CESUR 
TERSANE VE LİMAN İŞLETMELERİNDE GAZDAN 
ARINDIRMA İŞLEMİ

Murat KORKMAZ, Erdal ŞEN, Bülent 
EKER

TÜRKİYE’DE İŞ KAZALARI VE MESLEK 
HASTALIKLARININ FARKLI ANALİZ 
YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

Sibel ÇELİKEL YİĞİTER
TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ KAZASI VE MESLEK 
HASTALIKLARI
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 SALON: C
Tarih : 07.05.2016 / Saat: 09:30 – 10:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emel POYRAZ

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Gültekin BAYSAL, İsmet ANIK 
BAYSAL, Güliz Müge AKPINAR

PRESENTEEISMİN (İŞTE VAROL(MA)MA SORUNU) 
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

Seçkin SEVİM

DİZİ SEKTÖRÜNDE KAMERA ARKASI 
EKİPLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
NEOLİBERALİZM, KÜRESEL REKABET VE EMEK 
SÖMÜRÜSÜ

Gül KAHRAMAN, Mustafa Kemal 
KÜLEKCİ, Ercan KÖSE, Mehmet 
Ersin AYTEKİN

2008-2016 YILLARI ARASINDA ÜLKEMİZDE 
MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI DEĞİŞİMİNİN 
ANALİZİ

Nilgün ULUTAŞDEMİR, Asiye 
GÖZÜBÜYÜK, Habip BALSAK, Nejla 
DEMİROĞLU

GAZİANTEP’TE BİR ASANSÖR SİSTEMLERİ 
FİRMASINDA YAPILAN İKİ YILLIK RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ

Latife YAVUZ , Ergun ATEŞ , İbrahim 
BULDUK

BİR İMALAT FİRMASINDA GÜRÜLTÜ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

M. Barış EMİNOĞLU, Uğur YEGÜL, 
Ramazan ÖZTÜRK

ÇAPA MAKİNASI İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN 
ENERJİ TÜKETİM DEĞERLERİNİN DEĞİŞİMİNİN 
BELİRLENMESİ

10:30 – 11:00 Çay Kahve Arası 
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 SALON: A
Tarih : 07.05.2016 / Saat: 11:00 – 12:00
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ümran ŞENGÜL

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Alkan ÖZTEKİN, İbrahim 
ÇÖLGEÇEN, Zişan HÜRİYET

LABORATUVARLARIN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 
MEVCUT DURUMU VE LABORATUVAR 
ÇALIŞANLARININ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ 
KONUSUNDA FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN 
BELİRLENMESİ

Mehmet Ali BALCI, Mustafa KURT, 
Gökhan TUNA

TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI 
İSTATİSTİKLERİNİN ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM

Sibel ÇELİKEL YİĞİTER
ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINLAR VE İŞ 
KAZALARI

Murat DAL, İrfan YORULMAZ
İNŞAAT ENDÜSTRİSİ UYGULAMALARINDA İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN HATALI 
UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ahmet Bilal ŞENGÜL, Dilaver 
KAHRAMAN, Zıla KHALAF, Ümran 
ŞENGÜL

KÖMÜR YAKITLI TERMİK SANTRALDE 
KAZAN BÖLGESİNDEKİ RİSK ETMENLERİNİN 
BELİRLENMESİ

Ümran ŞENGÜL, Zila KHALAF, 
Dilaver KAHRAMAN Ahmet Bilal 
ŞENGÜL

VİDALI PRES ÇELİK DÖVME TEZGAHINDA RİSK 
ANALİZİ İÇİN RİSKLERİN BELİRLENMESİ
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 SALON: B
Tarih : 07.05.2016 / Saat: 11:00 – 12:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent EKER

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Nazım ŞEKEROĞLU, Nurgül YÜCEL TARIMDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

Sedat BOSTAN, Nuri GÜLEŞCİ,  
Ayla ÜNVER

SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN 
ÇALIŞMIŞ OLDUKLARI BİRİMDEKİ HASTA 
GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

Hüseyin CANBOLAT, Begüm DOĞAN
VAKUM DİSTİLASYON KOLONUNDA OLASI 
SAPMA NEDENLERİNİN TESPİTİ: HAZOP

Mehmet TOPAL
İŞ YERİ HEKİMİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE 
SAĞLIK PERSONELİNİN MALİ AÇIDAN İŞVERENE 
BAĞLI OLMAMASI

Mücella CİHAN, Bülent EKER
MANYETİK ALANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

Ayşegül KÖMÜRCÜ, Emre ERGİN
KAS – İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARININ 
AZALTILMASINDA İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE YENİ 
BİR YAKLAŞIM: ERGONOMİ KOMİTESİ
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 SALON: C
Tarih : 07.05.2016 / Saat: 11:00 – 12:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz ANIK 

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Ömer Faruk KARABULUT, Derya 
DİKMEN

DİYETİSYEN, MEVZUAT, İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ ÜÇGENİ

Nuri GÜLEŞCİ, Ömer Faruk EFE, 
Burak EFE

ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMA 
KOŞULLARININ ERGONOMİK ANALİZİ

Çağrı GÜVENÇ, Sedat ARSLAN, 
Mahir ARSLAN

BİR YEMEK ŞİRKETİ ÇALIŞANLARINDA BEDEN 
KİTLE İNDEKSİ İLE BENLİK SAYGISI VE 
DEPRESYON İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Ömer Faruk KARABULUT, Derya 
DİKMEN

TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ SEKTÖRÜNDEKİ 
İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİ

Selçuk SİNCAR, Pınar BAYKAN, 
Fatma YILDIRIM

ÜNİVERSİTELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
HİZMETLERİNİN UYGULANMA SÜRECİNDE 
KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM 
ÖNERİLERİ: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Metin BAYRAM, Mustafa Cahid 
ÜNĞAN

OHSAS 18001 BELGELİ FİRMALARIN İSG 
YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA DÜZEYİ 
TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Çağrı GÜVENÇ,  Mahir ARSLAN, 
Sedat ARSLAN

BİR YEMEK ŞİRKETİ ÇALIŞANLARINDA BEDEN 
KÜTLE İNDEKSİ, İŞ DOYUMU VE İŞ STRESİ 
İLİŞKİSİ

12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ ARASI 
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 SALON: A
Tarih : 07.05.2016 / Saat: 13:00 – 14:30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emel POYRAZ

KONUŞMACILAR BİLDİRİN KONUSU – BAŞLIĞI

Metin BAYRAM,  
Mustafa Cahid ÜNĞAN

KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
HİZMETLERİNİN PLANLANMASI 
KOORDİNASYONU VE UYGULANMASI: SAKARYA 
ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Hülya YARDIMCI, Feray ÇAĞIRAN 
YILMAZ, Duygu TATLI

İŞÇİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ VE 
BESİN TÜKETİM DURUMLARININ ULUSLARARASI 
SAĞLIKLI YEME İNDEKSİNE (HEI-2010) GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Metin BAYRAM,  
Mustafa Cahid ÜNĞAN

İSG YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYAN FİRMALARIN 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MALİYETLERİ 
TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Menevşe SAMUR,  
Şeyda SEREN İNTEPELER

HEMŞİRELERİN STANDART ÖNLEMLERE UYUM 
ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK 
ÇALIŞMASI

Fatma YILDIRIM, Pınar BAYKAN, 
Selçuk SİNCAR

KAMU KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KAPSAMINDA 
YAPILAN RİSK ANALİZİ ÇALIŞMALARINDA EN 
SIK RASTLANAN RİSK ETMENLERİ VE ALINAN 
ÖNLEMLER: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Merve ERCAN KALKAN, Veli DENİZ
KİMYASAL MARUZİYET BELİRLEMEDE BİR 
YÖNTEM: DOW İNDEKSİ

Hediye Melda ZENGİNSAN ,  
İbrahim BULDUK

TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ RİSKLER VE ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER
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 DAVETLİ PANELİSTLER 

06.05.2016 TARİHLİ PANELLER 
Saat: 10:30 – 11:30
Panel 1. İŞÇİ HAKLARI İLE SENDİKALAŞMADA İLETİŞİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER / Yıldız Teknik Üniversitesi
Panelist: Prof. Dr. Cengiz ANIK / Marmara Üniversitesi
Panelist: Doç. Dr. Emel POYRAZ / Marmara Üniversitesi
Panelist: Doç. Dr. Nuran Güler / Cumhuriyet Üniversitesi
Panelist: Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül SONCU / Marmara Üniversitesi

Saat: 11:30 – 12:30
Panel 2. FARKLI SEKTÖRLERDE İŞ GÜVENLİĞİ VE UYGULAMALARI 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent EKER / Namık Kemal Üniversitesi
Panelist: Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU / Hacettepe Üniversitesi
Panelist: Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN / Kocaeli Üniversitesi
Panelist: Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU / Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 
Saat: 13:30 – 14:30
Panel 3. MÜHENDİSLİK VE İŞ GÜVENLİĞİ SAĞLIĞI UYGULAMALARI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU / Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Panelist: Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER / Yıldız Teknik Üniversitesi
Panelist: Yrd. Doç. Dr. Erdal ŞEN / İstanbul Gelişim Üniversitesi
Panalist: Yusuf AYDIN / Türkiye Taş Kömürü İş Güvenliği Uzmanı 
 
06.05.2016 TARİHLİ PANELLER 
Saat: 10:00 – 11:00
 
Panel 4. FARKLI SEKTÖRLERDE İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞININ ÖNEMİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN
Panelist: Doç. Dr. Ercan ARPAL / Kocaeli Üniversitesi
Panelist: Yrd. Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN / Bahçeşehir Üniversitesi
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Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU

Prof. Dr. Cumhur Cevdet KESEMENLİ
Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ

Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN 
Prof. Dr.Dr. Turgut AYGÜN

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Prof. Dr. Kürşat KARACABEY

Doç. Dr. Ömer YILDIRIM
Doç. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ

Doç. Dr. Gülsüm BAŞTUĞ
Yrd. Doç. Dr. Ayça GÜRKAN
Yrd. Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ

Yrd. Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR
Yrd. Doç. Dr. Haluk ŞENGÜN

 

YÜRÜTME KURULU 
Prof. Dr. Ümran SEVİL

Prof. Dr. Emine DEMİRAY
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER 

Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ
Yrd. Doç. Dr. Ayla TAŞKIRAN

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL
Dr. Kemal GÖRAL
Sunullah DOĞMUŞ
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KONGRE SEKRETERYASI 

Yrd. Doç. Dr. Michael KUYUCU
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Prof. Dr. Ümran SEVİL / Ege Üniversitesi•	
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Prof. Dr. Kürşat KARACABEY / Düzce Üniversitesi•	
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Prof. Dr. Özcan SAYGIN / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi•	
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Doç. Dr. İrfan Suat GÜNSEL / Yakın Doğu Üniversitesi•	

Doç. Dr. Sevgi ÖZKAN / Pamukkale Üniversitesi •	
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 İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

 Funda ASLAN, Nilay Ercan ŞAHİN

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iş sağlığı hemşiresinin rol ve sorumluklarına ilişkin yayınında; profesyonel bir 
iş sağlığı hemşiresini; yaptığı işin sorumluluğunu üstlenen, kendini değerlendirebilen, kendi işine ilişkin kul-
landığı metodları geliştirebilen, yine işe ilişkin yönetim sorumluluğunu alan, iş çevresinde sağlığı gelişitirme 
faaliyetlerini gerçekleştiren bir uzman ve beraber çalıştığı ekipte bağımsız bir profesyonel olarak tanımlamış-
tır. İş sağlığı hemşiresi bu doğrultuda çalıştığı kişilerin sağlık ve iyilik hallerini geliştirmeyi, güvenlik ve ça-
lışma kapasitesini artırmayı hedefler. Fakat değişen iş çevresi ve teknolojik gelişmelerde dünya genelinde iş 
sağlığı hemşireliği eğitiminin içerik ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik ihtiyacı gündeme getirmektedir. 
Ülkemize bakıldığında yasal süreçte, uzmanlaşmış iş sağlığı hemşiresinin görev tanımı yapılmışken uygula-
mada alana ilişkin çıkarılan farklı kanunlarda bu uzmanlaşmanın göz ardı edilmekte olduğu görülmektedir. 
Halk Sağlığı Hemşireliği lisans ve lisansüstü eğitimi ders içeriğinde değinilen iş sağlığı hemşireliği konuya 
ilişkin yüzeysel bir bilgi vermekten öteye gidememektedir. Son olarak “diğer sağlık personeli’’nin eğitimi adı 
altında oluşturulan eğitm ve sertifika programları ile iş sağlığı hemşireliğinde profesyonellikten gittikçe uzak-
laşılmasına neden olmaktadır. Dünya geneline bakıldığında ise halen standart bir eğitimin olmaması oldukça 
önemli bir eksiklik olarak belirtilmektedir. Öncelikli olarak genel hemşirelik eğitimi için yapılan değerlendir-
mede, Avrupa’daki ülkeler arasında farklılaşan eğitim düzeyleri dikkat çekmektedir. Genel hemşirelik prog-
ramlarındaki bu değişklik, farklı nitelik ve yeterlilikte mezunlarının görev yapmasına neden olmaktadır. Bu 
nedenle Dünya genelinde eğitim düzeylerinin eşitlenmesinin, kaliteli ve eğitimli hemşirelerin yetiştirilmesi 
açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır. Amerka’da iş sağlığı alanında uzmanlaşmış hemşireler lisans dü-
zeyinde eğitim almış lisanslı hemşirelerden oluşmaktadır, buna ek olarak iş sağlığı alanında da formal bir eği-
tim almaları gereklidir. Ancak bu şekilde iş sağlığı hemşireliği unvanını kullanabilmektedirler. DSÖ iş sağlığı 
hemşireliğinde uygulanan farklı kurs programalarınında içerik ve standartlar açısından farklılıklar içerdiğine 
dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda Avrupa’daki İş Sağlığı Hemşireleri Federasyonu (FOHNEU) kurslara iliş-
kin olarak minimum standartları belirleyen bir eğitim programı içeriği hazırlamıştır. Hem FOHNEU hemde 
Avrupa’da ki bir çok iş sağlığı hemşireliği birliğinin katkısı ile ortaklaşa hazırlanan DSÖ tarafından yayınla-
nan modüllerde iş sağlığı hemşireliğine ilişkin eğitimin nasıl yapılandırılması gerektğine değinilmektedir. İş 
sağlı hemşireliğine ilişkin eğtimin temel hemşirelik bilimine temellendirilmesi gerektiği ve bilimsel yaklaşı-
mın kullanılması gerektiği belirtilmektedir. Temel hemşirelik bilimine ek olarak çalışılan kurumda sağlık ve 
eğitimsel yapıyla ilişkili olarak eğitimler devam ettirilebilir; bu kapsamda part time, modüler ve uzaktan eği-
tim seçenekleri de planlamaya dahil edilebilir. Profesyonel bir iş sağlığı hemşiresinin gerekliliklerini sağlaya-
bileceği modüler programda; iş sağlığı hemşireliğinde sağlığı gelişitirme, iş sağlığı hemşiresi ve iş etkileşimi, 
iş sağlığı hemşireliğinde planlama, yönetim ve organizasyon, iş sağlığı servislerinde sunulan hizmetlerin de-
ğerlendirilmesi ve geliştirilmesi gibi başlıkların yer alması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Sonuç olarak 
başta ülkemiz olmak üzere iş sağlığı hemşireliği eğitimine ilişkin dünyada standartların olmadığı görülmekte-
dir. Dünya nüfusu içerisinde çalışan nüfusun büyüklüğü ve değişen çalışma şartları göz önüne alındığında iş 
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 sağlığı hemşireliğinde uzmanlaşmanın ne kadar önemli olduğu açıktır. İş ortamında verimi artırmak için kali-
teli bir hizmet sunumu şarttır bu doğrultuda iş sağlığı alanında çalışan nitelikli hemşireler bu hizmetin ayrıl-
maz birer parçasıdır. Bu noktadan hareketle alanında uzman ve lider iş sağlığı hemşirelerinin yetiştirilebilme-
si için standart eğitimin uygulanması gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı Hemşireliği, Eğitim 
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 SAĞLIĞI GELİŞTİRME VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Nilay Ercan ŞAHİN, Funda ASLAN
  

İş yeri, çalışanların zamanının büyük bir bölümünü geçirdikleri bir ortam olmakla beraber, sağlık üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir. İş yerleri sağlığın geliştirilmesi ve hastalıklardan korunma hizmetlerinin verilebile-
ceği ev, klinik, huzurevi ve diğer halk kurumları gibi önemli alanlardandır. İşyerlerinde çalışanların organize 
bir topluluk olması, çalışanlara ulaşma kolaylığı, çalışan kişilerin günün önemli bir bölümünü işte geçirmesi, 
aynı işyerinde çalışan kişilerin akran özellikleri ve grup dinamiklerinin daha kolay oluşturulabilmesi gibi 
özellikler, iş yerlerini sağlığı geliştirme etkinlikleri açısından elverişli kılmaktadır. İş yerinde sağlığı geliştir-
me çalışanların kendi sağlığı üzerinde kontrollerini arttırmak ve geliştirmek için bireylere olanak sunma süre-
cidir. İş sağlığı uygulamalarında, sağlığı geliştirmenin amacı bireylerin ya da grup olarak çalışanların ve ge-
nel olarak kurumun iyilik halini sürdürmek ve geliştirmektir. İş yerinde sağlığı geliştirme hizmetleri çalışan-
ların, güvenli bir çalışma ortamında çalışması, sağlıklı olarak çalışması, işten memnuniyet ve tatminlerinin 
artmasını sağlamaktadır. İş yerinde sağlığı geliştirme programları; iş ve kullanılan malzemelere ilişkin sağlık 
tehlikelerinden korunma yolları, kaza ve yaralanmaların önlenmesi, tütün, alkol ve madde kullanımının ön-
lenmesi, fiziksel egzersiz, sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, stresle baş etme yolları, şiddetin önlenmesi, kan-
ser taraması vb. pek çok konuyu kapsayabilir. Programların temel amacı; çalışanların işyeri ortamında sağlık-
larını olumsuz olarak etkileyen biyolojik, fiziksel ve sosyal etkenleri ortadan kaldırmak, çalışanları sağlıkları-
nı nasıl koruyacakları konusunda eğitmek ve onları dengeli beslenme, düzenli fiziksel egzersiz, tütün ve alkol 
kullanımının azaltılması vb. olumlu sağlık davranışlarına yönlendirmektir. İş sağlığı hemşiresi, çalışanların 
sağlığının geliştirilmesi, korunması, iyileştirilmesi yanında sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamının gerçekleş-
tirilmesinde bağımsız hemşirelik tanıları doğrultusunda karar verebilen sağlık personeli olarak tanımlanmış-
tır. Tanımda da yer aldığı gibi çalışanların iş sağlığı hemşiresinin önemli görevlerinden birisi çalışanların sağ-
lığını geliştirme ve korumadır. İş sağlığı hemşiresinin çalışma ortamına ve çalışanlara yönelik yapılacak sağ-
lığı geliştirme ve korunma programlarıyla kaza ve hastalıklar en aza indirilebilir. İş sağlığı hemşiresi çalışanı, 
ailesi ve çalışma ortamıyla bir bütün olarak ele alır ve değerlendirir. Belirlediği soruna yönelik girişimler 
planlar, uygular ve değerlendirir. İş sağlığı hemşiresi sadece çalışana yönelik girişimlerde bulunabileceği gibi 
grup halinde çalışanlara da girişimlerde bulunabilir. Girişimler danışmanlık ya da sağlık eğitimlerini kapsaya-
bilir. Sağlığı geliştirme ve koruma aktivitelerinde koruma düzeyleri üç grupta ele alınmaktadır. İş sağlığı 
hemşiresi tüm koruma düzeylerini uygulayabilir. Birincil korumanın verilmesinde çalışanlara sağlığı geliştir-
mek ve problemlere karşı uyarmak ile hizmet eder. Bunlar stresle baş etme yöntemleri, yaşam tarzı, fiziksel 
aktivite ya da sağlıklı beslenme ve iş yeri içerisinde ya da dışarında potansiyel sağlık riskleri hakkında bilgi 
verilmesi programlarının geliştirilmesini kapsayabilir. İkincil koruma bir hastalık süreci ortaya çıkar çıkmaz 
başlar. Amacı erken tanı, hızlı tedavi ve kısıtlamalardan korunmadır. İş sağlığı hemşiresi, çalışanlar için, er-
ken tanı sağlık sürveyanslarını ve periyodik muayeneler ile mümkün olan erken sürede hastalığı belirlemeyi 
kapsar. Üçüncül koruma bireylerin en üst düzeyde fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için onların desteklen-
mesini ve sağlıklarının iyileştirilmesini kapsar. Rehabilitasyon stratejileri kalp krizi sonrası işe dönme prog-
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 ramları ya da travma, yaralanmaları sonrası sınırlı iş programları üçüncül korumaya örnek verilebilir. Koruma 
düzeylerinde sadece iş ortamından kaynakları sağlık risklerine yönelik değil bireyin kronik hastalıklarına yö-
nelik de girişimler yapılabilir. Bu risk grubunda hastalıklardan korunma olabileceği gibi, hastalığa uygun te-
davi süreci ya da sekel ya da sakatlıkların rehabilitasyonunu kapsamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı Hemşireliği, Sağlığı Geliştirme ve Koruma, İş Yeri  
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 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME; ULUSLARASI KURUMLARIN  
ÖNERİLERİ

Funda ASLAN, Nilay ERCAN ŞAHİN
 

İş yerinde şiddet birçok sağlık çalışanının maruz kaldığı bir gerçekliktir. Sağlık sektörü iş yerinde şiddete di-
ğer sektörlerden daha fazla eğilimlidir ve iş yerinde şiddet oranını tahmin etmek kolay değildir, çünkü homo-
jen bir tanımı olmadığı gibi, muhtemelen gerçekte olduğundan daha az bildirilmektedir Potansiyel şiddet uy-
gulayıcıları ise bazen meslektaşlar diğer profesyoneller olabileceği gibi çoğunlukla hastalar ya da hasta ya-
kınlarıdır. Sağlık çalışanları içerisinde en sık şiddete maruz kalanlar kadın sağlık çalışanları (hemşire ve dok-
torlar), en çok şiddet olayının olduğu birimler ise acil servisler olduğu belirtilmektedir. İş yeri güvenliğini ar-
tırmada neyin gerekli olduğunun daha iyi anlaşılması için bu konunun uluslararası düzeyde daha fazla ele 
alınması gerekmektedir. Geçmişte, koruyucu önlemler bakım verenlerin eğitimi üzerinde odaklanmıştır. An-
cak, iş yerinde artan şiddet salgınını durdurmak için organizasyonla ilgili ve çevresel faktörlerin (örn., iş pla-
nı, hasta, yönetim tarzı, servis yapısı, gürültü/ısı seviyeleri) ele alınması gerektiği giderek daha iyi anlaşıl-
maktadır. ILO, ICN, WHO “Sağlık Sektöründe İş Yerinde Şiddet Ortak Programı”nı geliştirmiş ve tüm dün-
yada seçilmiş ülkelerde vaka çalışmaları yaptırılmış ve rehberlerle bir eğitim kılavuzu geliştirmişlerdir. Şid-
detin önlenmesinde sosyal yapı, yasal durum, kliniğe (çalışma ortamına) ilişkin durumlar, kurum iklimi ve 
çalışanların yeterlilikleri gibi konulara dikkat çekilmektedir. Çünkü sosyal yapı, bazı toplumlarda şiddetin to-
lere edilebilirliğini artırmakta ve çalışanların şikayette bulunmasına engel olmaktdır. Klinik ortama ilişkin 
olarak özellikle günün son saatlerinin riskli olduğu, fiziksel çevreninde şiddet için risk oluşturduğu belirtil-
mektedir. Bu nedenle bu alanlara yönelik alınacak önlemelere işaret edilmektedir. Fiziksel çevre için çalışan-
ların iş yerine güvenli ulaşımı, ziyaretçilerin transit çıkışlarını kolaylaştırmak, çalışanların araçlarının farklı 
yerlere park olanağının sağlanması, yeterli ve etkili aydınlatma sistemi, hastaların kullanabilceği tuvaletler, 
agresyonu artırmayacak renklerin seçilmesi, hasta kabul alanının çalışanlar tarafından görünebilir olması, sı-
caklık kontrolü, zarar verebilecek araç gerecin sabitlenmesi, tedavi odalarının ayrılması, çalışanlar tarafından 
uygun iletişim cihazlarının kullanımı tavsiye edilmektedir. Çalışanların yeterliliklerinin artırılması adına ise, 
çalışanların kendi kendilerini suçlamaya ilişkin tutumları ile mücadele, şiddete sıfır tolerans anlayışı, etkili 
iletişim teknikleri, çatışma çözme becerilerinin geliştirilmesi önerilmektedir. Joınt Comission International 
(JCI) ise şiddeti önlemede öncelikli olarak yüksek riskli alanların belirlenmesinin önemine dikkat çekmekte 
ve her hastane ya da sağlık kurumunun kendilerine ilişkin önleme stratejilerini oluşturmaları gerektiğini be-
lirtmektedir. Önleme basamaklarında ise; potansiyel şiddet uygulayabilecek kişileri belirlemek, sağlık çalı-
şanlarının kullanabileceği araçlar geliştirmek, şiddet yönetimine ilişkin eğitimler, şiddetin değerlendirmesini 
gerçekleştirebilme ve şiddet olayı karşısında cevap verebilme gibi konularda sağlık çalışanlarının bilgilendi-
rilmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Aynı zamanda çevresel risk değerlendirmesi, kurumun şiddeti önel-
mek için güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, ekstra güvenlik önlemlerinin alınması, çalışanların yaşadık-
ları şiddet olayların rapor edilmesi konusunda cesaretlendirmelerinin gerektiği de belirtilmektedir. İş Güven-
liği ve Sağlığı İdaresi (OSHA)’de şiddeti önlemede çalışma ortamının şiddete ilişkin riskler açısından değer-
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 lendirilmesi, hasta yakınlarının organizasyonel yapının şiddete ilişkin riskler açısından değerlendirilmesinin 
öncelikli olduğunu belirtmektedir. Örneğin hastanelerde hasta kabulün cam duvarla kaplı olması, tedavi ve 
danışma odalarında kilitli kapılar (anahtarsız kilitli yapılar) önerilmektedir. Sonuç olarak sağlıkta şiddet, tüm 
sağlık çalışanlarının ortak sorunu olarak her gün sıkça karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Sağlık sektörün-
deki şiddetin küresel bir mesleki tehlike, halk sağlığı açısından artan bir endişe kaynağı, insan ve çalışan hak-
larının çiğnenmesi olduğu bilinmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının bu konuda bilincini arttırmak ve 
sağlık kurumlarının sağlık çalışanlarını şiddete karşı korumak için ulusal ve uluslar arası kurumların önerileri 
göz önünde alarak yasal düzenlemeler yapılarak girişimlerde bulunulması önem arz etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Çalışanı, Şiddet, Önleme 
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 “DİĞER SAĞLIK PERSONELİ” ve HEMŞİRE UNVANININ KORUNMASI SORUNU

Oya Nuran EMİROĞLU, Funda ASLAN, Nilay ERCAN ŞAHİN
 

Hemşireler, sağlıklı veya hasta her yaştan bireye, aileye, gruba ve topluma her ortamda bakım veren profes-
yonel bir meslek grubudur. Hemşirelerin mesleki standartları yakalaması ve koruması ise sahip olduğu rolleri 
en doğru ve iyi şekilde icra edebilmesi ve bunun toplum tarafından tanınması ile doğru orantılıdır. Bu nokta-
da hemşire unvanın kullanımı ve korunması önem kazanmaktadır. Hemşirelik eğitimini almamış, bu yeterlili-
ğe sahip olmayan kişiler tarafından kullanımı toplumun hemşirelik mesleğine yönelik güveni sarsacak du-
rumlara neden olmaktadır. Bu nedenle hemşirelik mesleğinin korunmasına ilişkin olarak ICN 1998 yılında 
“Hemşire” unvanı kanunlarla korunması ve sadece hemşirelik mesleğini icra etmeye ve kendilerini hemşire 
olarak temsil etmeye yasal olarak yetkili olan kişilerce kullanılması gerektiğini yayınladığı raporla bildirmiş-
tir. Meslek unvanının korunması toplumdaki bireylerin mesleki etik değerlere bağlı, eğitim ve yasal alandaki 
yeterliliklere sahip olan meslek üyelerinden bakım alma şansını sağlayacaktır. Toplumun, kendilerine bakım 
veren kişinin rollerini, sorumluluklarını yeterliliklerini ve ulusal düzeyde o meslek unvanı için belirlenmiş 
standartlara sahip olup olmadıklarını bilmelerinin en temel hakları olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, 
hemşirelik uygulamalarının hemşirelik bakımına ihtiyaç duyan toplumdaki bireyleri korumak adına devlet ta-
rafından garanti edilmesinin bir hak olduğuna vurgu yapılmaktadır. Dünya’da konuya ilişkin duruma bakıldı-
ğında, Amerika’da hemşireliğe ilişkin ilk yasal düzenleme, 1903 yılında Kuzey Karoline’de hemşirelik unva-
nının korunması ve uygulamaların iyileştirilmesi amacı ile yapılmıştır. Amerika’da 35 eyalette hemşirelik un-
vanının korunmasına ilişkin yasal düzenleme mevcuttur. Örneğin Kolorado Eğitim Bölümü lisans mezunu 
olmayan kişilerin hemşire unvanını kullanması ve kendilerini hemşire gibi tanıtmaları durumunda para cezası 
ile cezalandırmak gibi yaptırım uygulamaktadır. Avustralya’da ise 2010 yılında ‘’hemşire’’ ve ‘’ebe’’ unvanı 
koruma altına alınmış, yanlış kullanımlarda para cezasının uygulanacağı belirtilmiş ve sağlık mesleklerinin 
hangi unvana sahip olduklarını belirten ve hizmet verilen kişiler tarafından da bakım aldıkları kişilerin eğitim 
ve unvanlarına ilişkin sınıflamaya ulaşabilecekleri ulusal bir şema oluşturulmuştur. Türkiye’de hemşirelik 
mesleği sağlık meslekleri arasında mesleki kanununa sahip olması nedeniyle diğer sağlık mesleklerine göre 
göreli bir avantaja sahiptir. Hemşirelik Yasası 1954 yılında 6283 sayılı kanun çok yeterli olmasa da mesleğe 
yasal anlamda önemli bir nitelik kazandırmıştır. Bu kanunda hemşirelik unvanına ilişkin yapılmış olan tanım, 
2007 yılında 6283 sayılı kanunda değiştirilmiştir. Söz konusu olan madde, Türkiye’de üniversitelerin hemşi-
relik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olan ve diplomaları Sağlık Bakanlı-
ğınca tescil edilenler ile öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda 
tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlerin hemşire unvanı 
elde edeceği belirtilmiştir. Ülkemizde iş sağlığı hizmetlerini sunumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından 2013 yılında “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmeliği” yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte, “hemşire” unvanı ayrı bir başlıkta veril-
memiş ve bunun yerine “Diğer Sağlık Personeli” ifadesi kullanılmıştır. “Diğer Sağlık Personeli” ise yönetme-
likte “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağ-
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 lık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça veri-
len işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler” olarak tanımlanmaktadır. “Diğer Sağlık Personeli” kapsamında 
yer alan hemşire ifadesi bu adla alınacak olan “Diger Sağlık Personeli Sertifikası” uygulaması ile “hemşire” 
unvanını kullanma hakkı bu meslek grubunun elinden alınmakta ve bu durum “ Hemşirelik Kanunu” ile gü-
vence altına alınmış olan mesleki unvanın kullanılması zorunluluğu ihlal edilmiş olmaktadır. Bu durum hem-
şirelik meslek üyelerini uluslararası bilimsel toplantılarda zor durumda bırakmaktadır. Konu ile ilgili ulusla-
rarası kurum ve kuruluşlar (WHO, ILO, OSHA, ICOH, ICN, FOHNE, AAOHN) tarafından “İş Sağlığı Hem-
şiresi” önemle ele alınmakta, doküman ve raporlarda “İş Sağlığı Hemşiresi”nin önemli yeri vurgulanmaktadır. 
Bu açıdan ele alınan “Hemşire unvanı” kullanımı sorunu akademik düzeyde sürdürülen “Halk Sağlığı Hemşi-
reliği” eğitiminde ve bilimsel araştırmalarında da kaosa neden olmakta ve yeni birçok soruna yol açmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Hemşire Ünvanı, İş Sağlığı Hemşiresi, Diğer Sağlık Personeli 
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 HASTANE HİZMET PERSONELİNDE, İŞ KAZALARI ve ENFEKSİYON KONTROLÜ

Seyhan HIDIROĞLU, Salih DEMİRHAN, Emel LÜLECİ, Halime DİLBER KİRAZ, Migena GJONİ,  
Bahadır ÜZÜLMEZ, Ertuğrul ŞAHİN, Aliye MANDIRACIOĞLU, Melda KARAVUŞ

 

Giriş ve Amaç: Tüm dünyada endüstrileşme ile birlikte iş kazaları önemli bir morbidite ve mortalite sebebi 
olagelmiştir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çıkarılan yasalara ve alınan tüm tedbirlere rağmen iş kazası sıklı-
ğı istenilen seviyelere indilememiştir. Ağır sanayi ve maden gibi iş kollarında mahiyet olarak farklı olsa da 
sağlık hizmetleri de tüm dünyada iş kazaları açısından riskli bir sektördür. Özellikle biyolojik risk etmenleri-
ne maruziyet ile gerçekleşen iş kazaları hem sonuçları açısından hem de alınacak tedbirlerle kolaylıkla önle-
nebilecek olması nedeniyle sağlık hizmetlerinde özel bir yere sahiptir. Bu sebeple hastane personeli farklı 
yollarla bulaşma riski taşıyan enfeksiyon hastalıkları açısından önemli bir risk gurubudur. Sadece tıbbi perso-
nel değil, temizlik işçileri ve çamaşırhane personeli de risk altındadır. Sağlık personelinin kendini ve hastala-
rını enfeksiyondan korumak için enfeksiyon kontrolü hakkında bilgili olması, biyolojik risk etmenlerine karşı 
mevcut bulunan aşıları yaptırması ve iş kazalarını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alması gerekir. Bu bil-
gilerin doğrultusunda biz de araştırmamızda Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
çalışan temizlik personelin geçirdikleri iş kazalarının öğrenmeyi ve enfeksiyon kontrolü hakkındaki bilgi dü-
zeyi, tutum ve davranışlarının değerlendirmeyi hedefledik. Metod: Araştırmamız kesitsel türede bir araştır-
madır. Örneklemimiz Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesi’nde çalışan temizlik personelinden 
randomize olarak seçildi. Araştırmamıza 147 kişi katıldı. Veriler 2014 yılı Şubat ayında 23 çoktan seçmeli so-
rudan oluşan bir anketle yüz yüze görüşmelerle toplandı. Toplanan veriler SPSS veri tabanında analiz edildi. 
Bulgular: Katılımcıların % 51’i kadın (n=75) ve %49’u erkektir (n=72). Katılanların %49’u ilkokul mezunu 
(n=72), %24.5’i ortaokul mezunu (n=36) , %37’si lise mezunu (n=57) ve %1.4’ü üniversite mezunudur (n=2). 
Katılımcılardan 39 kişi acil serviste, 23 kişi yoğun bakımda, 21 kişi cerrahi serviste, 55 kişi dahili serviste, 4 
kişi poliklinikte, 2 kişi laboratuvarda ve 3 kişi ameliyathanede çalışıyor. Katılımcıların %96,6’sının enfeksi-
yon kontrolü hakkında bilgisi var. Bunların %85,8’i enfeksiyon kontrolü hakkında hastanede eğitim almış. 
Bir iş kazası geçirdikten sonra temizlik personelin %83.7’si doktor ya da hemşireye bildirdiğini ve %31.3’ü 
yarayı temizlediğini ifade etti. Enfeksiyondan korunmaya yönelik alınan önlemlerin arasında en sık uygula-
nanların eldiven ve maske takmak, aşı yaptırmak ve el yıkamak olduğunu saptadık. Katılımcıların %40,8’i 
son 12 ay içinde iş kazası geçirdiğini belirtti. En sık yaralanma şeklinin iğne batması olduğunu saptadık 
(%28.6). Kazaların %38,3’ü hastaya bakım yaparken ve %30’u çöp toplarken meydana gelmiş. Son 12 ayda 
iş kazası geçirenlerden 41 kişi kazayı rapor etmiş (%68,3), 16 kişi ise geçirdiği kazayı rapor etmemiş (%26,6). 
Rapor etmemedeki en önemli nedenin personelin iş kazasını rapor etmenin gereksiz olduğunu düşünmeleriy-
di (%32). Cerrahi serviste çalışan temizlik personelinin %60-70, acil serviste çalışan personelin %60, yoğun 
bakım çalışanların %40 ve ameliyathanede çalışanların %30 oranlarında iş kazası geçirdiğini görmekteyiz. 
Bunun yanında poliklinik ve laboratuvarda çalışanların ise hiç iş kazası geçirmediğini görmekteyiz. Temizlik 
personelinin eğitim seviyesi düştükçe, çalışma süresi ve bakım verilen hasta sayısı arttıkça iş kazası sıklığının 
arttığı görülmüş ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. (p<0.001, p<0.001, p=0.009). Sonuç: Katı-
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 lımcıların çoğu enfeksiyon kontrolü hakkında eğitim almış ve enfeksiyondan korunmak için önlem almakta-
dır. Bunlara rağmen temizlik personeli arasında iş kazası sıklığı yüksek bulunmuştur. İş kazaların önemli bir 
kısmı hastaya bakım verirken ve çöp toplarken meydana gelmiştir. Araştırmamızın bulgularından yola çıka-
rak, enfeksiyon kontrolü ve iş kazaları hakkındaki eğitim programlarının devam edilmesi, çalışanların kişisel 
koruyucu donanımlarını kullanılması konusunda desteklenmesi, denetlenmesi ve çalışanların çalışma yoğun-
luğunu azaltmak için gerekli önlemlerin alınması (çalışan sayısını arttırmak gibi) ve de hastanenin etkin bir 
atık yöntemi hazırlamasını öneriyoruz. Ayrıca temizlik personelinin çalıştığı bölüm ve servislere özel eğitim-
ler verilmesi, iş kazası ve enfeksiyon maruziyetinde daha yüksek risk taşıyan acil servis ve cerrahi servis per-
sonelinin eğitim sıklıklarının arttırılması gerekmektedir. Birincil amaç olan iş kazasının ve olası enfeksiyon 
kaynağına maruziyetin önlenemediği durumlarda ikincil koruma yöntemi olan raporlama ve maruziyet sonra-
sı profilaksi adımlarının öneminin eğitimler aracılığıyla tüm temizlik personeline anlatılması gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Temizlik Personeli, İş Kazası, Enfeksiyon Kontrolü 
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 GAZİANTEP’TE ÖZEL BİR ÜRETİM TESİSİNDE ÜÇ YILLIK İŞ GÜVENLİĞİ HİZMET  
KAPSAMINDA VERİLEN İLKYARDIM EĞİTİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Nilgün ULUTAŞDEMİR, Sevcan KIRIMOĞLU, Onur AYDIN

 
Elektrik çarpması, organ kopmaları, yüksekten düşme, kanamalar ve yanıklar işyerlerinde sık karşılaşabilece-
ğimiz kazalar arasında sıralanabilir. Ayrıca işyerlerinde olay mahalline ulaşım açısından zorluklar da söz ko-
nusudur. Bu nedenlerle işyerlerinde çalışanlara ilkyardım eğitimi vermek vazgeçilmez bir gereksinimdir. İlk-
yardımcı bulundurma yükümlülüğü 2012 yılının sonuna kadar 4857 Sayılı Kanun ve İlkyardım Yönetmeliği 
kapsamında ele alınırken 20.06.2012 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunuyla daha fazla önem kazanmıştır. İlkyardımcı bulundurma şartı (istihdam edilen her yirmi perso-
nel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için 
bir olmak üzere) İlkyardım Yönetmeliği’nin maddelerine göre uygulanır. Başka bir anlatımla; Tehlikeli ve 
çok tehlikeli işyerlerinde toplam çalışan sayısının %10’ u, az tehlikeli işyerlerinde %5’ i nispetinde çalışanın 
eğitilmesini ve belgelendirilmesini şart koşulmuştur. Gaziantep’te 2013 yılı Ocak ayı itibarıyla faal işyeri sa-
yısı 27 bin 509, sigortalı sayısı ise 241 bin 931’tür. Ancak İSG kapsamında Gaziantep’te 2013 yılında 3149 
kişi, 2014 yılında 3493 kişi, 2015 yılında ise 3100 kişi “Temel İlk Yardım Eğitimi” almıştır. Amaç: Bu çalış-
ma, özel bir gıda üretimi yapan entegre bir tesiste verilen iş güvenliği hizmet kapsamında verilen ilkyardım 
eğitimleri sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Ayrıca araştırma sonuçlarının, alanda yapılan 
ilkyardım eğitimi çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanmıştır Yöntem: Çalışmanın verileri; Gaziantep’te 
özel bir gıda üretimi yapan entegre bir tesiste 2013-2014-2015 yıllarında çalışan 150 işçiden 50 işçiye verilen 
ilkyardım eğitimlerinin, iş kazası kayıtlarının incelenmesi ve ilkyardım eğitimleri öncesinde ve sonrasında 
çalışanlara uygulanan ön-test ve son-testte yer alan sorulara verilen cevapların değerlendirilmesi sonucu elde 
edilmiştir. Araştırma tanımlayıcı tipte, retrospektif bir kayıt çalışmasıdır. Bulgular ve Sonuç: Anılan tesiste 
2013 yılında 21 kişiye, 2014 yılında 16 kişiye ve 2015 yılında 13 kişiye “Temel İlk Yardım Eğitimi” verilmiş-
tir. Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü eğitim içeriği doğrultusunda iki ilkyardım eğitmeni tarafından “Te-
mel İlkyardım Eğitimleri”; konferans, tartışma, soru-cevap ve demonstrasyon yöntemi ile iki gün 16 saat ola-
rak verilmiştir. Eğitim içerikleri; genel ilkyardım bilgileri, hasta yaralı ve olay yerinin değerlendirmesi, kana-
malarda ilkyardım, yaralanmalarda ilkyardım, temel yaşam desteği, bilinç bozukluklarında ilkyardım, zehir-
lenmelerde ilkyardım, hayvan ısırmalarında ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı 
cisim kaçmasında ilkyardım, hasta yaralı taşıma teknikleri, kırık çıkık ve burkulmalarda ilkyardım’dır. Veri-
len ilkyardım eğitimlerinin başarı oranları incelendiğinde; ön-testte %45.0 olarak ölçülen başarı oranı, son-
testte %95.0’a yükselmiştir. Bu sonuçlara göre tesiste yapılan ilkyardım eğitimlerine katılanların bilgi düzey-
lerinde %50 artış görülmüştür. Bu başarı artışı istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Araştırma 
yapılan tesiste 15.07.2013 tarihinde mesainin bitim saatlerinde çalışanlardan A.M.’nin makinanın kesim bıça-
ğına elini kaptırarak, sağ birinci ve ikinci parmağı kopmuş, korkuya bağlı olarak olay yerinde bayılmıştır. 
Anılan tesiste ilkyardım eğitimi alan çalışanlardan M.Ö. ve H.K. olayı görerek, sağlık ekipleri gelinceye ka-
dar, kanamayı turnike uygulayarak kontrol altına almış, hastaya şok pozisyonu vermiş ve kopan uzuv parçası-
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 nı doğru şekilde sakladıklarını ifade etmiştir. M.Ö. ve H.K. doğru ilkyardım eğitimi uygulayarak durumunun 
kötüleşmesini önlemiş, kanamaya bağlı olarak hipovolemik şoka giren kazazedenin hayati tehlikesini ortadan 
kaldırdıkları saptanmıştır. Sonuç olarak; araştırma kapsamına alınan özel bir üretim tesisinde ilkyardım eğiti-
mi almış olan çalışanlarda; yaralanmalarda doğru ilkyardım uyguladıkları değerlendirilmiştir. Verilen ilkyar-
dım eğitimlerinin, çalışan sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir katkı sağladığı düşünülmüştür.  
 
Anahtar Kelimeler: Üretim Tesisi, İş Güvenliği, İlkyardım, Eğitim 
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 BİR KAMU ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
YASASI HAKKINDAKİ BİLGİ DURUMU

Seyhan HIDIROĞLU,Yaşar KESKİN,Emel LÜLECİ, Aysima BİLTEKİN,Bükem CÜCE,Dide GÖKAY, 
Ertuğ DİNÇER, Aydın Talip YILDOĞAN,Melda KARAVUŞ

  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun düzenlemesinin, çalışanlara ne ölçüde ulaştığı, çalışanlar tarafın-
dan ne kadar benimsendiği sorgulamak. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, Marmara Üniversitesi 
Maltepe Başıbüyük Kampüsü çalışanlarını kapsamaktadır. 44 sorudan oluşan ankette, sosyodemografik özel-
likleri sorgulayan 6 soru, çoktan seçmeli 24 soru ve doğru-yanlış biçiminde 14 soru bulunmaktadır. Anket, 
kampüs çalışanları arasından gelişigüzel belirlenerek, yüzyüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır. Elde edi-
len veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda elde edilen veriler çalışanların eğitim 
düzeyi, önceden iş kazası geçirip geçirmediği ve kanun yükümlülüklerini bilme düzeylerine göre gruplara ay-
rılıp, bu gruplar karşılaştırılmıştır. Frekans analizi ve kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare testi 
veya Fischer’s exact test kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan çalışanların 99’u (%79,8) erkek, 25’i 
(%20,2) kadındır. Yaş ortalaması 33,9±10,3’tür. Katılımcıların meslek yılları ortalama 9,1 (±9,5) yıl olup, iş 
kazası geçirme sıklığı %12,9’dur. Katılımcılar kanunun uygulanabilir görüp görmediklerine göre iki gruba 
ayrılmıştır. Kanunun uygulanabilir olduğunu düşünen grubun %92,7’sinin iş yeri güvenliği eğitimlerini ve-
rimli bulduğu, kanunu uygulanamaz bulan grubun ise %66,7’sinin eğitimleri verimsiz bulduğu saptanmıştır. 
Gruplar iş yeri güvenliği eğitimlerini verimli bulup bulmadıkları açısından ki-kare testi ile karşılaştırıldığında 
sonuç anlamlı bulunmuştur (p=0,00). Grupların eğitim durumları ve kanunun olumlu etkilerini gözlemleyip 
gözlemledikleri karşılaştırıldığında ise anlamlı bir fark görülmemiştir. Sonuç: Çalışanlara iş yeri güvenliği 
konusunda eğitim vermek, kanuna bakışı olumlu etkilemektedir fakat önceden iş kazası geçirmenin ve yük-
sek eğitim durumunun böyle bir etkisi bulunmamıştır. 

 Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Kazası  
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 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YETİŞKİN EĞİTİM YÖNTEMLERİ VE KATILIMCILARIN 
BAŞARISINA ETKİSİ

Afkan ÜNAL, Mustafa MERAL, H. Tahsin KALAYCI
 

İnsan gelişimi incelendiğinde her aşamada kesintisiz bir öğrenme sürecinde olduğu görülür. Bu eğitim süreci-
nin belli aşamaları belli bir program çerçevesinde olsa da bazen farkında olmadan da bazı öğrenmeler gerçek-
leşir. Kasıtsız gerçekleşen bu öğrenmeler sonucunda oluşan davranış değişiklikleri bazen istenmeyen ya da 
toplum tarafından onaylanmayan davranış çeşitleridir. İnsanı diğer canlılardan farklı yapan davranış ürünü 
öğrenme ya da kültür ürünü davranışlardır. Teknolojinin hızla geliştiği ve buna bağlı olarak ta toplumun de-
ğiştiği günümüzde, bu değişime ayak uydurabilmek için örgün öğretim sırasında alınan temel eğitim bilgileri 
yeterli olmamakta yeni bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Günümüzde her türlü bilgi teknolojinin de yardı-
mıyla kolayca ulaşılabilir hale gelmiştir. Bizim bilgiye kolay ulaşabilmemiz aynı zamanda bilgininin de bize 
kolay ulaşmasını sağlamıştır. Yaşadığımız ortamlarda istemeden de olsa karşılaştığımız bilgi yoğunluluğu 
aynı zamanda bilgi kirliliği de oluşturmaktadır. Bu nedenle bilgiye, istenildiği kadar ve istenilen zamanda 
ulaşmak daha önemli hale gelmektedir. Bunu sağlamak için günümüzde bir çok konuda Yetişkin Eğitim prog-
ramları hayata geçirilmektedir. Amaç: Bu araştırmada İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlarının işyerlerinde verdik-
leri eğitim çalışmalarının istenilen hedeflere ulaşıp ulaşmayacağı araştırılacaktır. İş kazalarının büyük oranla 
çalışanların kişisel hatalarından kaynaklandığı düşünüldüğünde, yapılacak bu eğitimler sayesinde oluşturula-
cak Güvenlik Kültürü anlayışının kalıcı olması, verilecek eğitimlerin başarısını ortaya çıkaracaktır. Bu bağ-
lamda kalıcı davranış değişikliği yaratması açısından, uygun eğitim yöntemlerinin kullanılması önem kazan-
maktadır. Yöntem: Anket tekniği ile saha araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada “ Yetişkin Eğitim 
Yöntemleri ve Katılımcıların Başarısına Etkisi” ne ilişkin görüşleri ortaya koymak ve bulguları tartışmak 
amaçlanmıştır. Bu tarama modelinde, değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla veriler; korelasyon 
ve karşılaştırma türü olmak üzere iki şekilde incelenmiştir. Korelasyon türünde, değişkenlerin birlikte nasıl 
değiştiği, karşılaştırma türünde değişkenlerden birine (bağımsız değişken) göre oluşturulan gruplar ile öteki 
değişken(bağımlı değişken) arasındaki değişim incelenmiştir. Evren ve Örneklem: Örneklem: Evreni temsil 
etmesi amacıyla evren içinden seçilmiş parçalara denilmektedir. Araştırmada tesadüfî (random) örneklem 
yöntemi tercih edilmiştir. Örnekleme dahil olan kişilerin seçilme olasılığının eşit olduğu düşünülmüştür. İs-
tanbul ili çeşitli OSGB inde ya da bireysel olarak çalışan ve araştırmaya tesadüfî katılan İSG uzmanlar araş-
tırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. 2015 yılında yapılan bu araştırmada toplam 79 adet uzmana ulaşıl-
mıştır. Araştırmaya katılan uzmanların 43 ü erkek, 36 sı kadındır. Veri Toplama Aracı: Verilerin toplanmasın-
da aşağıdaki yöntemler ve işlem basamakları izlenmiştir;A-Araştırmanın kuramsal çerçevesi literatur tarama-
sıyla belirlenmiştir.B-İSG uzmanlarının çalışanların eğitimlerinde kullandıkları yöntemlere ilişkin görüşleri 
ve kullanma biçimleri anket sonucu elde edilen verilerle tespit edilmiştir. Anket araştırmacı tarafından gelişti-
rilmiş ve anketin geliştirilmesinde şu yollar izlenmiştir;a) Anket tür olarak geliştirici (formative) olarak tasar-
lanmıştır. Yani eksikliklerin ve kaynaklarının belirlenmesine yöneliktir.b) Anketin I. Bölümünde Anketin 
amacına yönelik genel bilgiler verilerek katılımcıların samimi ve kişisel görüşlerinin paylaşılması istenmiştir. 
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 c) Anketin II. Bölümünde katılımcıların demografik özellikleri konusunda 13 adet soruya yer verilmiş ve eği-
tim yöntemleri hakkında genel olarak nasıl bir bakış açısının olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. d) Anketin III. 
Bölümü’nde İSG uzmanlarının literatürdeki eğitim yöntemlerin en çok kullanılanlarından seçilmiş 14 adet 
eğitim yöntemli hakkında neler düşündükleri saptanmıştır. Ayrıca uzmanlara, hangi yöntemleri katılımcı ve 
eğitimciler açısından olumlu veya olumsuz bularak, eğitim çalışmalarında kullandıkları konusunda 44 adet 
soru sorulmuştur. Veri Toplama Aracının Uygulanması: Veri toplama aracı olarak kullanılan anket İSG uz-
manlarına sanal ortam üzerinden veya görüşme yoluyla ulaştırılmıştır. Anketin doldurulmasına ve bazı anla-
şılmayan sorulara yönelik açıklamalar, e-mail yoluyla veya karşılıklı görüşmeler vasıtasıyla yapılmıştır. Ya-
nıtlanan anketlerin 5 tanesi eksik doldurulduğundan geçersiz sayılmıştır. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorum-
lanması: Veriler kullanabilirlik denetiminden geçirildikten sonra bilgisayara aktarılmış ve çözümlemeler için 
gerekli tüm hesaplamalar (SPSS V.22 Sürüm:2013) istatistik programından yararlanılarak yapılmıştır. Anke-
tin ikinci bölümünde yer alan kişisel bilgilerin değerlendirilmesi için yüzde ve frekanslar kullanılmıştır.An-
ketin üçüncü bölümünde öncelikli olarak anketin güvenli olmasına yönelik Reliability Analysis yöntemi kul-
lanılmıştır. Güvenilirliği zayıflatan 4 adet soru çıkartılarak analizlerin doğru yapılması sağlanmıştır. Ayrıca 
istatistiklerin doğru yapılmasını sağlamak için, önce toplanan verilerin kategorik(nominal, ordinal) ya da sü-
rekli (aralıklı, oransal) olup olmadığına bakılmıştır. Verilerimizin kategorik olması nedeniyle non parametrik 
testler kullanılmıştır. Bu testlerde bağımsız iki grup için (bağımsız T-Testinin parametrik olmayan karşılığı) 
Mann Whitney U-Testi, bağımsız k (ikiden fazla) örneklem için (tek yönlü ANOVA’nın parametrik olmayan 
karşılığı) Kruskal Wallis H-Testi, bağımlı(ilişkili) iki örneklem için (eşleştirilmiş T-testinin parametrik olma-
yan karşılığı) Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Ankette bulunan soruların Frequencies Analysis leri yapılarak 
İSG uzmanlarının eğitimlerinde kullandığı yöntemlerin katılımcıyı ya da eğitimciyi destekleyici olumlu nite-
likleri araştırılmıştır. Yine aynı ankette yöntemlerin katılımcıyı ya da eğitimciyi destekleyici olumsuz nitelik-
leri araştırılmıştır. Bulgular ve Sonuç: B sınıfı İSG uzmanlarının mesleki deneyimlerinin diğer sınıftaki uz-
manlardan fazla olması onların eğitim yöntemleri kullanma anlayışını olumlu yönde etkilemiştir. A sınıfı İSG 
uzmanlarının sertifika deneyimleri şu an kullandıkları dışında yeni eğitim yöntemleri kullanma anlayışını 
olumsuz yönde etkilemiştir. Kadın İSG uzmanlarının, erkek İSG uzmanlarına göre eğitim sırasında daha de-
ğişik yöntemler kullanma anlayışları ve yeni yöntemlere olan ihtiyacı daha fazladır. Eğitim sertifikası sahibi 
İSG uzmanlarının konuya olan hakimiyetleri doğal olarak İSG alanındaki çalışmalara da olumlu yansımış, 
onların eğitim sırasında daha değişik yöntemler kullanmasını sağlamıştır. Eğitim sertifikası sahibi İSG uz-
manlarının eğitim yöntemleri konusundaki mevcut bilgileri, şu an kullandıkları yöntemler dışında yeni yön-
temlere olan gereksinimlerini azaltmıştır. Eğitim sırasında değişik yöntemler kullanma anlayışı açısından eği-
tim sertifikasını lisans eğitimi sırasında alan İSG uzmanları ile sertifika programlarından alan uzmanlar ara-
sında herhangi bir fark yoktur. Eğitim sertifikasına lisans eğitimi sırasında alan İSG uzmanlarının, sertifika 
programından alanlara göre şu an kullandıkları yöntemler dışında yeni yöntemlere olan gereksinimlerini 
azaltmıştır. Öneriler: Aşağıda sıralanan önerilerin bu çalışmanın amacına uygun olarak Yetişkin Eğitim Yön-
temleri ve Katılımcıların Başarılarına Etkileri konusunda, ileride hazırlanabilecek çalışmalara ve İSG politi-
kalarının milli eğitim politikalarının içinde değerlendirilmesi düşüncesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Güvenlik Kültürü kavramanın oluşmasını yönelik çalışanlara eğitim veren İ.S.G uzmanlarının, eğitim yeterli-
likleri derinlemesine araştırılmalı ve eksikliklerinin sürekli giderilmesine yönelik Eğitim Programlarının ge-



62

 liştirilmesi yönüne gidilmelidir. Bilindiği üzere ÇSGB, İSG uzmanı olabilme ön şartı olarak belli üniversite 
ve bölümlerden mezun olma ve sınav öncesi gidilen belli süreli kursları öngörmektedir. Bu eğitim programla-
rındaki ders modüllerine Eğitim Yöntemleri konusunda da bilgilendirme sağlayacak modüllerin eklenmesi 
yönüne gidilebilir. Bakanlığın İSG uzmanı olarak öngördüğü lisans eğitimi mezun olma şartı ve sonrasında 
gidilen kurslar yerine, lisans eğitimi sırasında programlanacak Güvenlik Kültürü dersleri ile kaliteli uzman 
yetişmesi sağlanabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yetişkin, Eğitim, Yöntem, Teknik, Katılımcı, Proaktif Yaklaşım 
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 İSTİHDAM VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN FARKLI EKONOMETRİK YÖNTEMLER İLE 
ANALİZ EDİLMESİ

Murat KORKMAZ, Ali Serdar YÜCEL, Ayhan AYTAÇ, Kaya YILDIZ, Ercan ŞAHBUDAK,  
Yasemin AYDOĞAN, Erdal ŞEN, Kürşat KARACABEY, Selvinaz SAÇAN, Sevilay YILDIZ,  

Haluk ŞENGÜN
  

Anlam ve önem: Türkiye’de istihdam-eğitim konusu üzerinde durulması gereken önemli konulardan biridir. 
İşsizlikle mücadele ve istihdamın arttırılması noktasında eğitim-istihdam ilişkisi önem kazanmaktadır. Sana-
yide ara eleman ihtiyacı daha düşük eğitim seviyesine sahip bireylerce karşılanmakta ancak bu elemanların 
da kendini bilgi ve teknolojik ilerlemeler doğrultusunda geliştirmesi ve nitelik kazanması önem arz etmekte-
dir. Sanayi-üniversite işbirliği çerçevesinde de işgücü piyasasının gerektirdiği kalifiye elemanların yetiştiril-
mesi doğru ve nitelikli bir eğitim uygulamasıyla gerçekleştirilebilir. Yükseköğrenim seviyesinde işgücüne 
katılım daha çok hizmet sektöründe idari ve yönetim alanlarında olabilmektedir. Bu konuda da verilen eğiti-
min işgücü piyasasının taleplerini karşılayacak biçimde nitelikli ve donanımlı olması gerekmektedir. Bu bağ-
lamda eğitim ile istihdam arasında ilişkinin incelenerek, işgücünün arz ve talepleri doğrultusunda gerekli ni-
telik ve donanım unsurlarının belirlenerek eğitimde yapısal anlamda gerekli değişimlerin gerçekleştirilerek 
alınması gereken önlemlerin alınması istihdamı artırmakla kalmayıp işgücü piyasasındaki verimliliği ve et-
kinliği de beraberinde artıracak ve piyasadaki rekabet üstünlüğünü sağlayacaktır. Amaç: Bu araştırma 2005-
2015 arasındaki dönem istihdam ve eğitim arasındaki ilişkilerin ekonometrik yöntemler kullanılarak incelen-
mesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sınırlıklar: Yapılan bu araştırmada değişkenler 2005-2015 arasındaki dö-
nem için aylık olarak belirlenmiştir. Yöntem: Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile 
analiz edilmiştir. Araştırma sürecinde, tanımlayıcı istatistikler, histogram analizi, grafik analizi, Chow Break-
point testi, Birim kök testi, Korelasyon analizi, Granger nedensellik, Co-Integration testleri uygulanmıştır. 
Bulgular: Eğitim verileri ile ilgili grafiklere bakıldığında ilköğretim eğitim seviyesinin yıllar bazında aynı 
kaldığı hatta bir miktar gerileme kaydettiği görülebilirken ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerinin gide-
rek arttığı görülebilmektedir. 2005-2015 arası istihdam verileri incelendiğinde istihdam düzeyinin hızı yüksek 
olmasa bile giderek yükseldiği ancak son beş yılda gerileme kaydetmeye başladığı görülebilmektedir. Yapılan 
Chow breakpoint testine göre; İstihdam serisi yapısal kırılma içermemektedir. İlkokul, Ortaokul ve yükseko-
kul eğitim serisi yapısal kırılma içermemektedir. Yapılan birim kök analizinde ilkokul, Ortaokul ve Yükseko-
kul eğitim serisi yapısal birim kök içermemektedir. Birim kök içeren seriler regresyon analizinde anlamsız 
sonuçlar vererek hatalı yorumlara neden olduğundan serilerin birim kök içermemesi yapılan analiz için çok 
önemlidir. Çalışmada bu doğrultuda bulgular elde edilmiştir. 2005 – 2015 arasındaki dönemde istihdam ile il-
köğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim seviyeleri arasında orta düzeyli ilişki bulunmaktadır. İki değişken 
arasındaki neden-sonuç ilişkisini belirleyen Granger nedensellik testine göre ilkokul, ortaokul ve yüksekokul 
eğitim düzeyinin istihdam düzeyinin granger nedeni olduğu belirlenmiştir. Değişkenlerin uzun dönem ilişki-
sini yansıtarak, sahte regresyon problemini ortadan kaldıran Johansen Co-integration testine göre; ilkokul, or-
taokul ve yüksekokul eğitim düzeyleri teker teker incenlendiğinde her bir değişkenin Prob değerinin 0,05’ten 
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 ufak olduğu dolayısıyla bu değişkenlerin istihdam düzeyleri ile entegre oldukları belirlenmiştir. Regresyon 
analizi ile de ilköğretim, ortaokul ve yüksekokul eğitim düzeylerinin istihdam düzeyleri ile nasıl ilişkili oldu-
ğu belirlenmiştir. Yapılan regresyon analizine göre; ilkokul, ortaokul ve yüksekokul eğitim düzeyi ile istih-
dam düzeyi arasında pozitif ilişki bulunmaktadır. İlköğretim eğitim düzeyindeki bir birimlik artış istihdam 
düzeyini 0,45 birim, ortaokul eğitim düzeyindeki bir birimlik artış istihdam düzeyini 0,68 birim ve yükseko-
kul eğitim düzeyindeki bir birimlik artış istihdam düzeyini 1,43 birim artırmaktadır. Sonuç: Yapılan analizler 
sonucunda eğitim düzeyleri ile istihdam arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonunda, il-
köğretim eğitim seviyesinin yıllar bazında aynı kaldığı hatta bir miktar gerileme kaydettiği ortaöğretim ve 
yükseköğretim seviyelerinin giderek arttığı, 2005-2015 arası istihdam düzeyinin ise yükseldiği ancak son beş 
yılda gerileme kaydetmeye başladığı tespit edilmiştir. 2005 – 2015 arasındaki dönemde istihdam ile ilköğre-
tim, ortaöğretim ve yüksek öğretim seviyeleri arasında orta düzeyli ilişki bulunduğu, ilkokul, ortaokul ve 
yüksekokul eğitim düzeyinin istihdam düzeyinin granger nedeni olduğu, ilkokul, ortaokul ve yüksekokul eği-
tim düzeylerinin istihdam düzeyleri ile entegre oldukları, ilkokul, ortaokul ve yüksekokul eğitim düzeyi ile 
istihdam düzeyi arasında pozitif ilişki bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Eğitim, İstihdam, İşgücü, Meslek 
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 SAĞLIK KURUMLARINDA KULLANILAN YAYA YÜZEY KAPLAMALARININ KAYMA  
RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Gültekin COŞKUN

Eski çağlarda, dayanıklılığı sebebiyle sanatsal alanlarda kullanılan doğal taşlar, günümüz inşaat sektöründe 
ve mimarisinde hastane, otel, okul, otogar, 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 kay-
ma risklerinin belirlenmesidir. Zemin kaplamalarının kayma risklerinin belirlenmesinde önemli faktörlerden 
biriside yüzeyin sürtünme katsayısıdır (Grönqvıst 1995; Rowland vd, 1996; Kim 1996; Chang 1999; Man-
ning vd, 1998). Kayma vakaları, ortam, kirleticiler (su, yağ, donma, toz), çevresel faktörler, yetersiz zaman, 
ısı ve aydınlatma, ayakkabı, zeminin özellikleri ve kişi de dâhil bir ya da birden fazla sebepten kaynaklanır 
(Kim 2001). Son dönemde zemin kaplamalarından kayma sonucu kaynaklanan kazaların artması sonucu kay-
mayı önleme çalışmalarının önemi belirgin olarak artmıştır. Bunun için insanların çıplak ayakla ve ayakkabı 
ile zemin kaplamaları üzerinde emniyetli hareket edebilmeleri için, zemin kaplama malzemesi olarak kullanı-
lacak doğal taşların ıslak ve kuru ortamda kayma risklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Günümüzde sağlık 
kurumlarında özellikle hastanelerde zemin kaplaması olarak kullanılan doğal taşların mimari açıdan daha gü-
zel görünmesi amacıyla cilalı yüzey işleminde ve büyük plaka boyutunda malzemeler tercih edilmektedir. Fa-
kat kuru ve ıslak ortamda kullanılan doğal taşların standartlara uygun yüzey işleminde ve güvenlik sınıflama-
sında olmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada sağlık kurumlarında zemin kaplaması olarak kullanı-
lan doğal taşların kayma risklerinin belirlenmesi ve güvenlik sınıflamasının yapılarak standartlara uygun çö-
züm önerilerin inşaat ve mimari sektörüne sunulması ve sağlık kurumlarının bu konuda bilgilendirilmesi 
amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Doğal taşlar, son yıllarda inşaat sektöründe ve mimaride yaya yüzey kap-
lama malzemesi olarak sağlık kurumlarında birçok alanda kullanılmaktadır. Kullanıldığı alanlarda yayaların 
kayma sonucu oluşan kazaları en aza indirmek ve daha güvenli zeminler oluşturmak amacıyla, doğal taşların 
kullanıldığı zeminlerde kuru ve ıslak ortamda kayma risklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Günümüzde 
yaya yüzey kaplamalarının sürtünme katsayısını belirlemek adına farklı özelliklerde ve farklı standartlara 
göre çalışan birçok “mobil sürtünme katsayısı ölçüm test” cihazı bulunmaktadır. Bu çalışmada, çeşitli sağlık 
kurumlarında kuru ve ıslak ortamlarda farklı türde ve yüzey işleminde zemin kaplama malzemesi olarak kul-
lanılan doğal taşların sürtünme katsayılarının belirlenmesi için EN 13893 ve DIN 51131:2014-03 “Döşemele-
rin kaymayı önleme özelliğinin kontrolü” standardına göre çalışan FSC 2011 test cihazı kullanılarak ölçümler 
yapılmıştır. FSC 2011 test cihazı, altında bulunan ve ayakkabı altlığını temsilen yuvaya yerleştirilen özel pa-
buçları sayesinde zeminde yürüyüş etkisi yaratarak zeminin statik ve dinamik sürtünme katsayısını ölçmekte-
dir. Burada farklı ayakkabı altlığını temsilen farklı özelliklerde pabuçlar kullanılmaktadır. FSC 2011 test ci-
hazının üzerinde bulunan, başlat tuşları farklı ölçüm programlarıyla önceden programlanmış olup, bunlar ih-
tiyaç duyulduğunda değiştirilebilmektedir. Ölçülecek zemine ve standarda göre kat edilecek yol, durma süresi 
ve ölçekleme alt menüde değiştirilebilmektedir. Ölçümlerde kullanılan dört adet pabuç tipi bulunmaktadır. 
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 Bunlar; SBR lastiği (sarı pabuç), Lastik (siyah pabuç), Plastik (mavi pabuç), Deri (kırmızı pabuç). Ölçüm 
başlamadan önce pabucun durma süresi 1 ila 99 saniye aralığına, ölçülen yol 30 cm ila 200 cm aralığında 
ayarlanabilir. Ölçüm pabuçları ölçülen değerler üzerinde net bir etkisi olup, genel durumlarının yanı sıra aşın-
ma ve sertleşme için de pabuçlar kontrol edilirler. En fazla 200 ölçümden sonra pabuçlar kullanılmamaktadır. 
Her ölçüm sonucunda ise pabuçların yüzeylerin hafif bir şekilde zımpara edilmesi gerekmektedir. FSC 2011 
test cihazı ile ölçümün gerçekleştirilmesinden en az yarım saat önce ortamın sıcaklığına ayarlamalıdır. Deney 
ve Verilerin Değerlendirilmesi Bu amaçla Sivas ilinde bulunan üç farklı hastanede kuru ve ıslak ortamda ze-
min kaplama malzemesi olarak kullanılan doğal taşların sürtünme katsayısı ölçümleri yapılmıştır. Zemin kap-
lamalarında ölçümler aynı yüzeyde ve farklı iki yönde yapılarak dinamik sürtünme katsayısı (DCOF) değer-
leri elde edilmiştir. Ölçüm sırasında cihazın yürüme mesafesi bu çalışmada 50 cm olarak ayarlanmış ve ayak-
kabı altlığını temsilen SBR lastiği sarı kauçuk pabuç kullanılmıştır. Islak ölçümlerde pabuç ve ölçülecek yol 
ölçüm başlamadan 10 dakika öncesinde nemlendirilmiş ve sonrasında kuru ölçümdeki gibi yüzeylerin dina-
mik sürtünme katsayısı (DCOF) ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sürtünme katsayılarının güvenlik sınıfla-
masının yapılmasında ise standardın temel aldığı Wuppertallar Güvenlik Tabelası (SKIBA 1997 ve LEHDER 
2011) sınıflaması bu çalışmada kullanılmıştır. Sonuçlar ve Tartışmalar Ülkemizde topluma açık ve kapalı 
alanlarda ıslak ve kuru ortamlarda zemin kaplamalarında kullanılacak malzemelerin hangi sınıflamada ola-
caklarına dair bir standart yoktur. Buna karşın birçok bakanlığın ilgili oldukları alanlarda zemin kaplamaları-
nın su geçirmeyen, kırık, çatlak, kaygan olmayan malzemeden ve yıkanabilir özelikte olması yönetmeliklerle 
belirtilmiş fakat zemin kaplamalarının hangi sınıflama içerisinde olacakları hakkında net bir bilgi verilme-
miştir. 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 masraf-
lar işverenden veya ilgili kurum veya kuruluştan tahsil edilebilecektir. Erişilebilirlik; “yaşamın tüm alanların-
daki hak ve hizmetlere ulaşabilmek ve bunlardan yararlanabilmek” anlamına gelmektedir. Bu nedenle özel-
likle son dönemde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 Sayılı “Engelli-
ler Kanunu” erişilebilirlik standartlarına uygun olmayan yapılı çevre uygulamalarına idari para cezası veril-
mesini emrediyor. Kanunun geçici 2 ve 3 maddeleri 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. Beledi-
yeler, 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 yö-
nelik Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği 20 Temmuz 
2013 tarihli 28713 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında her 
il’de vali başkanlığında “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme 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 kullandıkları alanlardan başlayarak yapılacak olup şikâyet durumla-
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 rı öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır denilmektedir. Bugün itibari ile bu yasal süreç başlatılmış 
olup, ilgili kurumların bu yönetmelik çerçevesinden denetimlerini yapması gerekmektedir. Aksi takdirde bi-
reylerin erişilebilirlik standartlarına uygun olmayan uygulamalar 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 müeyyide-
ye uygulanabilmektedir. Saglık kurumlarında zemin kaplaması olarak kullanılan doğal taşların sürtünme kat-
sayılarının çok düşük olduğu ve güvensiz zemin kaplaması sınıflamasına girdiği tespit edilmiştir. Bu nedenle 
sağlık kurumlarının, zemin kaplamalarını yönetmelik gereği kaymaz hale getirmeleri yasal bir zorunluluk ol-
muştur. Buradan yola çıkarak yeni yapılacak sağlık kurumlarında ilgili kurum ve kuruluşların bu konuda bil-
gilendirilerek yeni yapılacak binalarda ilgili standart ve güvenlik sınıflamasına uygun yüzey işleminde doğal 
taş kullanılmaları zorunlu hale getirilmelidir. Aksi halde zemin kaplamalarından kaynaklanan kayma sonucu 
oluşabilecek kazalardan ilgili kurum yöneticileri başlıca sorumlu olacaklardır. Ayrıca sağlık kurumlarının eri-
şebilirlik belgesi alabilmeleri için istenen ıslak ortamda zemin kaplamlarının kaymaz malzemeden olduğunu 
göstermeleri zorunludur. 
 
Anahtar Kelimeler: Doğal Taş, Sürtünme Katsayısı, İş Güvenliği, Zemin Güvenliği, Kayma Riski 
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 BİR HASTANEDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN İŞ YAPARKEN SAĞLIĞINI KORUMAYA 
YÖNELİK HİJYEN ÖNLEMLERİ 

Halil SOYAL, Özgür İNCE, Osman GÜNAY
 

Giriş: İnsan Sağlığına zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılan uygulamalar ve alınan temizlik ön-
lemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Kişiler hayatları boyunca tüm dış ortam kirleticilerinin sürekli etki-
si altındadır. İş Hijyeni ise iş yerinde görülen ve endüstri toplumunda hastalığa, sağlığın bozulmasına ve hu-
zursuzluğa sebep olan çevresel faktörleri, stresleri tespit eden, değerlendiren ve onları kontrol eden bilim ve 
sanattır. Çalışma ortamındaki temizlik daha çok işin niteliğine bağlı olarak işyeri ve çevresini sağlığa zararlı 
hale getiren etmenlerin temizliğidir. Amaç:Bu araştırma, bir hastanede sağlık personeli olarak hizmet veren 
personelin sağlığını korumak amacıyla hijyen konusundaki davranışlarını değerlendirmek için yapılmıştır. 
Yöntem:Bu kesitsel ve tanımlayıcı araştırmaya İstanbul İli sınırları içerisinde yer alan hastanede sağlık perso-
neli olarak çalışan ve görüşmeyi kabul eden tüm personeli (n=206)alınmıştır. Araştırma verileri hazırlanan 
anket formuna bağlı kalınarak yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen 
veriler SPSS programına kaydedilerek istatistiksel analizleri yapılmıştır. Analiz:Araştırma kapsamına alınan-
ların %52,9 (109) kadın 47,1 (97) Erkek ve personelin %35,4 (73) yaş ortalaması 25-29 yaş grubundadır. Per-
sonelin tamamının iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hizmet içi eğitim aldığı, eğitim alınan konular arasında 
hijyen kuralları (%100) ve koruyucu araç-gereç kullanımı (%99,3) konularında belirtilenlerin önde geldiği 
saptanmıştır. Bulgular ve Sonuç:Personelin tamamı sağlık problemiyle karşılaşmamak için önlem aldığını ve 
hijyen kurallarına uygun olarak hareket ettiklerini, vücuda vereceği zarardan koruduğunu ve iş bitiminde iş 
elbiselerinin değiştirdiği ifade etmiştir. Tüm personelin hizmet içi eğitimi ve sağlığına korumaya yönelik eği-
tim almış olmasına rağmen personelin tümü çalışma sırasında eldiven, %75,8 Başlık/bone, %62,3 ise maske 
kullandığını bildirmiştir. Ayrıca 23 personelin yaptığı işe bağlı sağlık problemiyle karşılaştığı, karşılaşılan 
sağlık problemleri arasında enfeksiyon geçirmeyi ( %18,3 ) belirtenler ilk sırada yer aldığı belirlenmiştir. Bu 
sağlık probleminin sebebi olarak da en fazla işyeri hijyeni ve hastalarla iletişimlerinden kaynaklandığı belir-
tilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Personeli iş Güvenliği, İş Hijyeni 
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 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ FELSEFESİNİN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE ETKİSİ 

Gültekin BAYSAL, İsmet ANIK BAYSAL 
  

Çağdaş yönetim anlayışıyla birlikte gelişen ve değişen yönetim tarzları insan odaklı yaklaşımları zorunlu kıl-
mıştır. Bu çerçevede geliştirilen Toplam Kalite Yönetimi felfesi de insanı odağına alan, hem iç müşteri olan 
çalışanların hem de dış müşteri olan hedef kitlenin memnuniyetini ve beklentilerini birinci planda tutan yöne-
tim yaklaşımı olarak karşımıza çıkmaktadır. TKY, kapsamlı, sistemli, müşteri odaklı yönetim taktik ve strate-
jiler bütünüdür. Şöyle ki TKY salt bir örgütsel iç etkinlik değil; planlama, üretim sürecini ve sonrasını birlikte 
ele alan müşteri odaklı, geniş kapsamlı bütüncül bir yaklaşımdır (Pamela & Goodman 1998). Toplam kalite 
yönetimi zaman içerisinde çeşitli dönemlerden geçen yönetim anlayışının koşullara uygun olarak bazı evrim-
lerden geçmesiyle oluşturulmuştur. 1900’lü yıllarda F. W. Taylor’un makineleri ve üretimi, uzmanlaşma ve 
işçi=makine kısacası mekanikliği temel alan “Bilimsel Yönetim” anlayışıyla birlikte “Muayene Dönemi”, 
1930’lu yıllarda W. A. Shewhant’in geliştirdiği “İstatistiksel Kalite Kontrol (İKK)” anlayışıyla “Düzeltme 
Dönemi”, 1950’li yıllarda W. E. Deming tarafından geliştirilen, planla-uygula-kontrol et-önlem al (PUKÖ 
döngüsü) prensibiyle uygulanan sürekli iyileştirme ve kaliteyi temel alan “Toplam Kalite Yönetimi (TKY)” 
anlayışıyla “Verimlilik Dönemi” şeklinde evrimlerden geçmiştir. TKY, liderlik, müşteri odaklılık, herkesin 
katılımı ve iletişim, sürekli iyileştirme (KAIZEN Felsefesi), hedeflerle ve verilerle yönetim, süreç yönetimi, 
önlemeye dönük yaklaşım (sıfır hata prensibi), sürekli eğitim ve öğrenen organizasyon ilkelerini temel al-
maktadır. TKY anlayışında iletişim oldukça önemlidir. İletişim kanallarının herkese açık olması çalışanlar 
açısından büyük bir motivasyon kaynağıdır. Aşağıdan yukarıya iletişim sayesinde çalışanlar, yönetim süreci-
ne katılım sağlamakta, çalışma ortamı hakkındaki görüş ve önerilerini üst yönetime rahatlıkla iletebilmekte, 
ihtiyaçlarını ve iyileştirme konusundaki fikirlerini yöneticilerine iletebilmektedir. TKY sayesinde çalışanlar iş 
ortamı ve çalışma koşulları ile ilgili gördükleri eksiklikleri ve yaşadıkları sorunları yönetim kademesindeki 
kişilere rahatlıkla aktarabilmektedir. Bu sayede meydana gelmesi muhtemel olan, iş güvenliğini tehlikeye so-
kabilecek olumsuz durumlar için önlem alınabilecektir. TKY felsefesinin, işletme bünyesinde uygulanması ve 
tüm çalışanların yönetim sürecine dahil edilebilmesi noktasında yararlanılan bazı araçlar mevcuttur. Beyin 
Fırtınası Tekniği, Kalite Çemberleri, Pareto Analizi bunlardan bazılarıdır. Bu araçlar içerisinden Kalite Çem-
berleri, katılımın sağlanması ve sorunların çözümü konusunda önemli bir yer tutmaktadır. Kalite Çemberleri; 
herhangi bir işyerinin verimlilik, etkenlik, kalite gibi çok çeşitli sorunlarını görüşmek, tartışmak ve çözümler-
nek amacı ile tamamen gönüllülük ilkesine dayalı olarak oluşturulan ve düzenli olarak toplanan küçük çalış-
ma gruplarıdır. Kalite çemberleri gönüllülük ilkesine dayalı olarak oluşturulur. Çemberlere üye olup olmamak 
çalışanların isteğine bağlıdır. Ayrıca bu isteğe bağlılık çalışanlar üzerinde güven duygusu yaratmakta, kendi-
lerini zorlanmış hissetmelerini önlemektedir. Kalite Çember üyelerinin gerçekleştirdiği olağan toplantılarda 
sadece kalite ile ilgili sorunlar değil; verimlilik, eğitim, maliyet, iş güvenliği, iş kazalarının sebepleri ve bu 
kazaları önleme yolları gibi çeşitli konular ele alınmaktadır (Bayazıt, 1996). Kalite çemberlerine katılım gö-
nüllülük esasına dayanmakta ve çalışanlara katılım konusunda herhangi bir zorunluluk getirilmemektedir. 
Çalışanlar bu gruplara kendi istekleriyle katıldıkları için işletme sorunlarını kendi kişisel sorunları gibi be-
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 nimsemekle birlikte bu sorunların çözümleri için işletme ile ortak ve yoğun bir çaba içerisine girebilmektedir. 
Bu bağlamda iş güvenliği ile ilgili sorunlar ile ilgili işletmeler kolaylıkla bilgi edinebilmekte ve bu sorunların 
giderilmesi yönünde çalışanlarla ortak bir yol izleyebilmektedir. Bu çalışmada Toplam Kalite Yönetimi felse-
fesinin iş sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkisi literatür çalışması yapılarak irdenelecek ve TKY’nin iş sağlığı 
ve güvenliği konusundaki rolü ortaya konmaya çalışılacaktır. 

 Anahtar Kelimeler: Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Çemberleri, İş Güvenliği, İş Kazası  



71

 MESLEK HASTALIKLARININ ÖNLENMESİNDE ERGONOMİNİN ÖNEMİ

 Gültekin BAYSAL, İsmet ANIK BAYSAL

Tıbbi bakımdan bir meslekte ya da faaliyet sahasında sık görülen ve aynı şartlar altında deneysel olarak da 
meydana getirilebilen hastalıklar meslek hastalıkları şeklinde tanımlanabilir. Örneğin; bir akü imalathanesin-
de çalışan sigortalının maruz kaldığı kurşun zehirlenmesi ya da kömür madenlerinde çalışanların uğradıkları 
“pnömokonyoz hastalıkları” meslek hastalıklarıdır. Meslek hastalığı, genel anlamda bir işin yapılması sırasın-
da mesleki etkenlerin doğurduğu, bu etkenlerin devamı halinde gittikçe gelişmesi nedeniyle belirli meslekler-
de ve işlerde çalışanlarda görülen hastalıkları ifade etmektedir. 5510 sayılı Kanunun 14. maddesinde, sigorta-
lının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden 
uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri olarak tanımlanan Meslek Hasta-
lığı; birey, örgüt ve toplum açısından psikolojik - sosyolojik ve ekonomik yükler getiren önemli ve güncel bir 
sorundur. Ergonomi, endüstriyel işletmelerde, tarımsal işletmelerde, bürolarda, okullarda, bankalarda, hasta-
nelerde, kısacası tüm çalışma yerlerinde, daha etkin, daha verimli, fizyolojik ve psikolojik açıdan daha sağ-
lıklı çalışma ortamları yaratmak amacıyla uygulanmaktadır. Ergonomi Araştırma Derneği tarafından ergono-
mi, ‘çalışanlarla işleri, araç gereçleri ve çevre arasındaki ilişkileri özellikle anatomik, fizyolojik ve psikolojik 
açıdan bu ilişkilerde ortaya çıkan problemlerle ilgili çalışmalar’ olarak tanımlanmaktadır. Ergonomi, Eski 
Yunanca’da ‘iş’ anlamına gelen ‘Ergo’ ve ‘Doğal Yasa ve Düzen’ anlamına gelen ‘Nomos’ kelimelerden türe-
tilmiş ‘İş Yasası’ anlamına gelen bir kavramdır. Bu açıdan bakıldığında ergonomi, hangi kolda faaliyet göste-
rirse göstersin, işyerinde fizyolojik ve psikolojik kurallar oluşturabilmek ve bu kurallar çerçevesinde mesleki 
hastalıkların önüne geçilmesini sağlamaktır. Meslek hastalıklarının kaynakları; kimyasal kaynaklı meslek 
hastalıkları (ağır metallar, çözücüler, gazlar), fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları (gürültü ve sarsıntı, yüksek 
ve alçak basınçta çalışma, soğuk ve sıcakta çalışma, tozlar, radyasyon), biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları 
(bakteri kaynaklı olanlar, virüs kaynaklı olanlar, biyoteknoloji kaynaklı olanlar), psikolojik kaynaklı meslek 
hastalıkları ve ergonomiye özen gösterilmemesinden kaynaklanan meslek hastalıkları olarak sınıflandırılmak-
tadır (Tengilimoğlu, Tutar, 2009:169). Yapılan araştırmalar sonucunda masa başında çalışanların %40’ında 
boyun ağrısı, %20’sinde sırt ağrısı, %29’unda bel ağrısı, %20’sinde ise bilek ve el ağrısı olduğu saptanmıştır 
(Kayıhan, Bumin, Uyanık, 1999: 104). Çalışma ortamları, iş güvenliğini eksiksiz olarak sağlayacak tarzda şe-
killendirilmelidir. İşletmelerin çalışma sistemlerinde (gerek işletme araçları, gerekse kullanılan araç – gereç 
ve materyaller) ve çalışma ortamında; gerekli kurallara, kullanma ve çalışma talimatlarına uyulduğu sürece 
çalışanların sağlığı ve hayati tehlikesi açısından daha az risk taşıyacaktır. Bu kapsamda iş yerlerinde uyulan 
ve uygulanan iş güvenliği konusunda kanun ve yönetmeliklerin yanı sıra makine, tesis, cihaz vb. her türlü 
üretim araçlarıyla birlikte spor ve eğlence araçları da güvenliği esas alan normlara ve standartlara uygun ola-
rak üretilmesi ve kullanılması sağlanmalıdır. Çalışma ortamları, iş güvenliğini eksiksiz olarak sağlayacak şe-
kilde şekillendirilmelidir (Tengilimoğlu ve Tutar, 2003, 157). İşletmelerde yerleşim ergonomisi uygulanması-
nın öncelikli amacı iş kazası riskini ortadan kaldırmaktır. Ergonomi ilkeleri ile bazı iş kazaları öngörülebilir 
ve ergonomik ilkelere göre düzenlenen çalışma ortamları ile bazı meslek hastalıklarının önüne geçilebilir. Ör-
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 neğin; bürolar iş güvenliği açısından oldukça güvenli çalışma yerleri olarak algılansa da dolapların, masala-
rın, fotokopi makinesi, yazıcı gibi bazı büro makinelerinin ergonomik ilkelere uygun yerleştirilmemesi nede-
niyle büro çalışanları dahi bazı meslek hastalıklarıyla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 
her türlü çalışma ortamında ergonomik koşullara uygun hareket etmenin önemi anlaşılmaktadır. Bu çalışma-
nın amacı, literatür çalışması ile meslek hastalıklarının önlenmesinde ergonominin önemini ortaya koymaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Meslek Hastalıkları, İş Güvenliği, İş Kazası 
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 IN TERMS OF EMERGENCY ACTION PLANS, PUBLIC INSTITUTIONS AND PRIVATE  
BUSINESS ANALYSIS IN GÜMÜŞHANE CITY CENTER

 
Sedat BOSTAN, Eyyüp YILDIZ

If we look at the statistical data, as a country, we need to take measures against occupational accidents. In our 
country, according to occupational health and safety laws and based on this law prepared regulations whose 
name is ‘Regulations about Emergency Situations in the Workplace’, preparing emergency action plans for 
workplaces are mandatorywhat is the awareness level of the institutions and businesses about this law, regu-
lation and emergency action plan, which business and public institution behave consciously about occupatio-
nal health and safety and apply the law and regulations sufficiently are unknown. 
 
Anahtar Kelimeler: Comparing, Emergency Action Plans, Occupational Health and Safety, Public Instituti-
ons, Private Businesses 
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 METAL İŞLEME AKIŞKANLARINDA OLUŞABİLECEK MESLEK HASTALIKLARI

Mehmet ÖZLER , Recep YİĞİT ,Hacı Ahmet KIRTAŞ
 

Geçmişten günümüze baktığımızda metal işleme prosesi çeşitli akışkanlarla yapılıp, makinelerinde kullanılan 
akışkan sıvıların meslek hastalıkları konusunda ciddi boyutlara vardığı göz ardı edilmektedir. Kullanılan akış-
kanların makineyi her ne kadar korumaya, kalemin kullanma ömrünü uzatmak, işlenen parçada yüzey düz-
günlüğü sağlamak, kesme maliyetini düşürmek, çapaksız çalışma ortamı oluşturmak ve işlenen parça ile ale-
tin birbirinden kolay ayrılmasını sağlamak da olsa, insan sağlığına ciddi etkileri vardır. Yapılan gözlemlerde 
akışkanların çeşitlerine göre insan sağlığını tehdit eden parametreler bu çalışmada ele alınmıştır. Amaç: Bu 
araştırmada uygulamalı olarak yapılan denemelerde iş güvenliği ve çalışan sağlığının önemine vurgu yapıl-
ması, iş güvenliği ile çalışan sağlığının korunmasına yönelik önlem ile çalışmaların neler olduğunun belirlen-
mesine çalışılmıştır. İnsan odaklı bir çalışma ortamı ve bu sürecin içinde yer alan insan faktörünün korunma-
sı, çevrenin gözetimi, iş hijyeni ve meslek hastalıklarına ilişkin faktörler ortaya konarak yeni çözüm önerile-
rinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu süreçte çoğu özel ağır sanayi işletmeleri, orta ölçekli işletme-
lerin görüşleri, personel deneyim ve tecrübeleri, daha önceden yapılmış ya da yapılması planlanmış ileriye 
yönelik proje detayları, gelişmeleri ve sonuçları baz alınarak ve akabinde bu sonuçların yorumlanmasıyla bir-
likte bir yöntem geliştirilmiştir. Yorumlanan sonuçlara göre, yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler, 
meslek hastalıklarına yol açan etkenler; ortam şartları ve güvenliği, kişisel koruyucu donanımlarının belirlen-
mesi, iş takibinin ve planının belirlenmesi, tehlikelerin analiz edilmesi gibi parametreler tasarlanıp, bu yöner-
geler yardımıyla karşılaşılan mesleki hastalık riskini minimuma indirmek baz alınmıştır. Hem insan sağlığına 
hem de makine ömrüne zarar verici faktörleri belirleyerek çalışma şartlarını en güvenli duruma getirilmesi 
yöntem olarak belirlenmiştir. Analiz: Mesleki cilt hastalıkları bundan yaklaşık 400 yıl önce fark edildi ve bu 
zamandan beri, bu konu üzerinde birçok çalışma yapıldı. 2. Dünya Savaşı sırasında, su bazlı kesme yağları 
kullanılmaya başlandı ve bu yıllarda bu yağlarla çalışanlar arasında rastlanan cilt hastalıkları çok fazla değil-
di. O yıllarda rastlanan endüstriyel cilt hastalıklarının sadece %3.1’ini kapsıyordu. Fakat gün geçtikçe kesme 
yağlarının neden olduğu cilt hastalıkları sayısında bir artış görüldü 1950’li yıllarda endüstriyel cilt hastalıkla-
rının %27’si kesme yağlarının neden olduğu cilt hastalıklarını kapsıyordu. O yıllarda Amerika’da bu lubri-
kantlarla temasta olan her1000 işçiden 3 kişide cilt tahrişine rastlanıyordu. Son yıllarda, endüstrilerde çalı-
şanların cilt rahatsızlığı problemleri daha büyük ilgi görmüştür. Yaygın olarak görülen, işçileri güçten düşüren 
bu mesleki cilt hastalığı, Amerika’da en çok rastlanan mesleki sağlık problemidir. Günümüzde Amerika’da 
endüstriyel cilt hastalığı, bütün mesleki hastalıkların % 40’ını teşkil eder. Bir sigorta şirketinin kayıtlarına 
göre, yılda 800000-1 milyon vakaya rastlanmış ve her vaka yaklaşık 100-150 dolar doktor masrafı ve ayrıca 
iş gücü kaybına sebep olmuştur. Bulgular ve Sonuç: Cilt hastalığına maruz kalmış insanlara uygun işlemlerin 
yapılması çok önemli bir konudur. Eğer mümkünse, kesme yağlarından temas kesilmeli ve tahriş olan bölge-
ler yumuşak bir sabun ve bol su ile yıkanmalıdır. Tıbbi müdahale gerekiyorsa acilen doktora gösterilmelidir. 
Günümüzün kesme yağları kompleks formülasyonlardır. Çeşitli çözücüler, antioksidanlar, emülgatörler, koru-
yucular, stabilizatörler ve yüzey aktif maddeler içerirler. Eğer cilt bütün gün bu maddelerle temas halindeyse, 
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 bunların çoğu cilt hastalıklarına neden olurlar. Yapılan bir çalışmaya göre, tahrişin tedavisi etmek için uygu-
lanan ilaçlar rahatsız kişilerin %15’inin hastalığının daha da kötüleşmesine neden olmuştur. Ne yazık ki yara-
lara merhem sürüldükten birkaç gün sonra, cilt daha da kızarmış ve tahriş olmuştur. Bu bölgelerde oluşan bir 
enfeksiyon bunun nedeni olabilir. Bu gibi durumlarda daha sık aralıklarla merhem uygulamaya yönelik bir 
eğilim vardır. Fakat böyle bir kırmızılık ve iltihaplanma gelişiyorsa, bu ürünlerin üzerinde belirtilen tavsiye-
lere özellikle dikkat edilmesi gerekir. Bu konuda önemli bir soru da, rahatsız kişinin hastalık yaratan şartlar-
dan ne kadar zaman uzak kalması gerektiğidir. İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre, ortalama işten uzak 
kalma zamanı, erkekler için 22 gün, kadınlar için de 26 gündür. Bu konuda yapılan ikinci bir çalışmada, ra-
hatsız kişilerin %22’ sinin 1 ay için, %29’ unun da bir yıl gibi uzun bir zaman için işten uzak kalması gerekti-
ği ortaya çıkmıştır. Yapılan üçüncü bir çalışmada ise, bu tür rahatsızlıkların çoğunlukla 2 - 4 ay içerisinde 
kaybolduğunu göstermiştir. Son olarak önemli bir soru da, kesme sıvılarından dolayı ciddi bir cilt hastalığı 
geçiren bir kişinin geleceğinin ne olduğudur. Bir çok vakada rastlanmıştır ki, kişi ileride yaşanabilecek böyle 
bir problemden kaçmak için ya iş değiştirmiştir ya da emekli olmuştur. Bu alanda çalışan çoğu çalışan, bu tür 
cilt hastalıklarının zamanla düzeleceğini ve cildin eski sağlığına kavuşacağını düşünür. Fakat 1752 kişi üze-
rinde yapılan bir çalışmada, hastalığa yakalanmış insanların % 25’ inin tamamen sağlığına kavuştuğu, % 50’ 
sinin periyodik aralıklarla rahatsızlık duydukları ve %25’ inin ise aylar sonra hala hastalıktan kurtulmadıkları 
görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Metal İşleme, Akışkan, Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı 
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 LABORATUVARLARDA RİSK ANALİZİ: YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ FARMASÖTİK  
KİMYA LABORATUVARI ÖRNEĞİ

 
Seçil AYANOĞLU, İmer OKAR

İnsanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışabilmeleri en doğal ve yasal haklarıdır. Sağlıklı ve güvenli ça-
lışma ortamı bir takım koşullar dikkate alınarak sağlandığı takdirde çalışanın karşılaşacağı tehlike ve risk fak-
törleri minimum seviyeye çekilmiş olacaktır. Dolayısıyla çalışan daha verimli, güvenli, sağlıklı bir ortamda 
çalışarak hem işletmeye hem de topluma faydalı olacaktır. Dolayısıyla iş yeri ve çalışma koşulları göz önüne 
alındığında laboratuvar çalışanları maruziyete bağlı tehlikeli risk grupları içinde yer almaktadır. Mesleksel 
olarak hem kendilerini hem de çevreyi korumakla yükümlüdür. Aynı zamanda bulunduğu ortam itibariyle her 
an emniyetli, tedbirli, kurallar ve prosedürler doğrultusunda çalışmak durumundadır. Bu nedenle laboratuvar 
çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları önem arz etmektedir. Amaç: Bu çalışmada, Yeni 
Yüzyıl Üniversitesi Farmasötik Kimya Laboratuvarı ortamında çalışan kişilerin karşılaşacağı tehlikelere bağlı 
olarak risk faktörlerinin tespit edilerek, alınacak tedbirlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Farma-
sötik Kimya Laboratuvarının bina içindeki konumu, laboratuvarın fiziksel, kimyasal, biyolojik riskleri ve so-
nuçları belirlenmiştir. Buna bağlı olarak önem seviyesi ortaya çıkarılmıştır. Materyal ve Yöntem: Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Farmasötik Kimya Laboratuvarı çalışanlarının karşılaşacağı tehlikeler ve bu tehlikelere bağlı 
olarak oluşabilecek riskler ve risk grupları L Tipi Matris analiz metodu ile analiz edilmiştir. L Tipi Matris 
analiz metodu, 3x3 matris diyagramı (L Tipi Matris) özellikle sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde 
kullanılmaktadır. Bu metot basit olması dolayısıyla tek başına risk analizi yapmak zorunda olan analistler için 
ideal olduğundan dolayı tercih edilmiştir. Bu metot ile öncelikle bir olayın gerçekleşme ihtimali ile gerçekleş-
mesi takdirinde sonucunun değerlendirilmesi ve ölçümü yapılır. Analiz sonuçlarına göre, alınacak önlemlerle 
birlikte risklerin azami seviyeye indirilmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının daha düşük seviyelere 
indirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada, L Tipi Matris analiz metoduna göre risk değerlendirme tablosu oluş-
turularak öncelikle laboratuvardaki tehlikeler saptandıktan sonra oluşabilecek riskler ve sonuçları belirlen-
miştir. Bulgular ve Sonuç: Bu kapsamda L Tipi Matris analiz metodunun, risk değerlendirme tablosunda Far-
masötik Kimya Laboratuvarında yapılan inceleme, bilgi ve veri toplama sonrasında 36 adet tehlikeli durum 
saptanmıştır. Belirlenen bu tehlikeler ana başlıklar halinde gruplandırılarak değerlendirme yapılmıştır. Bu de-
ğerlendirmeler yapılırken gerekli güvenlik kılavuzları, rehberler, planlar ve literatürler incelenmiş olup çalış-
ma bu doğrultuda yönlendirilmiştir. Belirlenen risk grupları; 1. Bina içinde laboratuvara ulaşım esnasında 
tehlike oluşturacak alanlar, 2. Laboratuvarın bina içindeki konumu, 3. Laboratuvar içi ve düzeni (numunele-
rin kabulü, sınıflandırılması ve etiketlendirilmesi, laboratuvarda kullanılan cihazlar, kimyasalların depolan-
ması ve saklanması, atıkların ayrılması depolanması ve bertarafı, elektrik tesisatı ve su tesisatı, havalandırma 
ve klima, kişisel koruyucu donanımlar, analiz esnasında yaşanabilecek tehlikeler, acil durumlara karşı alın-
mış/alınmamış önlemler, termal konfor şartları (ısı ve nem), laboratuvarda görülen uygunsuzluklar, ilkyardım 
dolabı vb. ) ana başlıklarda toplanmıştır. Bu risk gruplarının risk önem seviyeleri genellikle orta, tolere edile-
mez ve önemli olarak belirlenmiştir. Orta düzeyde risk önem seviyesine sahip olunan durumlarda riskleri dü-
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 şürmek için faaliyetin programa alınarak yapılması tavsiye edilmektedir. Tolere edilemez risk önem seviyesi-
ne sahip olunan durumlarda belirlenen riski kabul edilebilir seviyeye düşürmek için tedbirler hemen ve derhal 
programa alınarak yapılması gerekmektedir. Risk azalıncaya kadar iş başlamamalı ve sürdürülmemelidir. Son 
olarak önemli düzeyde risk önem seviyesine sahip durumlarda riskin büyüklüğünü azaltıcı önlemler maliyet 
gözetmeksizin alınmalıdır. Riskin oluşum sıklığı ve tespiti ile ilgili uyarıcı ve önlemler ile ilgili ilave tedbirler 
alınmalıdır. Sonuç olarak 3x3 Matris diyagramı L Tipi Matris analiz metoduna göre hazırlanan bu çalışmada 
belirlenen orta, tolere edilemez ve önemli risk seviyelerine sahip olunan yerlerde önerilen uygulamaların ya-
pılması, yüksek maliyet giderleri olsa dahi yapılacak olan çalışmaların gerekli önlemler alınmadıkça başlatıl-
maması hatta gerekli durumlarda (tolere edilemez ve önemli risk seviyesine sahip olunan durumlarda) tama-
men iptal edilmesi gerekmektedir. Ayrıca gereken durumlarda, laboratuvar güvenlik talimatları varsa, risk 
önem seviyelerine göre yeniden planlanması, laboratuvar güvenlik talimatları yok ise acilen yapılması öneril-
mektedir. Diğer taraftan acil durum eylem planları belirlenerek risk önem seviyelerine sahip olunan yerlerde 
bu planlar doğrultusunda çalışmalar ilerlemelidir. Tüm bu koşullar göz önüne alındığında başlangıçta tüm dü-
zenlemelerin ve eksikliklerin giderilmesine, sorun olarak görülen ve belirlenen nedenlerin laboratuvar düzen-
lemeleri sona ermeden tamamlanmasına, tüm risk gruplarının önemsiz ve tolere edilebilir seviyeye inmesine 
yardımcı olacaktır. Bu sayede laboratuvar işleyiş ve çalışma düzeninde ortaya çıkacak sorunlar tamamen or-
tadan kalkacaktır. *Bu çalışma tezsiz yüksek lisans kapsamında hazırlanan tez projesinden hazırlanmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Çalışanlar, Risk, Tehlike, Farmasötik Kimya Laboratuvarı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi
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 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI İDARECİLERİN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN  
ÖNEMİNİN FARKINDALIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SARAY ve ÇERKEZKÖY İLÇELERİ 

ÖRNEĞİ

Metin TAŞKIN , İlhan UMUT, Serdar ÖZER
 

30 Haziran 2012 tarihinde yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 01 Temmuz 2016 tarihinde 
kamu kurum ve kuruluşlarını da kapsayacak şekilde yürürlüğe girecektir. Çalışan sayısı ve bütçesi olarak ba-
kıldığında Milli Eğitim Bakanlığı kamu kurumları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Millî Eğitim Bakanlı-
ğı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 60. maddesinde okul müdürünün görev ve sorumlulukları “ders okut-
manın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, 
okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, okulun amaçlarına uygun olarak yönetilmesinden, 
değerlendirilmesinden ve geliştirmesinden sorumludur. Okul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer görev-
leri de yapar” şeklinde açıklanmaktadır. 6331 sayılı kanun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda idarecile-
re iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluklar getirmektedir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, Tekirdağ ili 
Çerkezköy ve Saray ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapmakta olan idarecilerin İş 
Sağlığı ve Güvenliği konusundaki bilgi ve tutum düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın evreni söz konusu 
ilçelerde görev yapan idarecilerden oluşmaktadır. Bu evren içerisinden kolayda örnekleme yöntemi kullanıla-
rak toplam seksen dokuz idareciden veri toplanmıştır. Yöntem: Okul idarecilerinin konunun önemi hakkında-
ki farkındalık düzeyini ölçmek üzere Bibila tarafından geliştirilen, iki bölümde, toplam 28 sorudan oluşan iş 
sağlığı ve güvenliği farkındalık ölçeği kullanılmıştır. Tekirdağ ili Saray ve Çerkezköy ilçelerinde bulunan 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların idarecileri ile görüşülmüştür. Veriler SPSS programı yardımıyla ana-
liz edilmiştir. Sonuç bölümünde okul idarecilerinin konunun önemi hakkında bilgi düzeylerinin arttırılması 
için önerilerde bulunulmuştur. Analiz:Bu amaçla literatürde yer alan bir ölçek kullanılarak, toplanan veriler 
istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. İdarecilere yönelik Bilgi Ölçeği ile idarecilerin belirli ifadeler hakkın-
daki bilgi düzeyleri ölçülmüştür. Diğer bir ölçek olan Tutum Ölçeği ile ise de idarecilerin İSG hakkındaki tu-
tumları ölçülmüştür. Tutum Ölçeği’nde yer alan maddeler iki faktör oluşturmaktadır. Bu faktörler, Genel 
İnançlar ve Duygular ile Kaza Davranışı / Eğilimleri olarak isimlendirilmektedirler. Bilgi Ölçeği’nin uygu-
lanmasıyla, idarecilerin İSG hakkında hangi konularda yeterli düzeyde, hangi alanlarda ise yetersiz düzeyde 
bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Buna göre idareciler; “işyerlerinde yaygın olarak 
rastlanılan iş kazaları”; “kırmızı etiketli yangın söndürücülerinin kullanım alanları” ve “yaz mevsiminde okul 
dışındaki ve içindeki sıcaklık farkı” hakkında yeterli bir bilgi düzeyine sahip değildirler. Bu nedenle idareci-
lerin İSG ile ilgili bu konularda bir eğitime tabi tutularak, söz konusu bilgi eksikliklerinin tamamlanması yo-
luna gidilmesi önerilebilir. Diğer yandan Tutum Ölçeği’ne ilişkin yapılan frekans analizi sonucunda idarecile-
rin İSG’ne yönelik tutumlarının olumsuz olduğu anlaşılmaktadır. İdarecilerin İSG’ne yönelik tutumlarının 
demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla ilişkisiz örneklemler t-testi 
ve tek yönlü varyans analizi gerçekleştirilmiştir. t-Testi ile idarecilerin tutumlarının, görev yaptıkları ilçeye 
göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Yapılan varyans analizi ile söz konusu tutumların, idare-



79

 cilerin görev yaptıkları okul türüne göre de anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Bu durumda idare-
cilerin İSG’ne yönelik tutumlarının, demografik özelliklerine göre bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşıl-
mıştır. Sonuç olarak devlet okullarında ve diğer eğitim kurumlarında idareci pozisyonunda görev yapmakta 
olan kişilerin İSG hakkında tatmin edici bir bilgi düzeyine sahip olmakla birlikte, bu konuya yönelik olarak 
olumlu tutumlara sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu durumda idarecilerin tutumlarının olumlu hale getiri-
lebilmesi için başta hizmet içi eğitim olmak üzere, çeşitli destek mekanizmalarının bu idarecilere sağlanması 
önerilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Tekirdağ, Saray, Çerkezköy 



80

 ÜLKEMİZDE 2014-2016 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN AMBULANS KAZALARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Musa ÖZATA, Hilal AKMAN DÖMBEKCİ
 

Giriş: Acil ambulans hizmetleri, bireyin yaşamını tehdit eden veya acil sağlık bakımını gerektiren durumlar-
da, nakil süresince bireyin yaşamsal fonksiyonlarını sürdürmesine yardımcı olan ve mümkün olan en kısa sü-
rede hastanelerin acil servislerine ulaşımını sağlayan önemli bir hizmetidir. Bu hizmet ülkemizde, acil yardım 
için gerekli olabilecek makine ve teçhizatla donanmış özel araçlarla sağlanmaktadır. Bu hizmet sunum sıra-
sında ambulans araçlarının bizzat kendileri kazaya karışabilmekte ve ortaya yeni bir sağlık hizmeti gereksini-
mi doğabilmektedir. Kazaya etken olan birçok faktör olabilir, ancak acil sağlık hizmetinin hayati önem taşı-
yor olmasının en önemli faktör olduğu düşünülmektedir. Hastaya en kısa sürede ulaşmaya çalışan ya da has-
tayı en kısa sürede hastaneye ulaştırmaya çalışan ambulans aracı, hava koşulları, trafik koşulları ya da dikkat-
sizlik gibi nedenlerle kaza yapabilmektedir. Halka acil sağlık hizmeti sağlayan sağlık çalışanları da ambulans 
kazalarıyla ciddi yaralanma ve dahası ölüm riskiyle karşı karşıyadırlar. Amaç: Bu çalışmanın amacı, 
01.01.2014 ile 25.04.2016 tarihleri arasında Türkiye’de meydana gelen kara ambulans kazalarının değerlen-
dirilmesidir. Taşıdığı hayati önemle birlikte yüksek risk barındıran ambulans araçları, sağlık çalışanları için iş 
güvenliği sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma ile acil sağlık hizmeti sunan ATT, paramedik ve ambu-
lans şoförlerinin karşılaştıkları kazalar analiz edilerek, konunun önemine vurgu yapılması planlanmıştır. Yön-
tem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmada http://www.attyiz.biz.tr/ web sitesinde yer alan ambulans kazları 
incelenmiştir. 01.01.2014 ile 25.04.2016 tarihleri arasında Türkiye’nin farklı illerinde yaşanan 210 ambulans 
kazası incelenmiştir. Bunlardan bazıları tekrar içerdiğinden dolayı çıkartılmış olup 207 haber çalışmaya dâhil 
edilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde SPSS.20 programından yararlanılarak analizler yapılmıştır. Analiz: 
Araştırmada değerlendirilen veriler; kazanın meydana geldiği zaman ve yer ile kaza sebebi açısından değer-
lendirilmiştir. Ayrıca sağlık çalışanı, şoför, hasta ve refakatçisi ile kazaya karışan diğer kişilerin yaralı ve ölü 
sayıları analiz edilmiştir. Ambulans aracında maddi hasar meydana gelip gelmediği de üzerinde durulan bir 
diğer noktadır. Bulgular ve Sonuç: İnceleme yapılan yıllarda 207 ambulans kaza haberi ele alınmıştır. Bu ka-
zaların %46,9’u (n=97) 2014 yılında, % 42’si (n=87) 2015 yılında ve %11,1’i (n=23) 2016 yılının ilk dört ayı 
içersinde gerçekleşmiştir. Kazaların %13’ünün (n=27) Şubat, %12,6’sının (n=26) Ocak, %10,6’sının (n=22) 
Kasım, % 9,7’sinin (n=20) Nisan, %9,2’sinin (n=19) Ekim ve geri kalanların ise diğer aylarda gerçekleştiği 
görülmüştür. Ayrıca kazaların % 25,1’i (n=52) sabah saatlerinde, %27,5’i (n=57) öğleden sonraki vakitlerde, 
%24,2’si (n=50) akşam saatlerinde ve %23,2’si (n=48) gece saatlerinde meydana gelmiştir. Adıyaman, Ağrı, 
Aksaray, Ankara, Antalya, İstanbul, Kayseri, Konya, Mardin, Osmaniye, Samsun, Tekirdağ ve Zonguldak il-
lerinde 5 ile 10 kaza sayısı aralığındaki rakamlarla diğer illere göre daha fazla ambulans kazası yaşanmıştır. 
Kazaların % 44,9’u (n=93) ambulans ile bir başka aracın çarpışması nedeniyle, % 18,4’ü (n=38) ambulans 
aracının bir başka araca, insana, hayvana refüje ya da binaya çarpması nedeniyle, % 7,2’si (n=15) başka bir 
aracın ambulansa çarpması nedeniyle, %13’ü (n=27) ambulans şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetme-
si nedeniyle, %10,6’sı (n=22) olumsuz hava koşulları nedeniyle, % 1,9’u (n=4) zincirleme kaza nedeniyle, % 
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 1,4’ü (n=3) teknik arıza nedeniyle, % 2,4’ü (n=5) ise bilinmeyen bir nedene dayalı olarak meydana gelmiştir. 
Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak gerçekleşen kazaların Aralık (n=4), Ocak (n=6), Şubat (n=3) ve Mart 
(n=3) gibi kış aylarında meydana geldiği tespit edilmiştir. Meydana gelen ambulans kazalarının % 49,3’ünde 
(n=102) sağlık çalışanları herhangi bir yara almazken, %50,7’sinde (n=105) toplam 189 sağlık çalışanı yara-
lanmıştır. Bu vakalar içerisinde 1 sağlık çalışanı ise hayatını kaybetmiştir. Kazaların % 50,2’sinde (n=104) 
ambulans şoförleri yara almamıştır, %49,8’inde (n=103) toplam 103 ambulans şoförü yaralanmıştır. Kazala-
rın % 24,2’sinde (n=50) ambulans içerisinde bulunan toplam 87 hasta ve refakatçi yaralanmıştır. Vakaların % 
2,4’ünde (n=5) ise toplamda 5 hasta ya da refakatçisi hayatını kaybetmiştir. Kazaların %57,5’inde (n=119) 
kazaya karışan diğer araçlarda ya da yaya olarak bulunan kişilerin yara almadığı, % 41,5’inde (n=86) toplam-
da 168 kişinin yaralandığı görülmektedir. %1’inin (n=2) ise yara alıp almadığı bilinememektedir. Kazların 
%7,7’sinde (n=16) ise kazaya karışan diğer araçlarda ya da yaya olarak bulunan kişilerden toplam 17 kişi ha-
yatını kaybetmiştir. Kazların %92,3’ünde (n=191) ambulans araçları maddi hasar almıştır. Kazaların 
%7,7’sinde (n=16) ise araçların hasar alıp almadığı bilinememektedir. Yapılan analizler sonucunda, ambulans 
kazalarının incelenen yıllar arasında eşite yakın bir dağılım sergilediği görülmüştür. Kazaların çoğunluğunun 
nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerde ve çarpışmaya bağlı olarak meydana geldiği tespit edilmiştir. Olum-
suz hava şartları nedeniyle meydana gelen kazaların çoğunluğu kış aylarında gerçekleşmiştir. Ambulans ka-
zalarının yarısında sağlık çalışanlarının yaralandığı, neredeyse tamamında aracın hasar aldığı tespit edilmiştir. 
Ambulans şoförlerinin daha dikkatli olmaları ve ayrıca halkın ambulansa öncelik verilmesi konusunda bilinç-
lendirilmesi ile ambulans kazalarının azalabileceği ümit edilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Ambulans Kazaları, Sağlık Çalışanları, 112, ATT, Acil Yardım, Trafik Kazası 
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 TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

Hüseyin AKBABA, Mustafa YAĞIMLI 
 

Teknik ve endüstri meslek liseleri, kalifiye teknik ara eleman açığının giderilmesi amacıyla açılmış okullar-
dır. Kalifiye teknik ara eleman, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en gereksinim duydukları çalışan ke-
simdir. Amaç: Bu araştırmada amaç, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kanununun çıkmasıyla alevlenen güvenli 
çalışma kültürü de diyebileceğimiz, güvenlik kültürünün teknik ve endüstri meslek lisesinde okuyan öğrenci-
ler tarafından nasıl algılandığıdır. Öğrencilerin; yeterliliklerini, kullanım düzeylerini belirleyerek, elde edilen 
verilerin gelecek çalışmalara ışık tutabilmeleri çok büyük önem arz etmektedir. Yöntem: Bu araştırmada; 
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği kültürüne bakış açısı ortaya konmuş-
tur. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Anadolu yakası Kartal İlçesinde bulunan bir okuldaki 230 
öğrenciye “İş Güvenliği Farkındalığının Tespiti”, anket ile tarama yöntemi uygulanmıştır. Kullanılan ankette 
beşli likert ölçeği uygulanmıştır. Verilerin toplanması sırasında literatür taraması yapılmıştır. Literatür tara-
masına göre daha önceden konu üzerinde yapılan çalışmalarda kullanılan ölçekler dikkate alınmış yeni bir öl-
çek hazırlanmıştır. Hazırlanan ölçekler, Cronbach Alfa (α) ile geçerliliği ve tutarlığı incelenmiştir. Anket, 11 
bağımsız değişken ve 18 bağımlı değişken olmak üzere toplam 29 maddeden oluşmaktadır. Bağımlı değişken 
soruları için Yeterli Değilim (1), Biraz Yeterliyim (2), Yeterliyim (3), Oldukça Yeterliyim (4), ve Çok Yeterli-
yim (5) derecelerle derecelendirilmiş ve puanlanmıştır. Buna göre de beşli likert ölçeği olarak ölçeklendiril-
miştir ve uygulanmıştır. Analiz: Çalışma grubundaki öğrencilere uygulanan anketten toplanan veriler, SPSS 
(Statistical Package For Social Sciens) Paket programı ile tablolar halinde incelenerek hazırlanmıştır. Veriler 
parametrik ve parametrik olmayan test yöntemleriyle analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde frekans, 
yüzde ve ortalamalar arası farkın anlamlılığını test etmek üzere Krusskall Wallis-H, Mann Whitney-U kulla-
nılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0. 05 olarak kabul edilmiştir. Anketin güvenirlilik analizi katsayısı (α) 0,959 
olarak saptanmıştır. Elde edilen veriler “Bulgular” bölümünde tablolar halinde düzenlenmiş ve yorumlanmış-
tır. Sonuç: İş sağlığı ve güvenliği bütün dünyada önemli bir olgudur. İnsanoğlu yaşamak için üretmek, üret-
mek için ise çalışmak zorundadır. Çalışma sistemlerinin ve koşullarının insana değer veren bir alt yapısının 
olması gerekmektedir. Çalışma kültürünün, temel insan haklarına dayanarak şekillenmesi gerekmektedir. Bu 
sebeplerdendir ki ülkelerin gelişmişlik seviyeleri, meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sayıları ile 
oranlanır olmuştur. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için ülkemizde de 6331 sayılı müs-
takil bir iş sağlığı ve güvenliği yasası çıkarılmıştır. Bu yasayla birlikte bir iş sağlığı ve güvenliği kültüründen 
daha sık söz edilir olmuştur. İş sağlığı ve güvenliği kültürü sanayileşmiş, gelişmiş ülkelerde belli aşamalardan 
süzülerek oluşmuş bir olgudur. Zamanla biriken değerlerden bir çalışma kültürü oluşturulmuş, iş sağlığı ve 
güvenliği de bu olguların en başında yerini almıştır. Çünkü, insan hayatından daha değerli bir olgu yoktur. 
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinde olumlu anlamda farkındalık yaratmak için yapılması gereken en önemli 
hareket eğitimin süreçlerinin her seviyesine iş sağlığı ve güvenliği eğitimini yerleştirmek olacaktır. Bir kül-
türden bahsetmek için o farkındalığın toplumun her seviyesinde kabul görmesi ve haberdar olunması gerek-
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 mektedir. Bunun en hızlı yolu ise eğitimden geçmektedir. Anaokulundan başlamak üzere temel güvenlik ve 
acil durumlarla baş edebilme eğitimleri verilmelidir. Çalışma hayatına direkt kalifiye eleman yetiştiren mes-
lek liselerinde ise iş sağlığı ve güvenliği temel bir ders olarak okutulmalıdır. Şu an meslek liselerinde mesleki 
gelişim dersinin içeriğinde sadece bir modülde iş sağlığı ve güvenliği okutulmaktadır. Diğer derslerin içeri-
ğinde ise maalesef iş sağlığı ve güvenliğine hiç yer verilmemiştir. Uygulama derslerine verilen genel adı ile 
atölye derslerinde teknik öğretmenler öğrencilerin kazaya uğramamaları için temel güvenlik ve disiplin ku-
rallarını anlatmakta ve öğrencilerin farkındalıklarını arttırmaya çalışmaktadırlar. Yapılan bu çalışma bireysel 
olduğu için farklılıklar arz etmektedir. Öğrenciler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sınava tabi tutulmamak-
tadır. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyup uymamak bir ayırt edici özellik olarak ön plana çıkarılmamak-
tadır. Uyanla uymayanı, ayırt edici bir mekanizma bulunmamaktadır. Özellikle uygulama derslerindeki not 
baremlerine iş güvenliği ve sağlığı kurallarına uyma eklenmelidir. Uygulama derslerinde; süre, uygun malze-
me seçimi, işi doğru yapma, teorik bilgi, tertip düzen gibi not baremleri bulunmaktadır. Bu not baremlerine 
kaç puan verileceği her yıl sene başı atölye öğretmenleri zümre toplantılarında kararlaştırılır ve her öğretmen 
tarafından alınan karara uyulur. Not bareminde iş güvenliğinden söz edilmemektedir. Güvenli iş yapma ayırt 
edici bir özellik olarak bulunmamaktadır. Herhangi bir not karşılığı da bulunmamaktadır. Uygulama dersle-
rinde güvenli iş yapma veya iş sağlığı ve güvenliği prensiplerine uyarak iş yapma not baremi eklenmeli ve 
olumlu ya da olumsuz tutumlara göre not karşılığı olmalıdır. Bu not ise en az yüz üzerinden otuz gibi toplam-
da alınacak notu olumlu ya da olumsuz etkileme gücüne sahip bir oranda olmalıdır. Meslek lisesi öğrencileri 
üzerinde olumlu yönde bir algı değişimine sebebiyet verme olasılığı oldukça yüksek olacaktır. Öğrenciler ge-
nelde sonuç odaklı davrandıkları için bu farklılık kesinlikle olumlu yönde bir değişim meydana getirecektir. 
Staja giden öğrencilere gidecekleri iş yerleriyle alakalı temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, staj başlama-
dan okulda verilmelidir. Öğrenciler bu konulardan sınava tabi tutulmalı, yeterli notu alamamış öğrencilere bu 
eğitim tekrarlanmalıdır. Alınan bu notların öğrencilerin staj notuna etkisin olması da farkındalığı olumlu yön-
de etkileyecektir. Alınan eğitimlerle ilgili sertifikalar düzenlenmeli ve öğrenci o sertifikalarla staja yollanma-
lıdır. Özellikle teknik öğretmenler başta olmak üzere öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği konusunda her yıl 
eğitim öğretim başlamadan önce seminer döneminde farkındalık eğitimi verilmelidir. Birçok öğrenci için rol 
model olan öğretmenlerimizin tutum ve davranışları bu konuda da çok büyük önem arz etmektedir. Öğret-
menlerimizin yetiştikleri üniversitelerde de iş sağlığı ve güvenliği bir ders olarak okutulmalıdır. Bütün öğren-
ciler, iş sağlığı ve güvenliği yasası şemsiyesi altına alınmalıdır. Kanunun uygulamaya girmesiyle okullarda 
çalışan öğretmen ve diğer sigortalı personel ile staja giden öğrenciler kanundan faydalanabileceklerdir. Ama 
çoğunluğu oluşturan diğer öğrenciler kanundan faydalanamayacaktır. Bu uygulama genel insani değerlere ay-
kırıdır. Yapılan araştırmada da özellikle dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencilerinin farkındalık sonuçları olum-
suz çıkmıştır. On birinci ve staja giden on ikinci sınıf, yani bu kanundan faydalanan öğrencilerin farkındalık-
ları ise daha olumlu çıkmıştır. Bu da esas itibariyle dokuz ve onuncu sınıf öğrencilerinin daha çok riskli guru-
ba girdiğini ortaya çıkarmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Endüstri, Meslek Lisesi, Öğrenci, Sağlık, İş Güvenliği 



84

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE STRESİN ROLÜ

İsmet ANIK BAYSAL, Gültekin BAYSAL
 

Günümüzde artan küresel rekabet, hızla gelişen teknoloji, çalışanların arasındaki rekabet, işletmelerin ve çalı-
şanların hızla kendini değiştirmesi ve yenilemesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Üst düzeyde rekabet ve tek-
nolojiye ayak uydurma çabaları insanları en çok zorlayan faktörlerden birisi olan stres ile karşı karşıya bırak-
mıştır. Stres; canlılarda birtakım koşullar sonucu ortaya çıkan bedensel, zihinsel ve psikolojik tepki olarak ta-
nımlanabilir. Stres genellikle olumsuz bir durum olarak algılansa da yönetilebildiğinde olumlu durumlara 
çevrilebilecek bir durumdur. İnsanlar, kaygı düzeyleri yüksek olduğunda ve bilmedikleri bir durumla karşı 
karşıya kaldıklarında stres yaşayabilmektedir. Stres doğru yönetilmediğinde, kişilerin gerek iş hayatında ge-
rekse özel hayatlarında birtakım olumsuzluklar yaşamalarına neden olabilmektedir. Kaygı düzeyi yüksek olan 
ve stres altında bulunan bir çalışan işine konsantre olma konusunda sıkıntılar yaşamakta ve bu da işinde hata-
lar yapmasına yol açmaktadır. Kişi yoğun stres yaşadığında en basit konularda bile karar almada zorluk çeke-
bilmekte, başarıya değil başarısızlığa odaklanmakta, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklara yönelme oranı 
artmakta, dalgınlık, dikkatsizlik gibi konsantrasyon sorunları yaşamakta, bu da kişinin iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda birtakım sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. Strese neden olan birçok faktör bulunmakla 
birlikte, iş ortamında strese neden olan faktörleri, örgütsel politikalar (ücret eşitsizlikleri, adaletsiz perfor-
mans değerlemeler, örgütçe uygulanan katı kurallar ve belirsiz iş tanımları gibi), örgütün yapısal özellikleri 
(aşırı derecede merkeziyetçilik, yönetim ve çalışanlar arasındaki çatışma, yükselme olanaklarının azlığı, otok-
ratik yönetim anlayışı gibi), fiziksel koşullar (kalabalık çalışma ortamları, aşırı gürültü, çalışma ortamının 
aşırı sıcak ya da aşırı soğuk olması, zehirli maddeler ve radyasyon, hava kirliliği, aydınlatmanın yetersiz ol-
ması ve iş kazaları gibi), örgütsel süreçler (örgüt içi iletişimin yetersiz oluşu, adaletsiz denetim, örgüt iklimi-
nin uygun olmaması, yetersiz geri bildirim gibi) şeklinde gruplandırabiliriz (Tengilimoğlu ve Tutar, 2003,363-
364). Strese neden olan durumlar fark edilmez ve bu durumlar ortadan kaldırılmazsa, çalışanda fizyolojik ve 
psikolojik olarak tükenme noktasına gelinir. Bu noktada kişide, yorgunluk duygusu, uykusuzluk ya da aşırı 
uyuma, kas ve eklem ağrıları, sinirli hareketlerde bulunma ve aşırı panik hali, olaylar karşısında aşırı duyarlı-
lık gibi iş kazalarına yol açabilecek ciddi belirtiler ortaya çıkar. Stres kaynaklı bu gibi nedenlerden dolayı ki-
şiler ve işletmeler iş kazaları ile karşı karşıya kalabilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazasını, 
“belirli bir zarar ya da yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olay” olarak ta-
nımlarken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), “önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, üretimin 
bir süre durmasına yol açan olay” şeklinde tanımlamaktadır. İş kazalarının önlenmesinde, işletmenin proaktif 
anlayışla hareket etmesi hem yasal bir zorunluluk hem de yönetimsel bir gerekliliktir. Ancak iş kazaları her 
zaman öngörülebilen nedenlerle meydana gelmemektedir. Kişiye bağlı nedenler çoğu zaman öngörüleme-
mektedir. Bu açıdan bakıldığında işletme stres kaynaklı iş kazalarını önlemek amacıyla öncelikle strese neden 
olan faktörleri belirlemeli ve bu faktörleri ortadan kaldırma adına üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. 
Çalışanlara stresi doğru yönetebilmeleri adına gerekli eğitimler verilmeli ve stresi ortadan kaldırabilmek adı-
na çalışanların molalarını sportif faaliyetlerle ya da farklı etkinliklerle iyi değerlendirebilecekleri çalışma or-
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 tamları oluşturulmalıdır. Çalışma ortamındaki formal ve informal iletişim kanalları doğru şekilde yönetilmeli 
ve bu kanallar stres önleyici bir araç olarak kullanılmalıdır. Bu çalışmanın amacı; günlük hayatta her insanın 
maruz kaldığı stresin, iş sağlığı ve güvenliği açısından da önemli bir faktör olduğunu literatür çalışması ile 
ortaya koymaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Kazası, İş Güvenliği, Stres, Stres Yönetimi 
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 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN STAJ VE 
UYGULAMALAR ESNASINDA KARŞILAŞTIKLARI İŞ KAZALARININ ANALİZİ

 
Musa ÖZATA, Hilal AKMAN DÖMBEKCİ

İş kazası Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda sakatlan-
maya ve zarara neden olan durum olarak tanımlanmıştır. Sağlık hizmeti sunumunda aktif rol oynayan sağlık 
çalışanları, hizmetin özelliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı iş kazalarına maruz kalmaktadır. Hem ulu-
sal literatürde hem de uluslararası literatürde, sağlık sektörünün iş kazaları açısından birçok sektörden daha 
fazla riskli olduğu belirtilmiştir. Sağlık çalışanları için riskli olan sektör, bu alana girmeye aday olan staj ve 
uygulama öğrencileri için de risk oluşturmaktadır. Amaç:Bu çalışmanın amacıSelçuk Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Fakültesi öğrencilerinin2015 ve 2016 yıllarında sağlık kuruluşlarında yaptıkları staj ve uygulamalar 
esnasında karşılaştıkları iş kazalarının değerlendirilmesidir. Sağlık kuruluşlarında hem çalışanlar hem de öğ-
renciler hizmet sunumu sırasında çeşitli kazalara maruz kalabilmektedir. Özellikle öğrenciler tecrübe yoksun-
luğuna bağlı olarak bu tür durumlarla daha sık karşılaşmaktadır. Bu çalışma ile öğrencilerin kazalara maruz 
kalma durumuna dikkat çekilmesi planlanmıştır. Yöntem:Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışmadaSelçuk Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören ve 01.01.2015 ile ve 31.03.2016 tarihleriarasında iş ye-
rinde kaza geçiren öğrencilere ait kaza bildirim formları incelenmiştir.İş kazası bildirim formlarından elde 
edilen veriler üzerinde analizler yapılmıştır.Analiz: Araştırmada değerlendirilen veriler; kazanın meydana 
geldiği kurum, öğrencinin öğrenim gördüğü bölüm, sınıfı, iş kazası geçirilen tarih, saat ve mekân bilgileri, 
yaralanma bölgesi, yaralanmaya neden olan alet, yaralanmaya neden olan aletin kontamine olup olmama du-
rumu, hastanın kan yolu ile bulaşan bir hastalığının olup olmadığı, olay esnasında kişisel koruyucu ekipman 
kullanılıp kullanılmadığı, eğer kullanılıyorsa hangi ekipmanların kullanıldığı ve yaralanmanın şiddetinin bo-
yutu şeklindedir. Bulgular ve Sonuç: İnceleme yapılan dönemde sadece Ebelik ve Hemşirelik Bölümü öğren-
cilerinin iş kazası geçirdikleri tespit edilmiştir. 2015 yılında 481 hemşirelik, 300 ebelik bölümü öğrencisi, 
2016 yılında 748 hemşirelik, 408 ebelik bölümü öğrencisi staj uygulamasında bulunmuştur. Bu öğrenciler 
içersisinden 11’i (%84,6) hemşirelik, 2’si (15,4) ebelik bölümü olmak üzere toplam 13’ü iş kazası geçirmiştir. 
Bunlardan 9’u (%69,2) 2.sınıf, 1’i (%7,7) 3. sınıf ve 3’ü (%23,1) 4.sınıf öğrencisidir. İş kazalarının 5’i 
(%38,5) ikinci basamak olarak nitelendirdiğimiz Konya Numune ve Beyhekim Devlet Hastanelerinde, 5’i 
(%38,5) Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 2’si (%15,4) Faruk Sükan Kadın Doğum ve Çocuk Hasta-
lıkları Hastanesinde ve 1’i (%7,7) 64 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde meydana gelmiştir. Yıl olarak değerlen-
dirildiğinde ise yaralanma vakalarının 8’i (%61,5) 2015 yılında, 5’i (%38,5) 2016 yılının ilk üç ayı içerisinde 
gerçekleşmiştir. Yine vakaların 6’sı (%46,2) 08.30-11.00, 1’i (%7,7) 11.01-13.30, 6’sı (%46,2) 13.31-16.00 
saat aralıkları içerisinde yaşanmıştır. İncelenen iş kazalarının 8’si (%54,6) sağlık kurumlarında bulunan çeşitli 
servis birimlerinde, 3’ü (%23,1) kan alma biriminde, 1’i (%7,7) doğum salonunda ve 1’i (%7,7) aile sağlığı 
merkezinde meydana gelmiştir. Yaralanma türü ve yaralanmaya neden olan aletler açısından değerlendirildi-
ğinde kazların 12’sinin (%92,3) iğne ucu ile yaralanmalardan ve 1’inin (%7,7) kan ve vücut sıvılarının sıçra-
masına maruz kalma şeklinde gerçekleştiği görülmüştür. İğne ucu ile yaralanmalarda vakaların yarısında sağ 
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 el, diğer yasında ise sol el zarar görmüştür. Yaralanmaya neden olan aletin, 12 durumda (%92,3) bir hastanın 
vücut materyali ile kontamine olmuş olduğu 1 durumda ise kontamine olup olmadığının bilinmediği belirtil-
miştir. Hastanın vücut materyali ile kontamine olmuş durumların 3’ünde (%23,1) hastanın kan yolu ile bula-
şan bir hastalığının olmadığı, 6’sında (%46,2) kontamineden kaynaklanabilecek sağlık sorunlarının takip 
edildiği bildirilmiştir. 4 (30,8) durumda ise kontamine olup olmadığının bilinmediği belirtilmiştir. Vakaların 
8’inde (%61,5) öğrencilerin kişisel koruyucu ekipman kullandıkları, 5’inde ise (%38,5) kullanmadıkları gö-
rülmektedir. Koruyucu ekipman kullananların 6’sı (%46,2) tek kat eldiven, 2’si (%15,4) çift kat eldiven kul-
lanmaktadır. Yaralanmaların 10’u (%76,9) yüzeysel, 2’si (%15,4) derin, 1’i (%7,7) mukozal düzeyde gerçek-
leşmiştir.Yapılan analizlerde kazaya maruz kalan öğrencilerin çoğunluğunun, uygulamada ilk yılları olan 2. 
sınıf öğrencileri olduğu görülmüştür. Yaralanmaların çoğunluğunun ise iğne ucu yaralanmaları olduğu tespit 
edilmiştir. Dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak kontamine yaralanmaların bir kısmında hastanın kan yolu 
ile bulaşan bir hastalığı olup olmadığının bilinmemesine rağmen takibinin yapılmadığı fark edilmiştir. Kan ve 
vücut sıvılarına maruz kalma sonrasında önemli oranda zarar verebilecek olan hepatit B, hepatit C ve insan 
immün yetmezlik virüsüne (HIV) bağlı enfeksiyon hastalıklarına yakalanma açısından oldukça riskli olan du-
rumlarda takibin yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Sağlık çalışanlarının iş kazası geçirme du-
rumları ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde ise benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güveliği, İş Kazası, Yaralanma, Staj ve Uygulama, Hemşirelik, Ebelik, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
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 ÇIRAKLIK EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ÇALIŞAN GENÇLERİN GENEL SAĞLIK ANKETİNE 
GÖRE RUHSAL DURUMLARI VE MADDE KULLANIM PROFİLLERİ 

Nuran GÜLER, Meral KELLECİ, Semra KOCATAŞ 
  

Giriş: Ergenlik, bireyin bedensel, ruhsal ve toplumsal alanda dönüşüme uğradığı çeşitli ve çok boyutlu geli-
şimsel sorunların yaşandığı bir süreçtir. Aynı zamanda psikososyal gelişim açısından, çevrenin etkilerine ol-
dukça duyarlı olduğu bir dönemdir. Yoğun fiziksel ve psikolojik değişikliklerin yaşandığı ergenlik dönemin-
de, zor çalışma koşulları çocukları ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Çocukların psikolojik durum-
larının izlenmesi, koruyucu sağlık hizmetleri konusunda belirleyici olacaktır. Amaç: Bu çalışma çıraklık eği-
timine devam eden çalışan gençlerin ruhsal durumlarını ve madde kullanım profillerini belirlemek amacıyla 
yapıldı. Yöntem: Sivas ili merkezinde bulunan bir çıraklık eğitim merkezine devam etmekte olan gençler bu 
çalışmanın evrenini oluşturdu (N=250). Bu okullardaki öğretim programı haftanın her günü ayrı bir öğrenci 
grubuna ayrılarak düzenlenmiştir; yani birinci grup her hafta pazartesi günleri öğrenimine devam ederken 
ikinci öğrenci grubu her salı okula gelmekte, haftanın diğer her bir gününde farklı birer öğrenci grubu okula 
devam etmektedir. Haftanın bir günü dışındaki günlerde ise öğrenciler işyerlerine devam etmektedir. Okula 
devam ettikleri bir günün dışındaki günlerde gençler çalıştıkları işyerlerinde bulunmaktadırlar. Anketler belir-
lenen gün içinde okula devam eden gençlerle görüşüldü. Okula devamsızlık ile gençlerin çalışmaya katılmayı 
reddedenler örnekleme alınmamıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu 
ve Genel Sağlık Anketi-28 ile toplanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde sosyode-
mografik özelliklerin yer aldığı sorular, ikinci bölümde ise madde kullanma durumunu belirleyen sorular yer 
almaktadır. Genel Sağlık Anketi, Goldberg tarafından 1972 yılında geliştirilmiştir. Anketin Türkiye’de geçer-
lik ve güvenirlik çalışması, Kılıç (1996) tarafından yapılmış ve Cronbach’s alpha değeri 0.94 bulunmuştur. 
GSA-28 toplumda ve psikiyatri dışı klinik ortamlarda karşılaşılan ruh sağlığı sorunlarını saptama amacıyla 
geliştirilmiş, bireyin kendisinin doldurduğu bir tarama testidir. Anket her biri yedi maddeden oluşan dört alt 
bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler; somatik semptomlar, anksiyete ve uyku bozuklukları, sosyal fonksi-
yonda bozulma ve ağır depresyondur. Yapılan çalışmalar alt ölçeklerin birbirinden bağımsız olmadığını belir-
lemiştir. Dört maddeli cevap skalası, Goldberg tarafından geliştirilen “GSA tipi puanlama” yöntemi olan ilk 
iki maddenin negatif, son iki maddenin pozitif olarak puanlandığı iki maddeli bir ölçek olarak kullanılmıştır. 
Buna göre a,b maddeleri “(0) sıfır”, c,d maddeleri “(1) bir” olarak alınmıştır. Dört maddeli cevabın uçtaki 
veya ortadaki cevabı işaretleme eğilimini önleme gibi bir yararı vardır. Uygulama sonrasında en az 0, en çok 
28 puan alınabilmekte olup, bu puanın fazla olması ruhsal sağlıktaki rahatsızlık olasılığını artırmaktadır. 5 ve 
üzeri puan ruh sağlığı açısından riski göstermektedir. Çalışma için Milli Eğitim Müdürlüğünden ve araştırma-
nın yapıldığı kurumdan izin alındı. Gençlere açıklama yapıldıktan sonra çalışmaya katılımları konusunda sö-
zel onamları alındı. Anket formu görüşmeciler tarafından uygulandı. Bunun için öğrencilere çalışmanın amaç-
ları açıklandı, araştırmadan elde edilen bilgilerin bilimsel amaçla kullanılacağı konusunda bilgi verilerek so-
ruları içtenlikle yanıtlamalarının önemi açıklandı. Görüşmeler bu çalışmanın ilk yazarı tarafından kullanılan 
anketle ilgili eğitilmiş olan stajlarına devam eden dördüncü sınıf hemşirelik öğrencisi on kişi tarafından yüz 
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 yüze yapıldı. Araştırma Mayıs-Haziran 2015 tarihlerinde yapıldı. Analiz: İstatistiksel analizlerde frekans da-
ğılımı, ortalama, t testi, Kruskall Wallis testi ve Mann Whitney U testi kullanıldı. p<0.05 anlamlı olarak de-
ğerlendirildi. Bu çalışmada ölçeğin Cronbach alfa kat sayısı 99.5 bulundu. Bulgular ve Sonuç: Yaş ortalaması 
18.07 ± 1.61 olan gençlerin, %72’si erkek, tamamına yakını bekar, çoğunluğu ortaöğretim mezunu, yarıdan 
fazlası asgari ücretli olup, çekirdek ailede yaşamaktadır. Gençlerin %61.4’ü sigara, %34.9’u nargile, %16.9’u 
alkol, % 7.4’ü esrar, %5.3’ü bali, %4.8’i tiner, %4.2’si eroin, %3.7’si kokain ve %3.7’sinin extazy kullandığı-
nı belirtti. Gençlerin GSA-28 puan ortalaması ise 5.92 ± 6.72 olup, %42.3’ünün ruh sağlığı açısından risk ta-
şıdığı, kadınların ve herhangi bir madde kullanımı olanların GSA-28 puanlarının istatistiksel olarak anlamlı 
düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç olarak, çalışmada çıraklık eğitimine devam eden çalışan 
gençlerde toplum ortalamasının üzerinde madde kullanımı olduğu ve yarıya yakınının psikiyatrik değerlen-
dirme gerektirecek düzeyde ruh sağlığı açısından risk taşıdıkları görüldü. 

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Çalışan Gençler, Madde Kullanımı, Ergenlik Ruhsal Sorunlar, GSA-28 
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 TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ

 
Hüseyin AKBABA, Mustafa YAĞIMLI 

Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, kalifiye teknik ara eleman açığının giderilmesi amacına hizmet eden 
okullardır. Kalifiye teknik ara eleman, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en gereksinim duydukları çalışan 
kesimdir. Üniversite mezunu gençler; beyaz yaka diye tabir edilen yönetici kadrolarında, üniversiteye gide-
meyen ve meslek lisesi haricindeki okulları bitiren gençler ise vasıfsız işçi olarak mavi yaka diye tabir edilen 
alanlarda iş bulamaktadırlar. Amaç: Bu araştırmada amaç; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıkmasıyla 
alevlenen güvenli çalışma kültürünün, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün Teknik ve Endüstri Meslek Lisesin-
de okuyan öğrenciler tarafından nasıl algılandığıdır. Öğrencilerin; yeterliliklerini, kullanım düzeylerini belir-
leyerek, elde edilen verilerin gelecek çalışmalara ışık tutabilmeleri çok büyük önem arz etmektedir. Yöntem: 
Bu araştırmada; Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin, iş sağlığı ve güvenliği kültürüne bakış açısı 
ortaya konacaktır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Kartal İlçesinde bulunan bir Meslek Lisesin-
de, 230 öğrenciye İş Güvenliği Farkındalığının Tespiti anketi uygulanmıştır. Ankette, beşli likert ölçeği kulla-
nılmıştır. Verilerin toplanması esnasında literatür taraması yapılmıştır. Literatür taramasına göre daha önceden 
konu üzerinde yapılan çalışmalarda kullanılan ölçekler dikkate alınmış, yeni bir ölçek hazırlanmıştır. Hazırla-
nan ölçekler, Cronbach Alfa (α) ile geçerliliği ve tutarlığı incelenmiştir. Anket, 11 bağımsız ve 18 bağımlı de-
ğişken olmak üzere 29 madde bulunmaktadır. Bağımlı değişken soruları için Yeterli Değilim (1), Biraz Yeter-
liyim (2), Yeterliyim (3), Oldukça Yeterliyim (4) ve Çok Yeterliyim (5) derecelerle ölçeklendirilmiş ve puan-
lanmıştır. Analiz: Anketten toplanan veriler, SPSS (Statistical Package For Social Sciens) Paket programı ile 
tablolar halinde incelenmiştir. Veriler, parametrik ve parametrik olmayan test yöntemleriyle analiz edilmiştir. 
Verilerin çözümlenmesinde; frekans, yüzde ve ortalamalar arası farkın anlamlılığını test etmek üzere Kruss-
kall Wallis-H, Mann Whitney-U kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0. 05 olarak kabul edilmiştir. Anketin 
güvenirlilik analizi katsayısı (α) 0,959 olarak saptanmıştır. Elde edilen veriler “Bulgular” bölümünde tablolar 
halinde düzenlenmiş ve yorumlanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Ülkemizde; iş sağlığı ve güvenliğinde olumlu 
anlamda farkındalık meydana getirmek için yapılması gereken en önemli hareket, eğitim süreçlerinin her se-
viyesine iş sağlığı ve güvenliği eğitimini yerleştirmek olacaktır. Bir kültürden bahsetmek için o farkındalığın 
toplumun her seviyesinde kabul görmesi ve farkında olunması gerekmektedir. Bunun en hızlı yolu ise eğitim-
den geçmektedir. Çalışma hayatına doğrudan kalifiye eleman yetiştiren meslek liselerinde ise iş sağlığı ve gü-
venliği temel bir ders olarak okutulmalıdır. Şu an meslek liselerinde, mesleki gelişim dersinin içeriğinde sa-
dece bir modülde iş sağlığı ve güvenliği okutulmaktadır. Diğer derslerin içeriğinde ise maalesef iş sağlığı ve 
güvenliğine hiç yer verilmemektedir. Özellikle uygulama derslerindeki not baremlerine, iş sağlığı ve güvenli-
ği kurallarına uyma eklenmelidir. Uygulama derslerinde; süre, uygun malzeme seçimi, işi doğru yapma, teo-
rik bilgi, tertip/düzen gibi not baremleri bulunmaktadır. Bu not baremlerine kaç puan verileceği heryıl sene 
başı atölye öğretmenleri zümre toplantılarında kararlaştırılır ve karara uygun uygulama yapılır. Not baremin-
de iş güvenliğinden söz edilmemektedir. Güvenli iş yapma ayırdedici bir özellik olarak bulunmamaktadır. 



91

 Herhangi bir not karşılığıda bulunmamaktadır. Uygulama derslerinde güvenli iş yapma veya iş sağlığı ve gü-
venliği prensiplerine uyarak iş yapma not baremi eklenmeli ve olumlu ya da olumsuz tutumlara göre not kar-
şılığı olmalıdır. Bu not ise en az yüz üzerinden otuz gibi toplamda alınacak notu olumlu ya da olumsuz etkile-
me gücüne sahip bir oranda olmalıdır. Meslek lisesi öğrencileri üzerinde olumlu yönde bir algı değişimine 
sebebiyet verme olasılığı oldukça yüksek olacaktır. Öğrenciler genelde sonuç odaklı davrandıkları için bu 
farklılık kesinlikle olumlu yönde bir değişim meydana getirecektir. Staja giden öğrencilerimize gidecekleri iş 
yerleriyle ilgili temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, staj başlamadan okulda verilmelidir. Öğrenciler bu 
konulardan sınava tabi tutulmalı, yeterli notu alamayan öğrencilere bu eğitim tekrarlanmalıdır. Alınan bu not-
ların öğrencilerin staj notuna etkisinin olması da farkındalığı olumlu yönde etkileyecektir. Alınan eğitimlerle 
ilgili sertifikalar düzenlenmeli ve öğrenci o sertifikalarla staja gönderilmelidir. Bütün öğrenciler, iş sağlığı ve 
güvenliği yasası şemsiyesi altına alınmalıdır. Kanunun uygulamaya girmesiyle okullarda çalışan öğretmen ve 
diğer sigortalı personel ile staja giden öğrenciler kanundan faydalanabileceklerdir. Ama, çoğunluğu oluşturan 
diğer öğrenciler kanundan faydalanamayacaktır. Bu uygulama genel insani değerlere aykırıdır. Yapılan bu 
araştırmada da özellikle dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencilerinin farkındalık sonuçları olumsuz çıkmıştır. 
Onbirinci ve staja giden onikinci sınıf, yani bu kanundan faydalanan öğrencilerin farkındalıkları ise daha 
olumlu çıkmıştır. Bu da esas itibariyle dokuz ve onuncu sınıf öğrencilerinin daha çok riskli gruba girdiğini 
ortaya çıkarmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Risk Algısı, Meslek Liseleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Kültürü 
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 VARDİYALI ÇALIŞMANIN HEMŞİRELERDE GÖZYAŞI KURULUĞU SENDROMUNA ETKİSİ

Muzeyyen ARSLAN, Zeynep KARABACAK

Giriş: Net ve keskin görmeyi etkileyen faktörlerden biri; düzgün ve iyi nemlenen oküler yüzeydir. Oküler yü-
zeyin iyi nemlenmesi; yeterli gözyaşı miktarı, uygun gözyaşı kompozisyonu, göz kapaklarının iyi kapanması 
ve düzenli kırpma fonksiyonu ile sağlanmaktadır. Gözyaşı, oküler yüzeyin sağlığını ve fonksiyonunu koru-
mak için gereklidir. Gözyaşı; su, enzim, protein, immunglobulin, lipid, metabolit ve polimorfonükleer hücre 
ve dökülen epitel hücrelerini ihtiva eden, karmaşık bir solüsyondur. Başlıca 4 önemli görevi bulunmaktadır[1]: 
1- Net görme için gereken düzgün oküler yüzeyi sağlamak 2- Oküler yüzeyi enfeksiyondan korumak 3- Kor-
nea epiteline O2, büyüme faktörleri ve diğer bileşikleri ulaştırmak 4- Oluşan debriyi ortamdan uzaklaştırmak. 
Yapılan araştırmalara göre kuru göz prevalansının çeşitli yaş gruplarında %5-30 arasında olduğu tahmin edil-
mektedir [2, 3]. KGS prevalansının toplumun yaşlanması, kalabalık ortamlarda daha çok zaman geçirme ve 
bu ortamlardaki havalandırma ve klimaların yarattığı değişiklikler, bilgisayarların ve kontakt lenslerin yaygın 
olarak kullanımı ve uykusuzluğu içeren pek çok faktöre bağlı olarak arttığı düşünülmektedir. Buna ek olarak 
bazı mesleklerdeki çalışma düzeni, uzun süre araç kullanma ve kitap okumada kuru göz sendromuna neden 
olabilmektedir[4]. Uyku süresindeki azalmanın gözyaşı kuruluğu sendromuna neden olduğunu gösteren çalış-
malar bulunmaktadır [5, 6]. Hemşireler meslekleri doğası uzun süre uykusuz kalabilmektedirler. Vardiyalı ça-
lışmanın ruhsal ve fiziksel sağlık sorunlarına neden olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır[6-9]. Azmo-
on ve ark. çalışmasında hemşirelerde uyku kalitesi azaldıkça göz hastalıklarının arttığı raporlanmıştır [10]. 
Amaç: Çalışmamızın amacı hemşirelerde vardiyalı çalışmanın gözyaşı kuruluğuna etkisini incelemektir. Yön-
tem: Çalışmanın evrenini Ankara’da bulunan bir Tıp Fakültesi Hastanesinde vardiyalı çalışan hemşireler 
oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimi yapılmayıp kliniklerde vardiyalı çalışan hemşirelerin %76’sına 
(n:33) ulaşılmıştır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak 
schirmer testi ve mcmonnies testi ve araştırmacılar tarafından literatür incelemesi sonucu oluşturulan sosyo 
demografik özellikler formu kullanılmıştır. Schirmer testi: Gözyaşı miktarını belirlemeye yardımcı olan bir 
testtir. Anestezi uygulanmadan yapılan Schirmer I testi ile refleks sekresyon değerlendirilir. 5x35 mm boyut-
larındaki filtre kağıtları, alt kapagın 1/3 orta ile1/3 dış hattının birleştiği bölgeye, alt konjonktival fornikse 
yerleştirilir. 5 dakika sonra ıslaklık miktarı ölçülür. 5 mm’nin altındaki değerler, aköz gözyaşı yetmezligi ol-
duğunu göstermektedir [11]. Çalışmaya katılan hemşirelerin nöbet tutmadıkları gün sabah saat 08:00 de ve 
ayrıca aynı hemşirelerin 12 saat gece nöbeti sonrası sabah saat 08:00 de göz yaşı kuruluğu schirmer testi ile 
ölçülmüş ve kaydedilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programında frekans analizi, bağımlı grup-
larda t testi ile analiz edilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 26.85 
(min:20, max:37), ortalama mesleki yılları 5,09 (min:1 max:18). Hemşirelerin nöbet tutmadığı gün ve gece 
nöbeti sonrası gün gözyaşı kuruluğu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır (p<0,001, 
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 t:5,676, sd:0.534). Hemşirelerde vardiyalı çalışma gözyaşı kuruluğunu artırmaktadır. Çalışan hemşirelerin 
göz sağlığının korunmasına yönelik çalışma saatlerinin azaltılması, hemşirelerin aralıklarla göz muayenesi 
yaptırması, gerektiğinde doktor kontrolünde suni gözyaşı kullanımı önerilebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Hemşire, Vardiya, Göz Yaşı Kuruluğu 
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 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE RADYOLOJİ ÖĞRENCİLERİNİN RADYASYON GÜVENLİĞİ 
HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI 

  
Serap ARSAL YILDIRIM, Bahar KURT 

Giriş: Sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerle birlikte sağlık hizmetlerinde yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin 
kullanılması hastanedeki fiziksel tehlikelerden biri olan iyonlaştırıcı radyasyonun kullanım alanlarının artma-
sına neden olmuştur. Bu durum günümüzde tıp, diş hekimliği, veterinerlik gibi pek çok sağlık çalışanının et-
kilenmesine neden olmaktadır. Özellikle iyonize radyasyon kaynaklarıyla çalışan radyoloji tekniker ve tek-
nisyenleri bu çalışanların büyük kısmını oluşturmaktadır. Her yıl yaklaşık iki milyar radyoloji tetkiki, 32 mil-
yon nükleer tıp tetkiki ve altı milyondan fazla radyoterapi uygulanmaktadır. Tüm dünyada iyonlaştırıcı rad-
yasyona maruz kalan 2,3 milyon sağlık çalışanı bulunmaktadır. NIOSH, hastanedeki tehlike ve riskleri biyo-
lojik, kimyasal, fiziksel, psikososyal ve ergonomik olarak sınıflandırmıştır. Sağlık alanında tanısal tıpta kulla-
nılan Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Radyonükleid Görüntüleme/ Sintigrafi (SPECT/PET) fiziksel etmen 
olarak iyonize radyasyon olup, doku ve hücrelerin iyonizasyonu DNA hasarına neden olarak kanser veya do-
ğumsal anomalilerin gelişimine yol açabilir. Amaç: Kocaeli ilindeki Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (tıbbi gö-
rüntüleme teknikerliği) ve Radyoloji (tıbbi görüntüleme teknisyenliği) eğitimi veren Sağlık Hizmetleri Mes-
lek Yüksekokulları ve Sağlık Meslek Liseleri’nden hastanelerin tanısal radyoloji ünitelerinde Uygulama/Staj/ 
Beceri Eğitimi yapan öğrencilerin iyonize radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği konusundaki bilgi 
düzeylerini ve tutumlarını tespit etmektir. Yöntem: Araştırmanın evrenini Kocaeli’de hastanelerin tanısal rad-
yoloji ünitelerine staj/uygulama/beceri eğitimine giden öğrenciler (n=71) oluşturmaktadır. Örnek seçilmeyip 
çalışma evreninin tümü araştırma kapsamına alınmıştır. 36 sorudan oluşan veri toplama formu araştırmacılar 
tarafından bu konuda literatür tarandıktan sonra çalışılmış tezler incelenilerek ilk hali oluşturulmuştur. Daha 
sonra bu form Halk Sağlığı uzmanları, Radyologlar, Radyoloji çalışanları, Çevre mühendisleri, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uzmanları tarafından incelenmiş, görüş ve eleştirileri çerçevesinde tekrar düzenlenmiştir. Oluştu-
rulan ankette katılımcıların sosyo demografik özelliklerini inceleyen 12 soru, radyasyondan korunmayla ilgili 
tutumlarını inceleyen 4 soru ve radyasyon ve korunmayla ilgili bilgi düzeylerini değerlendirmeye yönelik 20 
sorunun sorulduğu toplam 36 sorudan oluşmaktadır. Bilgi ölçmeye yönelik sorular radyasyon ve korunma 
hakkında genel bilgi, radyasyonun biyolojik etkileri, çeşitli durumlara göre (hamilelik, yaş vb.) yasal etkin 
doz sınırlılıklarını inceleyen yanlışın doğruyu götürmediği 20 önerme sorusudur. Her bir önermenin doğru 
cevabı 5 puan olup bu bölüm 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Anket formları yüz yüze görüşme şek-
linde uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 16,0 paket programı kullanılmıştır. Analizlerde tanımlayıcı 
bulgular, sayı ve yüzde dağılımları ile ortalama ve standart sapmaları verilmiş; çözümleyici istatistikler ise 
Bağımsız Gruplarda t Testi, Ki-Kare Testleri ile değerlendirilmiştir. p< 0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edilmiş ve veriler % 95 güven aralığında değerlendirilmiştir. Bulgular: Katılımcıların bilgi puanları ortalama-
sı 54,30 ± 1,09 olarak bulunmuştur. Katılımcıların okul düzeyleri ile bilgi seviyeleri arasında anlamlı bir 
(p=0,001) fark olduğu görülmüştür. Floroskopi ve Skopi gibi radyasyonun yoğun olarak bulunduğu alanlarda 
uygulamaya katılanlar ile bilgi puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0,011). Öğrencilerin rad-
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 yasyondan korunmaya dair olumlu tutumları ile bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Kı-
sıtlılıklar: Araştırma yalnızca Kocaeli ili içindeki radyoloji teknikeri/teknisyeni yetiştiren okullarda, eğitimle-
ri sırasında hastanelere uygulama/beceri eğitimi/staj’a giden öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Radyasyon ve 
korunma bilgi düzeyi için “bilgi düzeyi”, iyonize radyasyon için “radyasyon” kısaltmaları kullanılmıştır. So-
nuç ve Öneriler: Çok tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alan hastanelerin hemen her bölümünde stajyer öğren-
ciler bulunmaktadır. Araştırmamız kapsamındaki stajyer öğrencilerin radyasyon güvenliği ile ilgili bilgi dü-
zeyleri çok düşük bulunmuştur. Öğrencilerin sadece okulda “Radyasyondan Korunma” dersleriyle kendilerini 
radyasyonun zararlı etkilerinden korumaları mümkün görünmemektedir. Yine TAEK ve İyonize Radyasyonla 
Çalışanlar Yönetmeliği’nde yasalar yıllık maruziyet dozunu ve çalışılan alanları stajyer öğrencilerden 16-18 
yaş arasında olanlar için sınırlayarak stajyer öğrencileri radyasyonun zararlarından korumaya çalışmakta an-
cak 18 yaş üstü öğrenciler radyasyon görevlisi gibi düşünülmektedir. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin 
%100’ünün denetimli alanda çalıştıkları gerçeğinden hareketle öğrencilere kişisel dozimetre kullandırılması-
nı önermekteyiz. Meslekte tecrübeyle ve hizmet içi eğitimlerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda doğru dav-
ranışlar gelişebileceği için stajyer öğrencilerin radyasyon güvenliği konusunda radyasyonun zararlı etkilerin-
den korunmalarını sadece şu anki yasalara ve okulda eğitimcilerine bırakmak son derece yetersiz görünmek-
tedir. Temmuz 2016’da kamu sektöründe de uygulanacak olan 6331 sayılı kanunun uygulanmasında hastane-
lerde radyoloji ünitelerindeki stajyer öğrenciler için koruyucu önlemlerin arttırılarak uygulanmasının önemli 
olduğunu düşünmekteyiz. Bu çerçevede öğrencilerin staj/uygulama/beceri eğitimlerine kabullerinden önce 
radyolojide çalışan diğer personel gibi sağlık ve kan kontrollerinden geçmelerini, personelle birlikte rutin 
kontrollere tabi tutulmalarını önermekteyiz. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasının tüm öğrencilerde zo-
runlu tutulması, okurken aynı zamanda çalışan öğrencilerde maruz kalınan dozu sınırlamak için, çalışma sü-
relerinin uygulama/staj/beceri eğitiminden sayılması gerektiğini ve bu önlemlerin yaş kısıtlaması getirilme-
den 18 yaş üstündeki stajyer öğrencilere de uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz. Böylece ileride iyonize 
radyasyonun stokastik etkileri nedeniyle öğrencilerin hasta olma risklerinin önüne geçilecek ya da böyle bir 
durumda okulların ve hastanelerin yasal ve vicdani sorumluluk altında kalmalarına engel olunacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Radyasyon, Radyasyondan Korunma, Radyoloji Tekniker ve Teknisyeni 
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 ÜLKEMİZDE 2012-2014 YILLARI ARASINDA SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK 
GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞİDDET OLAYLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Oya Nuran EMİROĞLU, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, Nilgün KURU
 

Şiddet; kişinin kendisine ya da bir başkasına, grup ya da topluluğa yönelik olarak ölüm, yaralama, ruhsal ze-
delenme, gelişimsel bozukluğa yol açabilecek fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da tehdidin amaçlı olarak 
uygulanmasıdır. Sağlık kurumlarındaki şiddet ise “hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden ge-
len, sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik istismar, fiziksel saldırı ve cin-
sel saldırıdan oluşan durum” olarak tanımlanmıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet giderek artış gösteren 
önemli bir halk sağlığı problemidir. Çalışmanın amacı: Bu çalışma ülkemizdeki 2012-2016 yılları arasında 
sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddet olaylarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Yönte-
mi: çalışma “sağlık çalışanlarının sağlığı” web sayfasında yer alan şiddet ile ilgili haberlerin değerlendirilme-
si amacıyla yapılan bir tanımlayıcı araştırmadır. Çalışanların sağlığı web sayfası içeriğinde yer alan haberlere 
dayalı bu çalışma için web sitesi yönetiminden çalışma için izin alınmıştır. Sağlık çalışanları web sayfasında 
(http://www.saglikcalisanisagligi.org) şiddet başlığı 19.03.2012 ile 03.03.2016 tarihleri arasında yer alan, tüm 
şiddet haberleri değerlendirme kapsamına alınmıştır. Çalışma kapsamına kınama, protesto, açıklama, rapor, 
terör vakaları dahil edilmemiş olup geriye kalan 597 şiddet haberi çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. 
Şiddet haberleri; şiddet olaylarının gerçekleştiği bölge ve kurum, zamanı, şiddetin gerçekleştiği yer, şiddetin 
kime karşı ve kim tarafından yapıldığı, şiddetin türü, nedenleri ve nasıl sonuçlandığı başlıkları altında değer-
lendirilerek irdelenmiştir. Bulgular: Şiddet olaylarının bölgelere göre dağılımı incelendiğinde en fazla görü-
len bölge %26 oranı ile Marmara bölgesi iken en az görülen bölge %10.5 ile Doğu Anadolu bölgesi olduğu 
saptanmıştır. İç Anadolu bölgesi ve Marmara bölgesi hariç şiddet olayları en fazla devlet hastanelerinde görü-
lürken bu iki bölgede en fazla şiddetin yaşandığı kurum olarak eğitim araştırma hastanelerinin olduğu belir-
lenmiştir. Bütün bölgelerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet en az oranda özel hastanelerde görülmektedir. 
Şiddet olaylarının gerçekleştiği zamana bakıldığında %50.5’inin yılın ilk altı ayında gerçekleştiği görülmüş-
tür. Sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet olaylarının yıllara göre dağılımı incelendiğinde %33’ünün 2012 yı-
lında, %29’unun 2013 yılında, %17’sinin 2014 yılında, %19.5’ inin 2015 yılında ve %1.5’inin 2016 yılının 
ilk iki ayında gerçekleştiği belirlenmiştir. Şiddet olaylarının gerçekleştiği yerlerin dağılımına bakıldığında 
%34.5 ile en çok acil servislerde, şiddetin en az görüldüğü yerin ise yoğun bakım (%2) ve hastane dışı (%2)
alanların olduğu tespit edilmiştir. Şiddetin kime karşı gerçekleştiği incelendiğinde doktorların oranı %75.5, 
hemşirelerin oranı %22.5 ve diğer personellerin (sekreter, şoför vb.) oranı %25’tir (Aynı anda birden fazla 
sağlık çalışanına şiddet uygulanan haberler mevcuttur). Şiddet olaylarının kim tarafından gerçekleştirildiğinin 
dağılımı incelendiğinde % 65.5 ile en fazla hasta yakını olduğu, %4 ile en az doktor ve diğer sağlık persone-
linin olduğu görülmektedir. Hastaların şiddet olayını gerçekleştirme oranı %32 ve diğer kişilerin (kamu per-
soneli vb.) oranı ise %13.5 olarak değerlendirilmiş ancak aynı anda birden fazla kişinin etkilendiği şiddet 
olayları da belirlenmiştir. Şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının hangi tür şiddete maruz kaldıkları ince-
lendiğinde; en fazla sözel şiddet (% 48) ve en az cinsel şiddet (%1) ile karşı karşıya kaldıkları saptanmıştır. 
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 Şiddet olayların gerçekleşme nedenlerine bakıldığında % 3.7 ile hasta kaybı, %4.7 ile bilgi alamama, %5.5 
ile çok sıra bekleme, %13.2 ile hizmet alamama, %14.8 ile kural dışı hareket ve %58.1 ile diğer nedenler (al-
kollü olma, tartışma vb.) olduğu görülmektedir. Yaşanan şiddet olaylarının %39’u darp ile sonuçlanmış iken 
%1. 3’ ünün ölüme neden olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Çalışmada şiddet olaylarının en fazla Marmara 
Bölgesi’nde gerçekleştiği, en fazla hekimlere yönelik olduğu, çoğunlukla hasta yakınları tarafından yapıldığı 
ve acil servislerde daha sık görüldüğü bulunmuştur. Şiddet olayların gerçekleşme nedenlerinin; hasta kaybı, 
bilgi alamama, çok sıra bekleme, hizmet alamama, kural dışı hareket ve tartışma olduğu görülmektedir. Şid-
dete neden olan durumların bilinmesi sağlık kurumlarında nedenleri ortadan kaldıran gerekli önleyici strateji-
lerin oluşturulmasının önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, sağlık çalışanlarının şiddete karşı korunmasını 
engelleyici yasal düzenlemelerin yapılması ve sonuçlarının izlenmesi önem taşımaktadır 
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye, İş Sağlığı, Şiddet, Sağlık Çalışanı 



98

 BİR KAMU KURUMUNDA TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞÇİLERDE BEL AĞRISI SIKLIĞI 
İLE STRES YÖNETİMİ DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Aysel ÖZALP, Ayşe ÇEVİRME
 

Amaç: Bir kamu kurumunda tehlikeli sınıfta yer alan işçilerde bel ağrısı sıklığı ile stres yönetimi düzeyleri ve 
etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Yöntem: Katılımcılar Kocaeli ilinde bulunan kamuya bağlı bir işyerinde 
çalışan toplam 269 personelden oluşmaktadır. Araştırmanın yürütülmesi için kurum amirinden gerekli izinler 
alınmış ve gönüllülük esasına göre çalışma yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak çalışanlarının sosyo-
demografik özelliklerine ilişkin soru formu, Oswestry Bel Ağrısı ölçeği(OBAÖ) ve Sağlıklı Yaşam Biçimi 
Davranış Ölçeği( SYBDÖ) II’nin stres yönetimi(SY) alt boyutu kullanılmıştır. Anket uygulaması sonrasında 
elde edilen veriler SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde betimleyici 
istatistikler(frekans dökümleri, ortalama medyan değerleri vb ), güvenilirlik analizi, korelasyon, Mann-
Whitney-U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis sonrası anlamlı fark gözlenenler için 
ikili kıyaslamalar Dunn Testi ile yapılmıştır. Demografik soru formu hazırlanırken uzmanlar ve farklı üretim 
işletmelerinin çalışanlarının görüşlerinden faydalanılmıştır. Hazırlanan anket öncelikle bir ön testte tabi tutul-
muştur daha sonra son hali verilmiştir. Anketler yüz yüze ve anket kutusuna biriktirme yöntemi ile toplanmış-
tır. Araştırma yaklaşık olarak 2 ay sürmüştür. Örneklemimiz Kocaeli ilinde tehlikeli sınıfta yer alan bir kamu 
kurumundaki işçilerden basit rastgele örneklem yoluyla seçilmiştir. Değişkenler arasında ilişki ve farklarda 
%95 güven düzeyi dikkate alınmıştır. Ankette kullanılan ölçekli sorular faktörlere ve alt boyutlara ayrılarak 
daha ileri düzeye taşınmıştır. OBAÖ Ölçeğinin geçerli güvenirlik çalışmasındaki Cronbach’s Alpha katsayısı 
0.895 olup ,araştıramız için yapılan analizde Cronbach’s Alpha kat sayısını 0,843 SY’nin Cronbach’s Alpha 
katsayısı 0,781 olarak olarak bulunmuş Oswestry Bel Ağrısı ölçeği günlük yaşam aktivitelerini 10 değişik 
açıdan (ağrının şiddeti, kişisel bakım, kaldırma, yürüme, oturma, ayakta durma, uyuma, ağrının değişme de-
recesi, sosyal yaşam, seyahat) ölçmektedir. Her bölüm için 0 - 5 arasında puan verilen 6 seçenek mevcuttur. 0 
- 4 puan engellilik yok, 5 - 14 puan hafif, 15 - 24 puan orta, 25 - 34 puan ciddi, 35-50 puan ise tam (ileri de-
recede) fonksiyonel yetersizlik olarak değerlendirilmektedir. Ölçekten alınan minimum puan 0, maksimum 
puan 50’dir.Stres yönetimi alt boyutunun tüm maddeleri olumludur, ters maddesi yoktur, işaretleme 4 likert 
tipi ölçek üzerinde yapılır. Hiç bir zaman, bazen, sık sık, düzenli olarak yanıtları için sırasıyla 1.2.3.4 puan 
değerleri verilir Stres yönetimi alt boyutundan alınan minimum puan 8, maksimum puan 32’dir. Bulgular ve 
Sonuç: Çalışmaya katılanların %58’i erkek, %74,7’si evlidir. Eğitim düzeyleri; ilköğretim (%26), lise(%17,5), 
lisans(%30,1), lisansüstü(%26,4) şeklindedir. Katılımcıların %40,1’inin sezaryen, bel fıtığı, burun, apandisit 
gibi geçirilmiş ameliyatlarının bulunduğu, %20,1’inin ise kronik seyirli hastalığının olduğu belirtilmiştir. Ka-
tılımcıların %28,6’sının sigara kullandığı belirtilmiştir. Çalışmaya seçilen personellerin; %36,4’ünün ofis or-
tamında ekranlı araçlarla yapılan işler, %23,8’i temizlik hizmetleri, %10,4’ü elektrik-elektronik, %9,7 si sivil 
savunma koruma güvenlik, %8,6’sı taşıma hizmetleri, %6,3’ü laboratuvar, %4,8’i yapım işleri/bakım onarım 
işlerinde çalıştığı belirtilmiştir. Birimdeki çalışma statüleri ise; yönetici, yönetici asistanı, araştırmacı, uzman, 
memur, teknisyen, yardımcı eleman ve şoförlerdir. Katılımcıların %53,2’si ofis ergonomisine yönelik eğitim 
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 aldığını ifade etmiş; %26,4’ünün yılda bir eğitim aldığını belirtmişlerdir. Katılımcıların %23’ü stres yönetimi 
ile ilgili eğitim aldığını belirtmiştir. Katılımcıların %51,3’ü bel ağrısı olduğunu Katılanların %90,7’si fazla-
dan bir ağrısı olmadan kendisine bakabildiğini.%52’si fazla ağrı çekmeden yük kaldırabildiğini ifade etmiş-
tir.. Katılımcıların %21,9’unun ağrısının yürümeye engel olduğu,%24,6’sının ağrı nedeniyle oturmada sıkıntı 
yaşadığı, %52,4’ünün ise rahat oturduğu belirlenmiştir. Katılımcıların%33,1’inin bel ağrısı nedeniyle uyku 
kalitesinin bozulduğu, %13,3’ünün ağrı nedeniyle cinsel yaşamında zorluk çektiği ,%55,4’ünün gezi veya 
sosyal yaşamında bel ağrısı nedeniyle zorluklar çektiği saptanmıştır. Araştırma sonucunda cinsiyete göre os-
westry ve stres yönetimi değişkenleri arasında farka bakılmış; OBAÖ’ nin cinsiyete göre anlamlı bir fark 
olmadığı(p:0,84), stres yönetiminin cinsiyete göre anlamlı olarak farklı olduğu(p:0,025) görülmüştür. Çalı-
şanların statülerine göre OBAÖ ve SY’nin değişkenleri arasında farka bakılmış; OBAÖ’nin çalışma statüleri-
ne göre anlamlı bir fark olduğu(KWp:0,046, ); stres yönetiminin ise çalışanların statülerine göre anlamlı bir 
fark olmadığı(p:0,154) saptanmıştır. Medeni duruma göre OBAÖ ve SY değişkenleri arasında farka bakılmış; 
OBAÖ’nin(p:0,210), ve SY’nin medeni duruma göre anlamlı bir fark yaratmadığı(p:0,389) görülmüştür. To-
tal OBAÖ ve SY değişkenleri arasındaki ilişkiye bakılmış ve aralarında(r:-0,202) negatif yönlü bir ilişki ol-
duğu saptanmıştır. Çalışanların bel ağrısı arttıkça stres yönetiminin düştüğü sonucuna varılmaktadır. Bel ağrı-
sı arttıkça günlük geçirilen çalışma süresinin azaldığı(-0,117), yaş, çalışma tecrübesi, işyerinde günlük geçiri-
len süreler arttıkça stresle baş etmenin de arttığı gözlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: İşçi, Tehlikeli İşler, Bel Ağrısı, Stres Yönetimi 
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 İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI AÇISINDAN NANOTEKNOLOJİ VE 
NANOMALZEMELER

Recep YİĞİT, Mehmet ÖZLER, Hacı Ahmet KIRTAŞ
 

Giriş: Dünyada özellikle savunma alanında çok önemli ve çok gizli nanoteknoloji çalışmaları yapılmaktadır. 
Bu çalışmalar, ulusal bazda oluşturulan nanoteknoloji inisiyatifleri altında, üniversite/araştırma kurumları- 
devlet ve sanayinin yer aldığı sektörel kümelenmeler şeklinde sürdürülmektedir. Ancak ülkemizde henüz çok 
yeni olan bu çalışmaların bireysel düzeyde gerçekleştirildiği görülmektedir. Bireysel düzeyde yapılan çalış-
malarla, üniversite/araştırma kurumları-sanayi-devlet üçlemesini kapsayan kümelenmiş yapıya sahip ülkelere 
karşı rekabet edebilmek oldukça zor olacaktır. Nanobilim, malzemelerin atomik, moleküler ve makromolekü-
ler ölçekte düzenlenmesi hakkında yapılan çalışma, nanoteknoloji ise maddenin, 1 atom ile 100 molekül çapı 
arasında (1-100 nm) kontrolü, yeniden yapılandırılması ve bilinçli olarak islenmesiyle daha gelişmiş ve tü-
müyle değişmiş materyaller, araçlar ve sistemler elde etmek olarak tanımlanmaktadır. N&N ile geleneksel 
ürünler, yerlerini minyatür, akıllı, uzun ömürlü ve hafif ürünlere bırakacaklardır. N&N, gelecekte toplumlar 
üzerinde enerji, elektronik, algılama, veri iletişimi vb. teknolojilerde önemli avantajlar sağlarken aynı zaman-
da kendi kendini kopyalayan sistemler yaratma özelliği ile de yok edici ve yıkıcı bir özellik taşıyacaktır. 
Amaç: Türkiye’de nanoteknolojinin çok yeni bir araştırma alanı olması nedeniyle çeşitli dergilerde yer alan 
bazı makaleler haricinde çok az sayıda Türkçe kaynak doküman bulunmaktadır. Bu çalışmanın, özellikle ulu-
sal nanoteknoloji stratejileri üzerine çalışma yapacak olan araştırmacılara bir doküman olması ve özellikle iş 
sağlığı ve güvenliği açısından çalışma hayatında nanoteknolojinin önemi hakkında farkındalık yaratması bek-
lenmektedir. Yöntem: Nanoölçek bilim ve mühendislik araştırmaları, doğanın moleküler düzeyde sağladığı 
avantajların toplumsal alanda en iyi şekilde kullanımını hedeflemektedir. Nanoölçek düzeyinde AR-GE faali-
yetleri, nanoteknoloji uygulamaları ve toplumsal etkiler kapalı bir çevrim halinde etkileşimli bir sistem oluş-
turmaktadır. Nanoteknoloji çalışmalarında toplumun, üretim ve AR-GE faaliyetlerini kabullenmesi ve bu 
yönde sağladığı destek başarı için kilit unsurlardan birisi olacaktır. Analiz: Günümüzde nanoteknoloji hakkın-
da yeni bir yasa hazırlanmamış olmakla birlikte bu yasanın hazırlanması konusunda çeşitli çalışmalar yapıl-
maktadır. Bu kapsamda Davies (2005), mevcut yasaların nanoürünlere yönelik uyarlamalarının yanında ta-
mamen yeni bir yasanın düzenlenmesi gerektiğini belirtmiş, yeni yasanın nanoteknolojinin mevcut ve gele-
cekteki özellikleri göz önüne alınarak hazırlanması ve avantajları ile birlikte risklerini de kapsaması gerekti-
ğini ifade etmiştir. Nanoteknolojinin dünya çapında gelişmesi ve ürünlerin ortaya çıkması ile birlikte ülkeler 
meydana gelecek muhtemel riskleri de tartışmaya başlamışlardır. Konu ile ilgili çalışma yapan ülkeler, vatan-
daşlarını sahip oldukları eğitim ve araştırma enstitüleri ile bilinçlendirirken, henüz bu alanda hiçbir çalışması 
ve stratejisi olmayan ülkeler ise ani bir şekilde maruz kalacakları bu risklere karsı savunmasız kalacaklardır. 
Bu bağlamda, nanoteknolojinin potansiyel riskleri ile ilgili küresel bir farkındalık yaratılması ve bu yönde 
toplumların bilinçlendirilmesi, insanlığın geleceği açısından oldukça önemli bir konudur. Bulgular ve Sonuç: 
Dünyada gelişmiş ülkeler tarafından nanobilim ve nanoteknoloji üzerine oldukça yoğun AR-GE ve üretim ça-
lışmaları sürdürülmektedir. Nanobilim ve nanoteknolojinin önemini kavramış ülkeler, tüm gayretlerini bu 
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 yönde yoğunlaştırarak bir yandan ulusal nanoteknoloji araştırma yapılanmalarını oluşturmuşlar, diğer yandan 
da bu yapılanmanın aktörlerini belirleyerek hem tesis hem de personel altyapısını iyileştirmeye başlamışlar-
dır. Dünyada bu gelişmeler olurken ülkemizin henüz nanoteknoloji alanında yeteri kadar atılım yapmadığı 
görülmektedir. Bireysel düzeyde yapılan girişimler ve AR-GE çalışmalarının dışında Devlet-Üniversite-
Sanayi üçlemesi, henüz nanoteknoloji alanında ortak bir yapıda yer almamışlardır. Nanoteknoloji alanında 
henüz yeteri kadar çalışma yapılmaması ve yukarıda belirtilen üçlemenin bu alanda sinerji yaratıcı atılımlar 
içerisinde olmamaları, ülkenin geleceği açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, Nanomalzemeler, İş Sağlığı ve Güvenliği 
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 ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN İŞ VE MESLEK YAŞAMINDA 
KARŞILAŞABİLECEKLERİ BAZI GÜVENLİK VE SAĞLIK RİSKLERİNE KARŞI 

ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Tuna ŞAHSUVAROĞLU

 
Ülkemizin ve toplumların kalkınmasının en önemli kaynaklarından biri de insan gücüdür. Toplumların refah 
düzeyi bir bakıma doğal kaynaklar ve insan gücü ile bunlardan yararlanılma durumu ile ilgilidir. Mesleki ve 
teknik eğitim insan gücü yetiştirme aracı olarak bu sürece katkıda bulunmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de sa-
nayi ve teknoloji alanında yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, çalışanların işyerlerinde ki, sağlığı ve güvenli-
ği ile ilgili önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu risklerle mücadelede günümüzde Dünya’da ve 
Türkiye’de çalışma hayatını şekillendiren yasal düzenlemeler yapılmakta ve bu düzenlemelere dayalı olarak 
oluşturulan mevzuatta çalışma hayatında yer alan ve özel politika gerektiren gruplar, iş sağlığı ve güvenliği 
açısından ayrıca değerlendirilmektedir. Çalışma hayatında yer alan ve özel politika gerektiren gruplar içeri-
sinde belki de en fazla desteğe ihtiyaç duyan grup engellilerdir. Doğumda yaşadığı bir takım anomalilerden, 
doğum sonrasında yaşadığı hastalık ve ya kazalar gibi birçok sebep neticesinde farklı gelişim gösteren birey-
lerin de, iş ve meslek sahibi olabilmesi, üretici konuma geçebilmesi, ekonomik açıdan bağımsızlaşabilmesi, 
özlük hakkı elde edebilmesi ve iş hayatının beraberinde getireceği sosyalleşmeyi tecrübe edebilmesi günü-
müz özel eğitim alanının önemli amaçlarından biri sayılmaktadır. Engelli bireyler içerisinde, zihinsel yeter-
sizliği olan bireyler diğer engelli bireylere oranla daha fazla dezavantajlı bir konumdadır. Zihinsel yetersizliği 
olan bireylerin, eğitimlerinde başkalarına bağımlı olmadan yaşamaları, kendi kendine yeterli duruma gelme-
leri ve toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultudan hareketle zihinsel yetersizliği olan bireyle-
re sunulan özel eğitim hizmetlerinin temel amacı, toplum içerisinde başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını 
devam ettirebilmeleri için gerekli bağımsız yaşam becerilerini kazandırmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda, 
engelli nüfus içerisinde zihinsel yetersizliği olan bireylerin toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması-
na yönelik, kamusal alanda iyileştirmelerin yapılması, onların çalışan, kazanan ve kendilerine yeten bireyler 
olmaları için desteklenmeleri toplumsal yaşamın bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. Amaç: Bu çalışma-
nın temel amacı, zihinsel yetersizliği olan bireylerin iş ve meslek yaşamında karşılabilecekleri tehlike ve sağ-
lık riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemleri belirlemek ve zihinsel yetersizliği olan bireylerin daha 
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının nasıl olması gerektiğini tartışmaktır. Bu amaç doğrultusunda engelli 
bireylerin ve engelli grup içerisinde de en fazla dezavantajlı grup olarak kabul edilen zihinsel yetersizliği olan 
bireylerin, istihdamları ile ilgili mesleki risklerini özel sağlık ve güvenlik parametrelerini ulusal ve uluslara-
rası yasa ve yönetmelikler ve zihinsel yetersizliği olan bireylere iş ve meslek eğitimi veren MEB’e bağlı ku-
rumların programlarını iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde incelemek ve ileri araştırmalar bağlamında tartış-
maktır. Yöntem: Bu amaçla, zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin iş ve meslek yaşamında karşılabilecekleri 
tehlike ve sağlık riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemleri belirlemek ve zihinsel yetersizliği olan bi-
reylerin daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının nasıl olması gerektiğini tartışmak amacıyla, ulusal ve 
uluslararası yasa ve yönetmelikler, çevrimiçi veri tabanları, MEB yönetmelikleri ve ilgili diğer kaynaklar ta-
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 ranmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, 
evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da 
örneklem üzerinde yapılan tarama düzen¬lemeleridir. Tarama modelleri genel olarak var olan durumu ya da 
gerçekliği olduğu gibi araştırıp açıklamayı hedeflemektedir. Tarama modeli; nesneye, olguya, olaya, bireye 
vb. ilişkin günümüzdeki ya da geçmişteki verilerin tamamının gözden geçirilmesi mantığına dayanmaktadır. 
Tarama modelindeki araştırmalar incelenen durumu olduğu haliyle betimlemeye çalışır. Bulgular ve Sonuç: 
Yapılan tarama sonucunda zihinsel yetersizliği olan bireylerin iş ve meslek yaşamında karşılabilecekleri teh-
like ve sağlık riskleri; ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmelikler, MEB yönetmelikleri ve zihinsel yetersiz-
liği olan bireylere iş ve meslek eğitimi veren MEB’e bağlı kurumların programlarının iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda oldukça yetersiz olduğu belirlenmiş ve bu yetersizliklere karşı alınabilecek önlemler tartışılmıştır.  
 
Anahtar Kelimeler: Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler, İş Sağlığı ve Güvenliği 
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 HASTANEDE ÇALIŞAN TIBBİ SEKRETERLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ 
BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Birgül ALTUĞ, Öznur KIRMIZI AY, Nigar AKÇİÇEK, Umut SARIÖZ, Aykut KÖKOĞLU
 

Küreselleşme ile birlikte sürekli gelişen teknoloji, sağladığı faydaların yanı sıra bazı olumsuz çalışma koşul-
larının da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle de uzun süreler kesintisiz olarak hizmet veren sağlık 
çalışanlarının iş kazaları riski artmaktadır. Bu bağlamda sağlık sektöründeki insan gücü yetersizliğine bağlı 
olumsuz çalışma koşulları iş gören sağlığını uzun vadede etkilemektedir. Sağlık sektörünün önemli bir ekip 
üyesi olan tıbbi sekreterler sürekli bilgisayar kullanımına bağlı olarak özellikle kas-iskelet sistemi hastalıkla-
rında büyük riskler taşımaktadır. Bu nedenle tıbbi sekreterlerin iş güvenliği ve sağlığına yönelik bilgi düzey-
lerinin yükseltilmesi, çalışma koşullarının işçi sağlığını koruyucu yönde tedbirlerle iyileştirilmesi verimlilik 
ve kalite açışından da önem taşımaktadır. Amaç: Bu çalışma tıbbi sekreterlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
bilgi durumlarının değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Kapsam: Çalışma 14-21 Nisan 2016 tarihleri 
arasında Bartın ilindeki Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı olarak çalışan 85 (%82) tıbbi 
sekreterin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Tanımlayıcı olarak planlanan bu çalışmanın verileri 18 so-
rudan oluşan anket formu ile toplanmış, yüz yüze görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin istatistik-
sel değerlendirilmesinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde yüzdelik 
ve ki kare testi kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Çalışmaya katılan tıbbi sekreterlerin %69,4’ü kadın, 
%30,6’sı erkektir. Katılımcıların %21,2’si lise mezunu, %57,6’sı önlisans mezunudur. Bunların %60’ı 5-14 
yıldır çalıştıklarını, %34,1’i 1-4 yıldır çalıştıklarını,%5,9’si 15 ve üstü yıldır çalıştıklarını belirtmiştir. Çalış-
maya katılanların %48,2’si ‘6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği’ kanunu ile ilgili bilgisi olduğunu, %43,5’inin 
kısmen bilgisi olduğunu, %8,2’sinin ise kanunla ilgili bilgilerinin olmadığını belirtmiştir. Çalışmaya katılan-
ların %85,9’u iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir eğitim aldıklarını, %14,1’i iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
herhangi bir eğitim almadıklarını belirtmiştir. Çalışmaya katılanların %89,4’ü iş sağlığı ve güvenliği eğitimi-
ni çalıştıkları kurumdan aldıklarını, %15,3’ü radyo, televizyon, internet vs. gibi araçlardan aldıklarını, 
%12,9’u okuldan aldıklarını, %9,4’ü ise kitap, dergi, gazete vs. gibi araçlardan aldıklarını belirtmiştir. Çalış-
maya katılanların %32,9’u çalıştıkları kurumda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önleyici tedbirlerin yeterli 
olduğunu, %43,5’i kısmen yeterli olduğunu, %23,5’i ise yeterli olmadığını düşünmektedir. Bunlardan 
%37,6’sı çalıştıkları kurumda amirleri tarafından iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenli olarak uyarıldık-
larını, %35,3’ü kısmen uyarıldıklarını, %23,5’i uyarılmadıklarını belirtmiştir. Katılımcıların %34,1’i hastane 
ortamında çalışmaktan kaynaklanabilecek risklerin bilincinde olmadığını belirtmiştir. Bunun yanında katılım-
cıların %58,8’i hastane ortamından kaynaklanabilecek riskleri çalıştıkları kurumdan öğrendiklerini, %3,5’i 
okuldan, %3,5’i ise iş sağlığı ve güvenliği uzmanından öğrendiğini belirtmiştir. Katılımcıların %45,9’u iş 
sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak bir durumla karşılaştıklarında kanuni haklarını bildiklerini, %40’ı kıs-
men bildiklerini, %14,1’i kanuni haklarını bilmediklerini belirtmiştir. Katılımcıların %81,2’si çalışma ortam-
larında iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilmesinin çalışan verimliliği ve kalitesini arttırabileceğini, %18,8’i 
ise kısmen arttırabileceğini belirtmiştir. Katılımcıların %58,8’i ergonomik önlemlere dikkat etmediklerini ifa-
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 de etmiştir. Çalışmaya katılan tıbbi sekreterlerin %57,6’sı her 20 dakikada 1 dakika ya da her saatte bir en az 
5 dakika dinlenme aralığı vermediklerini, %84,7’si ise bilek destekleyici kullanmadıklarını belirtmiştir. Bu-
nun yanında katılımcıların %30,6’sı bel destekleyici aparat kullandıklarını belirtmiştir. Katılımcıların 
%70,6’sının çalışma ortamlarındaki fiziki koşulların uygun özellikler taşımadığını belirtmiştir. İş sağlığı ve 
güvenliği eğitimi alma durumu ile 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ bilgi düzeyi arasında anlamlı 
ilişki bulunmuştur(p=0,005). İş sağlığı ve güvenliği eğitimi alma durumu ile çalışma ortamından kaynaklanan 
riskleri bilme durumu arasında anlamlı ilişki bulunmuştur(p=0,001). İş Sağlığı ve Güvenliği eğitiminin etkin 
olduğu ancak tıbbi sekreterlere yönelik verilen eğitimlerde çalışma alanlarına özgü konuların, özellikle de fi-
ziki çalışma koşulları ve ergonomik şartların daha detaylı anlatılması gerekmektedir. Ergonomik şartların ye-
rine getirilmesi sırasında gerekli araç ve gereçlerin kurumlar tarafından sağlanmasının verimlilik ve çalışan 
sağlığı açısından faydalı olacağı düşünülmüştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık, İş güvenliği, Tıbbi sekreter, Teknoloji, Ergonomi 
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 ACİL DURUM EYLEM PLANI NASIL OLMALIDIR? BİR ÖRNEK ÇALIŞMA

Sedat BOSTAN, Eyyüp YILDIZ
 

Giriş: Acil durum planı çalışanların can güvenliğini sağlamak ve acil durum ortaya çıktığında kriz anını en az 
zararla atlatmak ve binada bulunan kişileri güvenli bir yere tahliye etmeyi sağlamak amacıyla hazırlanan 
plandır. Planın nasıl yapılacağı, içeriğinde olması gerekenler ve planın ne zaman güncelleneceği ile ilgili bil-
giler ‘İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete, sayı:28681, 18 Haziran 2013)’ met-
ninde yer almaktadır. Acil durum; işyerlerinde patlama, yangın, kaza gibi iş yerinin kendi içinden kaynaklı 
olabileceği gibi doğal afetler ve terör saldırıları gibi dışarıdan kaynaklı oluşan ve ilk yardım, acil müdahale 
veya tahliye gerektiren durumları ifade etmektedir. Planlama işyerinin tehlike türüne, konumuna ve belirle-
nen acil durumlara göre değişiklik göstermektedir. Acil durum planında sırasıyla; İşyerinin unvanı, adresi ve 
işverenin adı, hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı, hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi, belirlenen acil du-
rumlar, alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler, acil durumlarda tahliye, müdahale prosedürleri ve kat kroki-
leri yer almaktadır. Kat krokilerinde; ilk yardım ekipmanlarının, yangın söndürücülerinin, alarm butonunun 
ve acil durumlarla ilgili binada bulunan diğer cihazların yerlerini gösteren işaretler yer almaktadır. Planın her 
sayfası hazırlayanlar tarafından paraflanmalı, son sayfa imzalanarak binada kolay görünecek bir yerde asılı 
şekilde bulundurulmalıdır. Eğer binanın fiziki durumunda bir değişiklik olursa plan ona göre güncellenmeli-
dir. Ayrıca tehlike sınıfına göre çok tehlikeli işyerlerinde iki yılda, tehlikeli sınıfta yer alanlarda dört yılda ve 
çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde altı yılda bir plan yenilenmelidir. Çalışmada yönetmeliğe uygun, ofis 
tarzı işyerlerinde geçerli olacak bir acil durum planı örneği hazırlanmaya çalışıldı. Hukuki Durum: Acil du-
rum planı’ 20.06.2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11., 12., ve 13. Maddelerine da-
yanılarak hazırlanmış, tam adı ‘İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’ olarak çalışma ve sosyal 
güvenlik bakanlığı tarafından diğer bakanlıklarında görüşleri alınarak hazırlanan yönetmelikte belirtilmiştir. 
Genel olarak nasıl yapılacağı, hangi kurumların yapacağı ve içinde nelerin olması gerektiği gibi bilgiler yer 
yönetmelikte yer almaktadır. Yönetmelik acil durumlar açısından hem işvereni hem de işçiyi kapsayacak şe-
kilde bir takım yükümlülükler getirmiştir. İş sağlığı ve güvenliği kanununa göre her işyerinin acil durumlar 
açısından (patlama, yangın, doğal afetler vb.) risk analizinin yapılması gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği 
ve Afetler Açısından Önemi: Ülkemiz maalesef çalışan sağlığı açısından parlak bir geçmişe sahip değildir. 
Özellikle madenlerde gerçekleşen kazalar nedeniyle çalışanlarımızdan çok sayıda ölen, sakat kalan ve yarala-
nanlar olmuştur. Ülke olarak yapmamız gerekenleri yapmadığımız gerçeği yaşadığımız bu krizler sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Bu tür üzücü olayların yaşanmasının en büyük sebebi olarak pro-aktif(kriz yaşanmadan ön-
leyici ve sınırlandırıcı tedbir) yaklaşımın örgütlerimizde uygulanmaması olduğu düşünülmektedir. Bu nokta-
da yönetmeliğin çıkarılmış olması çok önem arz etmektedir. Özellikle her kurumun doğal afetler, patlama ih-
timali, tehlike türüne göre doğabilecek acil durumlar vb. açıdan risk analizi yaptırma zorunluluğu afet ve acil 
durum riskleri açısından bir pro-aktif önlem olarak değerlendirilebilir. Bu risk analizine göre belirlenen acil 
durumlara yönelik önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınacak olması bu olaylardan kaynaklanacak acil du-
rumların vereceği zararlardan korunmak açısından çok önemlidir. Bir kriz anında çalışanların, işletmedeki 
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 yöneticiler veya kurum amirlerinin ne yapmaları gerektiği, nasıl yapacakları, hangi kurumlarla irtibata geç-
meleri gerektiği acil durum planında tek tek yer almaktadır. Afetler açısından konuya yaklaşıldığında, günü-
müz toplumlarının vakitlerinin büyük çoğunluğu kapalı alanlarda geçmektedir. Yani afet olduğunda ya bir 
okulda, ya bir işyerinde ya bir evde bulunmaktayız. Ancak bulunduğumuz binanın bir risk analizinin yapıl-
mamış olması, acil durum planının olmaması o anda o binada ne yapacağımızı bilemez hale getirecek ve kriz 
ortamının doğmasına yol açacaktır. Risk Analizi: Risk analizi birçok alanda, değişik metotlarla yapılmaktadır. 
Örneğin işletme alanında kurumun mali ve yönetim işleri açısından risk analizi yapılırken hem işletme çalı-
şanları hem de konu üzerinde uzman kişilere aynı sorular yöneltilerek bu sorularda yer alan kurumsal riskler 
sayısal bir değere göre puanlamaları istenmektedir. Örneğin kurumun yapılan işle ilgili olarak fiziki şartları-
nın yeterli olamama riski nedir? Sorusuna hem olma olasılığı hem de olduğun da bunun kurumsal başarıya, iş 
akışına vb. etki derecesi 1 ve 5 arası bir değerde puanlaması istenilir. Sonuçta her soruya verilen iki matema-
tiksel değer çarpılır ve o sorunun risk değeri puanlanmış olur. Daha sonra aynı soruya tüm katılımcıların ver-
diği risk puanları toplanarak aritmetik ortalaması alınır ve uzman kişilerin verdiği cevapla işletme çalışanları-
nınki karşılaştırılarak risk derecesi uzman görüşüne göre değerlendirilir. Çalışmada örnek uygulama olarak 
yer verilecek ofis tarzı işyerlerini ilgilendiren çalışmada işletme çalışanlarına sunulan bir risk anketi hazırlan-
dı. Anket daha sonra uzman kişilere de sunulacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Acil Durum Planı, Çalışan Sağlığı, Kanun, Kurum ve İşletmeler, Risk Analizi
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 MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİNCİ İLE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANMA 

ALIŞKANLIKLARI 

Serpil GERDAN, Serkan YİĞİT, İrfan UYGUL, Musa GÜVEN, Fikret SÖNMEZ 
  

Giriş: TÜİK verilerine göre ülkemizde 2010-2014 yılları arasında 619,756 adet iş kazası meydana gelmiş ve 
6874 işçi hayatını kaybetmiştir. 2010 yılı SGK verileri baz alınarak yapılan araştırmaya göre AB ülkelerinde 
meydana gelen iş kazalarında her 100 bin kişide ölümlü iş kaza oranı 2,1 iken, ülkemizde ise bu oran 14,3 
olarak hesaplanmıştır. Amaç: Bu çalışma ile ülkemizde meydana gelen iş kazalarının alt nedenleri incelenmiş, 
özellikle ara eleman olarak nitelendirilen işçilerin daha önce öğrenim gördüğü meslek liselerinde iş güvenliği 
açısından yeterli bir eğitim alıp almadığı araştırılmıştır. Çünkü kazaların nedenleri istatistiki olarak incelendi-
ğinde %88’inin tehlikeli hareketlerden yani çalışanlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Özellikle 10, 11 ve 
12. sınıfta iş güvenliği algısını kavrayan öğrencilerin ilerideki meslek hayatlarında daha az tehlikeye maruz 
kalacağı düşünülmektedir. Yöntem: Yapılan çalışmada, özellikle ülke sanayimizin lokomotiflerinden biri olan 
Kocaeli iline bağlı Gölcük ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde farklı alanlarda eğitim gören 65 
öğrenciye 25 maddeli ve beşli likert ölçekli bir anket uygulanmıştır. Öğrenciler anketteki maddelere “Kesin-
likle katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum ve Kesinlikle katılmıyorum” şeklinde cevaplar 
vermiştir. Bu anket SPSS 16 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin iş güvenliği algıları, kişisel koruyucu donanım kul-
lanma alışkanlıkları ve atölye öğretmenlerinin iş güvenliği yaklaşımları öğrenci gözüyle değerlendirilmiştir. 
Analiz: Analiz kapsamında; betimleyici istatistikler, frekans analizi, güvenilirlik analizi, T testi, One-Way 
ANOVA ve Korelasyon analizlerinden faydalanılmıştır. Anket sonrası yapılan güvenirlik analizinde 
Cronbach’s Alpha değeri 0,915 olarak bulunmuştur. Bu değer de yapılan anketin güvenilir olduğunu göster-
mektedir. Bulgular ve Sonuç: Yapılan çalışmada frekans analizlerini incelediğimizde öğrencilerin “Atölye or-
tamında kendimi güvende hissediyorum.” şeklindeki maddeye verdiği cevapların ortalaması 2,49 olarak öl-
çülmüş ve anketteki bu maddeye tam olarak katılmadıkları yorumlanmıştır. “Eğitim gördüğümüz atölyelerde 
iş güvenliği talimatları eksiksiz olarak yerine getirilir.” anket maddesine ise 2,63 ortalama ile cevap verdikleri 
görülmüş olup bu maddeye karşı kararsız oldukları yorumlanmıştır. En dikkat çeken maddelerden birinde ise 
öğrencilerin “ Atölye ortamında kişisel koruyucu donanımları sürekli kullanırım” maddesine 2,28 ortalama 
ile cevap vermeleri olup bu maddeye katılmadıkları görülmektedir. Buna paralel olarak “ Öğretmenlerimiz 
atölye ortamında kişisel koruyucu donanımları sürekli kullanır.” maddesini öğrencilere sorduğumuzda 2,23 
ortalama ile bir cevap aldığımızı ve katılmadıkları görülmüştür. Yine “Yaptığımız işe uygun güvenlik gereç-
lerini, kolaylıkla ulaşabileceğimiz biçimde iş ortamında buluyorum.” anket maddesine verdikleri cevap da 
dikkat çekicidir. Bu anket maddesine verilen cevap ortalaması da 2,37 olarak ölçülmüş ve bu maddeye de ka-
tılmadıkları tespit edilmiştir. Ankette 11 ve 12. sınıfların iş güvenliği bilinç seviyelerinde herhangi bir fark 
olup olmadığı T testi ile ölçülmüş ve sonuç 0,548 olarak bulunmuştur. Bu sonucu analiz ettiğimizde ise bilinç 
sevilerinde anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerin iş 
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 güvenliği bilinç seviyelerindeki farklılıklar One Way ANOVA testi ile ölçülmüş ve sonuç 0,808 olarak bulun-
muştur. Bu sonuç kapsamında alanlara göre, öğrencilerin iş güvenliği bilinç seviyelerinde anlamlı bir fark ol-
madığı tespit edilmiştir. Son olarak öğretmenlerin atölye ortamındaki iş güvenliği kurallarına uyma alışkan-
lıkları ile öğrencilerin iş güvenliği bilinç seviyeleri arasındaki ilişki, Korelasyon analiziyle incelendiğinde 
0,756’ lık bir değer bulunmuştur. Bu sonuca göre öğretmenlerin iş güvenliği kurallarını uygulama oranları 
arttıkça öğrencilerin bilinç seviyelerinde pozitif bir yükseliş gösterdikleri tespit edilmiştir. Yapılan anketi ge-
nel olarak değerlendirdiğimizde öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından yeterli bir eğitim almadığı, ki-
şisel koruyucu donanımları kullanma alışkanlıklarını tam olarak kazanamadıkları, kendi alanları ile alakalı 
meslek hastalıklarını tam olarak tanımadıkları tespit edilmiştir. Bu tespitlerin en büyük nedenleri incelendi-
ğinde yine anket maddelerinde görüldüğü gibi atölye öğretmenlerinin iş güvenliği konusunda yeterli derecede 
bilinçli davranmadıkları, kişisel koruyucu donanım kullanma alışkanlıklarının yeterli seviyede olmadığı gö-
rülmüştür. İş kazalarının %88 ‘nin tehlikeli hareketlerden kaynaklandığı göz önüne alındığında meslek lise-
sinde öğrenim gören öğrencilerin iş güvenliği konusunda bilinç seviyelerinin düşük olduğu, bu konuda teknik 
öğretmenlerin yeterli hassasiyet göstermediği ve iyi bir rol model olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sebeple 
meslek yaşantısı öncesinde genç yaşta güvenlik kültürünün oluşturulabilmesi amacıyla öğrencilere ve teknik 
öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği ile kişisel koruyucu donanım kullanımına ilişkin eğitim programlarının 
düzenlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: İş Kazası, İşçi, Öğrenci, Kişisel Koruyucu Donanım, Teknik Öğretmen  
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 İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDE MOTİVASYONUN ÖNEMİ

İsmet ANIK BAYSAL, Gültekin BAYSAL
 

Endüstriyel dönemle birlikte üretim ve rekabet dünyada hızla artmıştır. Özellikle 18. yüzyılın sonu, 19. yüz-
yılın başında rekabette üstünlük sağlamak çabasında örgütler, bunu sadece ürün çıktısındaki sayı ve kalite 
olarak ele almışlardır. Ancak Hawthorne gibi Bilimsel Araştırmalar; göstermiştir ki rekabette üstünlüğü sağ-
lamanın en önemli yolu sadece ürün miktarı ve kalite değil; aynı zamanda insana odaklanan bir yönetim anla-
yışı geliştirmek gerektiğidir. Bu bağlamda; üretim sürecinin her aşamasında insana odaklanan yönetim anla-
yışı gelişmeye başlamıştır. Çünkü insanı değer olarak kabul eden sistemlerde insan girdisinin, verim, daha az 
iş gücü kaybı, iş güvenliği, devamsızlıkta azalma, iş kazalarında azalma, ürün çıktısındaki kalitede artış, iş 
gücü devir hızında düşüş, çalışanların gönüllü katılımı, insiyatif almaları olarak çıktıya dönüştüğü farkedil-
miştir. İnsan, yapısı gereği bir yandan karmaşık diğer yandan da doğru şekilde yaklaşıldığında kolay çözüle-
bilen bir varlıktır. Yaşanılan dönemler, ülkeler, karşılaşılan olaylar insanların farklı etkenlere farklı şekillerde 
tepkiler verdiğini ortaya çıkarmıştır. Bu tepkileri daha kolay anlamlandırmak ve insanları amaçlar etrafında 
daha kolay toplamak adına çeşitli motivasyon kuramları geliştirilmiştir. Motivasyon (güdüleme), iş gören-leri 
çalışmaya isteklendirme ve örgütte verimli çalıştıkları takdirde kişisel ihtiyaçlarını en iyi şekilde tatmin ede-
ceklerine inandırma sürecidir. Kısaca motivasyon, bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güç demek-
tir. Motivasyona yönelik kuramlarla her insanın farklı şekil-lerde motive olduğu ortaya konulmuştur. Örneğin 
Kapsam Kuramları olarak kabul edilen, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Herzberg’in Çift Faktör Kuramı, 
Alderfer’in ERG Kuramı, Mc Chelland’ın Beklenti Kuramı; ile Süreç Kuramları olarak kabul edilen 
Skinner’ın Davranış Şartlanması Yaklaşımı, Bekleyiş Teorileri olarak kabul edilen Vroom’un ve Lawkr-
Poter’in Modeli, Adams’ın Eşitlik Teoremi ve Locke’un Amaç Teorisi’dir. Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi 
Teoremi’nde insan ihtiyaçlarını fizyolojik, güvenlik, sosyal, saygınlık ve kendini gerçekleştirme olarak beş 
gruba ayırmış ve temel ihtiyaçların karşılanmasından insan yeteneğinin geliştirilmesinde son bulan bir moti-
vasyon zincirinden bahsetmiştir. Herzberg Çift Faktör Kuramında “işinizde kendinizi ne zaman iyi ve ne za-
man kötü hissettiniz?” sorusunun cevabını aramış; araştırmanın sonucunda hijyen faktörler ve motive edici 
faktörlere ulaşmıştır. Alderfer ERG Teoreminde insan ihtiyaçlarını var olma, ait olma ve gelişme ihtiyacı ola-
rak ayırmıştır. Mc Chelland Başarı İhtiyacı Teorisi’nde insan davranışlarının ilişki kurma (bağlılık), güç ka-
zanma, başarma ihtiyaçları etkisinde gerçekleştiğini ileri sürmüştür. Skinner Davranış Şartlandırma 
Teorisi’nde davranışların karşılaştıkları sonuçlar tarafından şartlandırıldığı var-sayımında bulunmuştur. 
Vroom’un Beklenti Teorisi’ne motivasyon Valens ve Beklenti olarak iki kavrama bağlanmış; insanın bir işe 
girişmeden önce bunu yapabilme olasılığı ile sonuca ulaşmayı değip değmeyeceğini dikkate aldığını ileri sür-
müştür. Locke ise Amaç Belirleme Te-orisindeü kişilerin belirlediği amaçlar onların motivasyon derecelerini 
de belirlemektedir demektedir. Günümüzde şirketlerin karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunlardan bir tane-
si de iş güvenliğidir. Heinrich İş Kazaları teoreminde iş kazalarının %98 nin önlenebilir olduğunu ve bunun 
%88’nin insan davranışı temelli (insan hatasından kaynaklandığı) olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle; insan-
ların iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlen-mesinde en önemli faktörlerden biri olan güvenli davranı-
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 şı sergilemeleri açısından motive edilmiş olmaları gerekmektedir. İş kazası genellikle, teknik, fizyolojik ve 
psikolojik etmen-lerin bileşiminin sonucunda; makineye, çevresel koşullara, çalışma durumu ve işten 
kaynaklan-an yorgunluğa bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. İş Kazaları ve meslek hastalıklarının tek doğrudan 
nedeni salt sakıncalı çalışma koşulları olmayabilir. İşçinin sosyal ve kültürel yapısına uygun olmayan çalışma 
koşullarından hoşnutsuzluklar da üretim kalitesindeki düşmelerin, işten ayrılmaların, aşırı işgücü devrinin ve 
devamsızlığın önemli bir nedenidir (Tengilimlioğlu & Tutar, 2009: 153). Bu çalışmada iş kazaları ve motivas-
yon kuramları ele alınarak, literatür çalışması ışığında iş kazalarının önlenmesinde motivasyonun ne denli 
önemli olduğu ortaya konmaya çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Kazası, İş Güvenliği, Motivasyon, Motivasyon Kuramları 
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 TEKSTİL İŞKOLUNDA ÇALIŞAN KADINLARIN MEME KANSERİNE İLİŞKİN BİLGİ ve 
SAĞLIK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ

Berna EKTİR, Medine YILMAZ
 

Sağlık okuryazarlığı düşük olan bireyler koruyucu sağlık hizmetlerini daha az kullanmakta, gereksiz hastane 
başvuruları yaparak sağlık hizmetleri harcamalarında artışa, kanser gibi erken teşhis edilebilen durumlar için 
erken tarama sıklığında azalmaya böylece yüksek morbidite ve mortalite oranlarına yol açmaktadır. Yapılan 
bazı araştırma sonuçlarına göre bireylerin sağlık okuryazarlığının yetersiz olması, sağlık bilgisinin yetersiz 
olmasıyla hastalanma riskinde ve hastaneye yatma oranında artışa, tedavi yöntemlerini anlamada düşüşe yol 
açmaktadır.AMAÇ: Bu tanımlayıcı ve ilişkisel araştırmanın amacı tekstil işkolunda çalışan kadınların meme 
kanserine ilişkin bilgi düzeyleri ile sağlık okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesidir.YÖNTEM: Araştırmanın 
evrenini İzmir ili’nde bir tekstil firmasında çalışan 18 yaş ve üzeri, meme kanseri öyküsü olmayan, okur-
yazar olan, araştırmaya katılmayı kabul eden 205 kadından oluşmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidil-
memiş, araştırmaya katılamaya kabul eden 122 kadın örneklemi oluşturmuştur. Veriler etik kurul izini alın-
dıktan sonra 2 Ocak- 15 Şubat 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplamada görüşme formu, Geniş 
Kapsamlı Meme Kanseri Bilgi Testi ve Sağlık Okuryazarlık Ölçeği kullanılmıştır. Geniş Kapsamlı Meme 
Kanseri Bilgi Testi Stager tarafından 1993 yılında geliştirilmiştir. Ölçek ikili likert ölçeği şeklinde cevaplan-
maktadır. Meme kanseri konusundaki genel bilgileri içeren (ilk 12 soru) ve meme kanserinin tedavi edilebi-
lirliği ile ilgili bilgileri içeren (son 8 soru) sorulardan oluşmaktadır. Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği, Toci, Soren-
sen ve arkadaşları (2014) yılında geliştirmiş, Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Aras ve Bayık Temel 
tarafından yapılmıştır. Ölçek maddeleri ‘1:Hiç zorluk çekmiyorum, 2:Az zorluk çekiyorum, 3: Biraz zorluk 
çekiyorum, 4: Çok zorluk çekiyorum, 5: Yapamayacak durumdayım’ şeklinde beşli likert ölçeğine göre 25 so-
rudan oluşmaktadır. Erişim(5-25), Anlama (7-35), Değer biçme/değerlendirme (8-40) ve Uygulama (5-25) ol-
mak üzere dört alt ölçek içermektedir. Ölçek en az 25 ve en çok 125 puan alınabilecek şekilde hazırlanmıştır. 
Araştırma için etik kurul izni (31/12/2015; No: 241) ve kurum izni alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 
istatistik paket programı kullanılmış, p <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
BULGULAR:Kadınların yaş ortalaması 32,4±7,3 olup; %42,6’sı 21-30, %42,6’sı 31-40 yaş grubunda, 
%34,4’ü lise ve %27,9’u üniversite mezunu, %63,9’u evlidir. Çalışmaya katılan kadınların %62,3’ü mavi ya-
kalı (üretim), %37,7’si beyaz yakalı olarak (ofis/büro işleri) çalışmaktadır. Kadınların %19,7’sinin (n=24) 
kronik hastalığı vardır. Çalışmaya katılan kadınlardan %84,4’ü (n=103) ailesinde meme kanseri olmadığını, 
%15,6’sı (n=19) ailesinde meme kanseri olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan kadınların, %94,3’ü meme 
kanseri, % 74.6’sı da KKMM’ne ilişkin hiç eğitim almadığını belirtmiştir. Bilgi alanların %32.5’i hemşire-
den, %22.6’sı uzman hekimden, %9.6’sı pratisyen hekimden, % 35.4’ü de diğer kaynaklardan bilgi almıştır. 
Kadınların %82’si doktor tarafından meme muayenesi yapıldığını, %86.9’u mamografiyi, %77’si ise meme 
ultrasonu çekildiğini bildiklerini belirtmişlerdir. Kadınların %46,7’si KKMM yapmadığını, %53.3’ü KKMM 
yaptığını, KKMM yapan kadınların %7.6’sı düzenli olarak her ay, %38.4’ü arasıra, % 53.8’i aklına geldiğin-
de KKMM yaptığını belirtmiştir. Kadınların %24.6’sı klinik meme muayenesi (KMM) yaptırdığını belirtmiş-
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 tir. Doktor tarafından KMM yaptıranların %66.6’sı bir, %23.3’ü iki, %6,6’sı üç, %3.3’ü dört kez meme mua-
yenesi yaptırdığını belirtmiştir. Kadınların %27,1’i meme USG, %6.6’sı (n=8) mamografi çektirmiş olup, sa-
dece %4.1’i son iki ay içinde mamografi çektirmiştir.Meme kanseri konusundaki genel bilgileri içeren Genel 
Bilgi alt ölçek puan ortalamaları 16.6 ±2.9 (2-22) ve meme kanserinin tedavi edilebilirliği ile ilgili bilgileri 
içeren Tedavi Edilebilirlik alt ölçeği puan ortalamaları 11.5±2’dir. Yaş grubu, çalışma şekli, meme kanserin-
den koruyucu davranışları gerçekleştirme durumuna göre bilgi puanlarının değişmediği belirlenmiştir 
(p>0.05). Araştırmaya katılan kadınların Sağlık Okur Yazarlığı Ölçeği puanı 45.06±17.8 olup, Erişim alt öl-
çek puanı 8,60 ±4,25; Anlama 13,1±5,1; Değer Biçme 14,5±6,7 ve Uygulama 8,8 ±4,3’dür. Anlama ve Değer 
Biçme puanları orta düzey iken Erişim ve Uygulama alt ölçek puanları alt sınıra yakındır. Yaş gruplarında 40 
yaş ve üzerindeki kadınların Anlama ve Değer Biçme alt ölçek puanı diğer yaş grubundakilere göre daha yük-
sektir (F=3,91; p=0,02). Üniversite mezunlarının Erişim ve Anlama alt ölçek puanları ilkokul mezunlarına 
göre daha yüksektir. Yaş grupları, medeni durum, çalışma şekli, KKMM eğitimi alma, KKMM yapma ve 
KMM muayenesi olmanın SOY ölçek puanı ile ilişkili olmadığı görülmüştür. SONUÇ; Araştırma sonuçları 
tekstil işkolunda çalışan kadınların meme kanserinden koruyucu davranışları (KMMM, KMM ve mamografi) 
yapma/yaptırma oranlarının, meme kanseri bilgi düzeylerinin ve sağlık okuryazarlık düzeylerinin düşük ol-
duğunu göstermektedir. Meme kanserinden koruyucu davranışların, sağlık okuryazarlık puanlarının eğitim 
düzeyi ve çalışma şekline göre değişmediği belirlenmiştir. Tüm bu sonuçlar gözönüne alındığında eğitim dü-
zeyi ne olursa olsun meme kanserinden koruyucu davranışların uygulanması için beyaz ve mavi yakalı çalı-
şanlara yönelik sağlığı koruyucu ve geliştirici programların yürütülmesinin önemli olduğu söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Tekstil İşkolu, Meme Kanseri, Kendi Kendine Meme Muayenesi, Sağlık Okuryazarlığı 
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 TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN BEL AĞRILARI VE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
 

Akgün YEŞİLTEPE, Ayşe BEŞER

Bu araştırmanın amacı, temizlik işçilerinin yaşadıkları bel ağrıları ve etkili olan faktörlerin belirlenmesi ama-
cıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma İzmir Konak Belediyesi’ne ait temizlik işçilerinde, herhangi bir örnekle-
me yöntemine gidilmeksizin tüm evrene ulaşılmaya çalışılmış ve çalışmayı kabul eden 318 işçiye uygulan-
mıştır. Veriler Şubat 2014 - Mart 2014 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı-
yüzde, ki-kare, çoklu regresyon analizi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Bu araştırmada 
yapılan ki kare analizi sonucunda bel ağrısını etkileyen faktörler sırasıyla ekonomik durum, günlük çalışma 
saati, çalışma şekli, alkol tüketimi, dönerek ağırlık kaldırma veya taşıma, eğilerek çalışma olarak saptanmış-
tır. Çoklu regresyon analizi sonucunda, bel ağrısı şiddetini etkileyen bağımsız değişkenler ekonomik durum, 
eğilerek çalışma ve alkol tüketimidir. Lojistik analiz sonucunda ekonomik durum değişkenindeki bir birimlik 
artış bel ağrısı olma ihtimalini 3,078 kat arttırdığı, eğilerek çalışma değişkenindeki bir birimlik artış bel ağrısı 
olma ihtimalini 0,436 kat arttırdığı belirlenmiştir. Sonuç: Bel ağrısı temizlik işçilerinde önemli düzeyde bir 
sağlık sorunu haline gelmiştir ve işçilerde iş gücü kaybı ve bel sağlığında gerilemeye neden olmuştur. Bu ne-
denle işyeri hekimi ve işyeri hemşiresi bel sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik taramalar yapmalı; sağlık 
eğitimleri, eğitim programları ve bilgilendirmelerden oluşan çalışmaları multidisipliner bir anlayış içinde yü-
rütmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Bel Ağrıları, Temizlik İşçileri, İşçi Sağlığı 
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 TÜRKİYE’ DE, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DÜZEYİNDEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
EĞİTİM PROGRAMLARININ, MEVCUT DURUMUNUN İNCELENMESİ

 
Eyüp AKSOY, Selçuk SAMANLI, Muhammet Abdullah KARAGÖZ

Giriş: Dünya genelinde yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili çalışmaların temel amacı; yaptıkları iş-
ler sebebiyle maruz kalabilecekleri bütün tehlike ile risklerden, çalışan kişileri korumak ve onlara daha gü-
venli bir çalışma ortamı sunmaktır. İSG konusunda, başlangıçta çalışan odaklı yaklaşımlar benimsenmiş olsa 
da, günümüzde üretim yapısının ve çalışma şekillerinin değişimi, İSG faaliyetlerinin çalışanlarla birlikte, işin 
de tüm unsurlarını kapsayıcı olmasını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda “İş Sağlığı ve Güvenliği” odaklı bir an-
layış ve program geliştirilmiştir. Türkiye’de, 2012 yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yü-
rürlüğe girmesi ile İSG alanındaki boşluğun giderilmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Ülkemizde İSG 
kültürünün oluşturulması amacıyla, 6331 sayılı kanunla eş zamanlı olarak, eğitim ve öğretim kurumlarının 
müfredatlarına da İSG ile ilgili dersler eklenmiştir. Zaman içinde üniversiteler bünyesinde, farklı düzeylerde 
İSG ile ilgili öğretim programları açılmış ve açılmaya da devam edilmektedir. Amaç: Bu çalışmada; Türkiye’ 
de son yıllarda giderek önemi artan, İş Sağlığı ve Güvenliği konusuyla ilgili olarak, toplum genelinde farkın-
dalık ve bir kültür oluşturulması noktasında, üniversitelerin İSG yüksek lisans ve doktora programlarının, 
Türkiye genelindeki il, bölge ve üniversite bazındaki durumunun ne olduğu, bu programlara ait anabilim dal-
larının bağlı olduğu enstitülerin hangi türde ve sayılarının ne kadar olduğu, bu programların öğretim türlerine 
(normal, ikinci, uzaktan ve açıköğretim) göre dağılımının nasıl olduğu, eğitim ve öğretim müfredatlarındaki 
ortak derslerin hangilerinin olduğu ile program adlarının neler olduğu gibi konuların belirlenmesi amaçlan-
mıştır. Yöntem: Araştırma kapsamında, ülkemizde yüksek lisans ve doktora kademesinde, İş Sağlığı ve Gü-
venliği konusuyla ilgili eğitim-öğretim faaliyetlerinin hangi üniversitelerde yürütüldüğünün belirlenmesine 
yönelik bilgiler, T.C. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile konuyla il-
gili çalışma yapan sivil toplum kuruluşlarından elde edilmiştir. Bu çalışmada birinci bölümünde, YÖK tara-
fından hazırlanmış olan, yükseköğretim kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel ve öğrenci bilgileri ile 
bunların dışında kalan yükseköğretim kurumlarına ait diğer bilgilerin yer aldığı, Yükseköğretim Bilgi Sistemi 
(YÖKSİS) aracılığı ile Türkiye’ de yüksek lisans ve doktora düzeyindeki, İSG eğitimi verilen yükseköğretim 
programlarına ilişkin; devlet ve vakıf üniversitelerinin il ve bölge bazındaki dağılımı, bu programlara ait ana-
bilim dallarının bağlı olduğu enstitülerin durumu, bu programların öğretim türüne, program adlarına ve öğre-
tim diline göre dağılımları ayrı ayrı belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde, İSG yüksek lisans (tezli ve 
tezsiz) ve doktora programlarının bağlı olduğu akademik birimlerden elde edilen bilgiler neticesinde; 2015-
2016 akademik yılı, güz ve bahar dönemlerindeki öğrenci alım ilanları ile eğitim ve öğretim müfredatlarının 
incelenmesi suretiyle, bu programların tümünde ortak olabilecek dersler tespit edilmiş ve bu kısımda anlatı-
lan bilgilerin tamamı, öncelikle tezli ve tezsiz olmak üzere yüksek lisans seviyesindeki, daha sonra ise dokto-
ra seviyesindeki durumları kategorize edilerek sunulmuştur. Bulgular ve Sonuç: Bu çalışma sonucunda, aka-
demik birimler itibariyle yapılan değerlendirmede; İSG tezsiz yüksek lisans programlarının, 20 ilde bulunan 
26 devlet üniversitesinin 26 enstitüsündeki 27 programında, 8 ilde bulunan 25 vakıf üniversitesinin 25 ensti-
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 tüsündeki 26 programında, iş güvenliği, iş güvenliği ve sağlığı, iş güvenliği ve işçi sağlığı, iş sağlığı (çalışan-
ların sağlığı ve güvenliği), iş sağlığı ve güvenliği ile iş sağlığı ve iş güvenliği olarak 6 farklı isim altında eği-
tim ve öğretim yapıldığı, İSG tezli yüksek lisans programlarının, 13 ilde bulunan 18 devlet üniversitesinin 21 
enstitüsündeki 22 programında, 6 ilde bulunan 18 vakıf üniversitesinin 18 enstitüsündeki 18 programında, iş 
güvenliği, iş güvenliği ve sağlığı, iş sağlığı, iş sağlığı (çalışanların sağlığı ve güvenliği), iş sağlığı ve güvenli-
ği ile iş sağlığı ve iş güvenliği olarak 6 farklı isim altında eğitim ve öğretim yapıldığı, İSG doktora program-
larının, 4 ilde bulunan 6 devlet üniversitesinin 6 enstitüsündeki 6 programında, 2 ilde bulunan 3 vakıf üniver-
sitesinin 3 enstitüsündeki 3 programında, iş güvenliği, iş güvenliği ve işçi sağlığı, iş sağlığı ile iş sağlığı ve 
güvenliği olarak 4 farklı isim altında, eğitim ve öğretim yapıldığı belirlenmiştir. Bu enstitülerden, bünyesinde 
tezsiz yüksek lisans programı bulunanların fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler enstitüsü şeklinde 
3 farklı isimde toplandığı, tezli yüksek lisans programı bulunanların fen bilimleri, güzel sanatlar, halk sağlığı, 
sağlık bilimleri ve sosyal bilimler enstitüsü şeklinde 5 farklı isimde toplandığı, doktora programı bulunanla-
rın fen bilimleri, halk sağlığı ve sağlık bilimleri enstitüsü şeklinde 3 farklı isimde toplandığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca, bu programların eğitim ve öğretim müfredatları incelendiğinde; meslek hastalıkları, ergonomi, iş ve 
sosyal güvenlik hukuku, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, ilkyardım, risk yönetimi ve değerlendirilmesi ko-
nularını kapsayan derslerin, İSG tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarının tümünde 
ortak olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Yüksek Lisans Eğitimi, Doktora Eğitimi, Türkiye’ de Yükseköğretim, İş Sağlığı ve Gü-
venliği, Yükseköğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
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 TÜRKİYE’ DE, YÜKSEKÖĞRETİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÖNLİSANS VE 
LİSANS PROGRAMLARINA GENEL BAKIŞ

Eyüp AKSOY, Selçuk SAMANLI, Muhammet Abdullah KARAGÖZ
 

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çok disiplinli ve çok yönlü olarak ele alınıp, çözümler getirilmesi gereken bir 
sosyal politika alanıdır. İSG alanına yönelik kamu politikası oluşturabilme noktasında, ülkelerin ekonomik, 
teknolojik ve sosyal gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak farklılıklar söz konusu olsa da, toplumların bir İSG 
kültürü oluşturabilmeleri önemlidir. Bu kültürün temelinde; devlet, işverenler, çalışanlar, sendikalar, meslek 
örgütleri ile üniversitelerin İSG temelinde üstlendikleri sorumluluklar ve bu sorumlulukların gereğini yerine 
getirme bilincine sahip olmaları yer almaktadır. İşyerlerinde çalışan kişilerin tehlikeli davranışları ile çalışılan 
ortamlardaki tehlikeli durumlar sebebiyle meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının, buralarda gö-
rev yapan kişilerde silikozis ve pnömonkonyoz gibi ciddi rahatsızlıklar ile ömür boyu sakatlık ve hatta ölüme 
kadar gidebilen çok ağır bedelleri olduğu maalesef görülmektedir. Bu sebeple, daha sağlıklı ve daha güvenli 
bir iş ortamı oluşturulabilmesi için çalışan ve işverenlerin, işyerindeki mevcut sistemi kavramış olmaları ge-
reklidir. Bu noktada; eğitim ve öğretimin sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulabilmesindeki yeri 
ve önemi çok açıktır. Amaç: Bu çalışmada; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında önlisans ve lisans seviyesinde 
eğitim verilen yükseköğretim programlarının, Türkiye genelindeki gerek il ve bölge, gerekse üniversite ve 
yükseköğretim kurumları bazında dağılımının nasıl olduğu, bu eğitimlerin verildiği fakülte/yüksekokulların 
hangi türde ve sayılarının ne kadar olduğu, bu programların öğretim türlerine (normal, ikinci, uzaktan ve açı-
köğretim) göre sayısının ne kadar olduğu, program adlarının ne olduğu, bu programların kontenjanları ile bu 
programlara yerleşen öğrenci sayısının ve bu öğrencilerin yerleşme puanlarının ne kadar olduğu, bu program-
larda öğrenim gören öğrencilere okutulan ortak derslerin hangilerinin olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem: Çalışma kapsamında, Türkiye’ de, önlisans ve lisans seviyesinde İSG eğitimi verilen yükseköğretim 
kurumlarına ilişkin veriler, T.C. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM), üniversiteler ile diğer yükseköğretim kurum ve kuruluşlarından elde edilmiştir. Bu veriler, öğretim 
düzeylerine göre önlisans ve lisans olmak üzere iki ana kategoriye ayrılarak, yerleştirme puanları, öğrenci 
kontenjanları, eğitim müfredatları ve ders içerikleri detaylı biçimde incelenerek, bunların birbiriyle benzer ya 
da farklı yönleri, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumları olarak, il ve bölgesel bazda ayrı ayrı belirlenmiştir. 
Bu çalışmada öncelikle, YÖK’ ün resmi internet sitesinde yayımlanan, yükseköğretim kurumları ve program-
larına ilişkin istatistikler derlenerek; fakülte ve yüksekokul bazındaki birim sayıları, yükseköğretim kurumla-
rında görev yapan öğretim elemanı ve bu kurumlarda öğrenimlerini gören öğrencilerin sayıları verilmiştir. 
Çalışmanın ikinci aşamasında, ÖSYM’ nin yayınlamış olduğu 2015 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi 
(ÖSYS) - Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna göre, önlisans ve lisans seviyesinde İSG 
eğitimi verilen yükseköğretim programları incelenmiştir. Burada, İSG eğitimi verilen yükseköğretim prog-
ramlarının; • Devlet ve vakıflara ait yükseköğretim kurumlarının il ve bölge bazındaki dağılımı, • Okul türle-
rinin, fakülte ve yüksekokul bazındaki durumu, • Öğretim türüne göre dağılımı, • Program adlarına göre da-
ğılımı, • ÖSYS kontenjan ve puan bilgileri ile doluluk oranları belirlenerek, Bu programların bağlı olduğu 
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 yükseköğretim kurumlarından alınan bilgiler ışığında, eğitim-öğretim müfredatları incelenerek, hepsinde or-
tak olabilecek dersler tespit edilmiş ve yukarıdaki bilgilerin tamamı, öncelikle önlisans düzeyinde, daha sonra 
ise lisans düzeyindeki durumları kategorize sunulmuştur. Bulgular ve Sonuç: Bu araştırma sonucunda, yükse-
köğretim kurumlarının genel durumuyla ilgili olarak, Türkiye genelinde 109’ u devlet üniversitesi olmak üze-
re, toplam 193 yükseköğretim kurumunda; 1.179’ u devlet üniversitelerinde bulunan toplam 1.639 fakülte, 
367’ si devlet üniversitelerinde bulunan toplam 477 yüksekokul, 826’ sı devlet üniversitelerinde bulunan top-
lam 939 MYO, 14.125’ i devlet üniversitelerinde bulunan toplam 17.117 bölüm, 15.742’ si devlet üniversite-
lerinde bulunan toplam 25.406 program olduğu tespit edilmiştir. Bu yükseköğretim kurumlarındaki öğretim 
elemanı sayısıyla ilgili olarak, 126.872’ si devlet üniversitelerinde olmak üzere, toplam 148.903 akademik 
personelin görev yaptığı, yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenci sayısının da, 2.013.762’ si ön-
lisans, 3.628.000’ i lisans, 342.101’ i yüksek lisans ve 78.223’ ü doktora düzeyinde olmak üzere; toplam 
6.062.886 olduğu belirlenmiştir. Türkiye’ de İSG eğitimi verilen yükseköğretim kurumlarıyla ilgili olarak; 
Türkiye genelinde 40 ildeki 42 devlet üniversitesinde ve 6 ildeki 23 vakıf yükseköğretim kurumunda, 2 farklı 
program adında, toplam 180 programda önlisans İSG eğitim verildiği, bunlara ait öğrenci kontenjanlarının 
6.374’ ü devlet, 1.768’ i vakıf yükseköğretim kurumu olduğu ve devlet üniversitelerdeki kontenjanların tama-
mının, vakıf yükseköğretim kurumlarının ise % 81, 96’ sının dolduğu, 4 ildeki 3 devlet ve 2 vakıf üniversite-
sinin toplam 11 programında lisans düzeyinde İSG eğitimi verildiği, bunların öğrenci kontenjanlarının 414’ ü 
devlet, 100’ ü vakıf yükseköğretim kurumu olduğu ve devlet üniversitelerdeki kontenjanların tamamının, va-
kıf yükseköğretim kurumlarının ise % 44’ ünün dolduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, bu programların eğitim-
öğretim müfredatları incelendiğinde; ilkyardım, risk yönetimi ve değerlendirilmesi, kişisel koruyucu dona-
nım, yangın ve yangından korunma, İSG mevzuatı, kimyasallar ve tehlikeleri, maden işyerlerinde İSG, elekt-
rikli çalışmalarda İSG, yapı işlerinde İSG, İSG yönetim sistemleri, iş ve sosyal güvenlik hukuku, meslek has-
talıkları, ergonomi konularını içeren derslerin, İSG önlisans ve lisans yükseköğretim programlarının tümünde 
ortak olduğu sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Türkiye’ de Yükseköğretim, Önlisans Eğitimi, Lisans Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, 
Yükseköğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 
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 TÜRKİYE’DE 2009-2016 YILLARI ARASINDA İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ALANINDA 
ÇALIŞILAN LİSANÜSTÜ TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Oya Nuran EMİROĞLU, Nilgün KURU, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR
 

Araştırmaların temelini oluşturan tezler, ilgili alanlarda çalışma yürütmek isteyenlere rehberlik eder. Bu ne-
denle tezlerin yıllara göre ağırlık verdiği konular ve ulaştığı bulgular sonraki araştırmalar açısından önemli 
rol oynamaktadır. Geçmişten günümüze iş sağlığı hemşireliği alanında yürütülmüş tezlerin gözden geçirilme-
si, var olan durumun ortaya konması, araştırma önceliklerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışma-
nın iş sağlığı alanında yürütülecek olan araştırmalara ışık tutacağı beklenmektedir. Amaç: Bu çalışmada, 
Türkiye’de 2009–2016 yılları arasında iş sağlığı hemşireliği alanında yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Özsoy ve arkadaşlarının 2012 yılında yayınlanan makalesinde 1990-2009 
yılları arasında iş sağlığı alanındaki lisansüstü hemşirelik tezleri değerlendirilmiştir. Bu nedenle Özsoy ve ar-
kadaşlarının değerlendirdiği lisansüstü tezler çalışma kapsamına alınmayıp, o tarihten günümüze kadar olan 
tezler değerlendirilmiştir. 15.03-16.04.2016 tarihleri arasında, Yüksek Öğretim Kurumu Ulusal Tez Merkezi 
veri tabanında “iş sağlığı, işçi sağlığı ve hemşirelik” anahtar kelimeleri ayrı ayrı ve birlikte kullanılarak 2009-
2016 tarih aralığında tarama yapılarak hemşirelik alanında yapılmış, onaylanmış, Türkçe dilinde yazılmış li-
sansüstü 15 teze ulaşılmıştır. Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan “tez değerlendirme 
formu” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler; yüksek lisans ve doktora tezi, yayınlandığı yıl, üni-
versite, anabilim dalı, yöntemi (araştırma türü, evren, örneklem, veri toplama araçları, amacı) ve tezin yayına 
çevrilme durumu olmak üzere on farklı konu başlığı altında toplanmış ve gruplandırılmıştır. Bulgular: Tarama 
sonucunda 2009-2016 yılları arasında iş sağlığı ve işçi sağlığı ile ilgili hemşirelik alanında yapılmış yapılan 
toplam tez sayısının 15 (13 yüksek lisans tezi, 2 doktora tezi) olduğu saptanmıştır. Tezlerin %26.8’i (4 tane) 
Marmara Üniversitesinde yürütülmüştür. Yapılan tezlerin %86.7’si (13 tane) yüksek lisans tezidir. Yüksek li-
sans tezlerinin %53.8’i (7 tane) ve doktora tezlerinin %50’si (1 tane) Halk Sağlığı Hemşireliği anabilim dalı 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Tezlerin %26.7’si (4 tane) 2009 yılında, %6.7’si (1 tane) 2015 yılında yapıl-
mıştır. Tezlerin %73.2’si (11 tane) tanımlayıcı, %6.7’si (1 tane) randomize kontrollü deneysel çalışmadır. Tez-
lerde %47 oranında (7 tane) sağlık personelleri, %47 oranında (7 tane) işciler, ve % 6 oranında (1 tane) öğret-
menler örnekleme dahil edilmiştir. Yüksek lisans tezlerinin %39’u (5 tane) çalışma kapsamına alınan kişilerin 
iş sağlığı ve güvenliği durumlarını, % 22’si (3 tane) çalışılan işin kişilerin psikososyal boyutuna etkisini, 
%15’i (2 tane) çalışanların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Doktora 
çalışmalarının birinde hastanede çalışan hemşirelere yönelik iş sağlığı hemşireliği uygulamalarında Omaha 
Sınıflama Sisteminin kullanımının uygunluğunu belirlemek amaçlanırken diğer doktora çalışmasında yeraltı 
maden ocaklarında çalışan işçilerin çalışma koşullarının ruh sağlığına etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. 
Tezlerde literatür doğrultusunda hazırlanan tanıtıcı bilgiler formu, ölçekler (İş Güvenliği Ölçeği, SF-36 Ya-
şam Kalitesi ölçeği, Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği, Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği, Beck Anksiyete 
Ölçeği, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II, Görsel Kıyaslama Ölçeği), anketler (Koroner Kalp 
Hastalığı Risk Faktörleri Araştırma Anketi, Hızlı Maruziyet Değerlendirme Formu, Doetinchem Örgütsel 
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 Stres Anketi ve Genel Sağlık Anketi-28 ve OMAHA Sınıflama Sistemi kullanılmıştır. Doktora tezlerinin 
%50’si (1 tane) uluslararası hakemli dergide yayınlandığı %50’sinin ise yayınlanmadığı saptanmıştır. Yüksek 
lisans tezlerinden %7.7’si (1 tane) ulusal hakemli dergide, %7.7’si (1 tane) uluslararası hakemli dergide ya-
yınlanırken %84.6’sı (11 tane) yayınlanmamıştır. Sonuç: Tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezi ol-
duğu, yöntem olarak tanımlayıcı desen kullanıldığı, yıllara göre iş sağlığı alanında yapılan tezlerde sayısal 
olarak azalma görüldüğü ve bu çalışmaların çoğunun yayın haline dönüştürülmediği saptanmıştır. Halk sağlı-
ğı hemşireliği kapsamında sürdürülen lisansüstü tezlerde özellikle doktora tezlerinde araştırma önceliklerinde 
iş sağlığı alanında tezlerin yapılması önerilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İşçi Sağlığı, Hemşirelik, Doktora, Yüksek Lisans, Tez 
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 JOB SATISFACTION AND PERCEIVED SELF-EFFICACY AMONG GREEK NURSES
 

Nilgün KURU, Thodoris KATARAS

Aim: The main purpose of this descriptive study is to evaluate the perceived self-efficacy and job satisfaction 
of nurses who are working in Sotiria Generel Hospital in Greece. Design: A descriptive cross sectional survey 
used to investigate this relationship among nurses (n=101) nurses who are working in Sotiria General Hospi-
tal in Greece Methods: Data were collected using a set of questionnaires that included the questionnaire to 
measure General Perceived Self-efficacy Scale, Minnesota Job Satisfaction Scale and a demographics form. 
Findings: The results of the study indicate that there is a positive significant relationship between (like job, 
enough salary and choose working department) job satisfaction. It also found there is no difference among 
perceived self-efficacy and job satisfaction of Greek nurses. Conclusion:  The paper has drawn attention to 
the between perceived self-efficacy and job satisfaction among nurses. Further studies in this field, extended 
to different countries, large samples and nursing specialties, may help to improve subjective of nurses. 
 
Anahtar Kelimeler: Nursing, Job Satisfaction, Self-Efficacy, Greece 
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 BİR ELEKTRİKLİ İMALAT FABRİKASINDA EĞİTİM SEVİYESİ İLE KAZA İLİŞKİSİ ANALİZİ 
ÇALIŞMASI

Saffet TATMA , Mürvet Memiş ÖZDEMİR
 

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) sanayileşme sonrası ortaya çıkan ve çalışma hayatında gün geçtikçe önem kaza-
nan; aslında, önemi gün geçtikçe anlaşılan bir alandır. İşçinin güvenliği ve sağlığı ile sınırlı olarak doğan, an-
cak günümüz şartlarına bağlı olarak daha da gelişen bu alanın temel amacı, işyerinde sağlıklı ve emniyetli bir 
çalışma ortamının hazırlanmasıdır . Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde, toplam nüfusun yarsına yakınını 
çalışanların oluşturduğu düşünülürse, işyerlerindeki kötü çalışma ortam ve şartları öncelikle İSG’yi, giderek-
te toplum sağlığını tehdit eder hale gelecektir. Bu nedenle İSG’ye gösterilecek ilgi, genel sağlık düzeyinin 
iyileşmesine yardımcı olduğu kadar örgütsel, ulusal ve hatta küresel seviyelerde de kayıpların azalmasına 
yardımcı olacaktır. İSG, başlangıçta işverenlerin insafına bırakılmış iken daha sonra işçiler ile devletlerinde 
ilgi alanına girmiştir. Bir taraftan işçiler, sendikalar aracılığı ile çalışma ortam ve şartlarında sağlıklı ve emni-
yetli bir seviyeye kavuşma mücadelesi verirken, öte yandan da devlet, bu ortamın hazırlanması için işverene 
belirli yükümlülükler getirmiş ve işverenin gerekli asgari tedbirleri tespit ederek bu tedbirlerin alınmasını 
sağlayıcı idari ve hukuki düzenlemeleri yapmıştır. Amaç : İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasaların düzenlen-
mesi ile konuyla ilgili eğitimler yaygınlaşmaya başladı. Ancak eğitimlerin niceliğinin artması yanında niteli-
ğinin de artması önemlidir. Bu çalışmada eğitim durumunun , İSG eğitiminin alındığı yer ve zamanın iş kaza-
larındaki etkisi araştırılmak istenmiştir. Yöntem : Çalışma , elektrik sektöründe faaliyet gösteren ve 320 çalı-
şanı olan bir fabrikada , 297 çalışanla yüz yüze anket çalışması yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular : So-
nuçlar SPSS 22.0 programında veriler girilerek hazırlanmıştır. Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 32 
olup, en küçük çalışan yaşı 18, en büyük çalışan yaşı 60 olarak saptanmıştır. Araştırmaya katılanların 215’i 
evli, 82’si bekardır. Araştırma yapılan 14 ayrı bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlere dair beyaz yaka (idari per-
sonel) çalışan sayısı 41, mavi yaka (işçi) çalışan sayısı 256’ dır.araştırmaya katılanların birinin eğitim durumu 
bulunmamakta iken, 45’i ilkokul, 54’ü ortaokul, 144’ü lise, 7 kişi ise master veya doktora mezunudur. Araş-
tırmaya katılanların 270’i İSG eğitimi almış, 27’si İSG eğitimi almamıştır. Araştırmaya katılanların 166’sı iş 
başı eğitimi almış,130’u iş başı eğitimi almamıştır. İlkokul mezunlarının iş kazası geçirme oranı %55,6 iken, 
master ve doktara yapanların iş kazalarının yüzdeleri %14,3 tür. Mesleki eğitimi olanların iş kasası geçirme 
oranları %38,7 iken, mesleki eğitimi bulunmayanların iş kazası geçirme oranları %40,7’i dir. ISG eğitimi 
alanlarda kaza oranı %37,9 iken, ISG eğitimi almayanlarda bu oran %55,6 dır. İş başı eğitimi alan çalışanla-
rın iş kazası oranları %37,6 iken, iş başı eğitimi almayanlarda bu oran %41,5 olarak görülmektedir. Sonuç : 
Eğitimle iş kazası sıklığının azalacağı tartışılmaz bir gerçektir. Ancak niteliksiz eğitim tam tersi etki yapabil-
mektedir. Araştırma anketlerini uygularken alınan geri bildirimler nezaretinde kurum içi İSG eğitimlerinin 
saat bazında arttırılması, İSG eğitimlerinin çalışılan bölüm özelliklerine göre düzenlenmesi, yapılan işin risk-
lerinin vurgulanarak iş başı eğitimlerinin verilmesinin kaza oranların da azalma sağlayacağı sonucu kaçınıl-
maz olarak görülmektedir. Ayrıca mavi yaka personel televizyonu en çok bilgi edindikleri kaynak olarak gör-
mektedir. Bu sonuca dayanılarak televizyonlarda kamu spotu olarak İSG ile ilgili bilgiler verilmesinin kaza 
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 oranlarını azaltmaya yardımcı olacağıda açıktır. Eğitim ile ilgili daha ayrıntılı çalışmalar yapılmalı ve standar 
bir eğitim modeli için altyapı hazırlanmalıdır. Anahtar Kelimeler : İş kazası , elektrik sektörü , eğitim 
 
Anahtar Kelimeler: İş, İmalat, Eğitim, Kaza 
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 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN İŞ ve 
FAALİYETLER

Merda Elvan TUNCA, Senem ERMUMCU
 

Giriş: İş sağlığı ve güvenliği hukuku, iş hukukundan bağımsız bir dal haline gelen, kamu hukuku yanı da bu-
lunan ve özellikle ülkemizde yapılan mevzuat değişiklikleri ile önemi artan bir hukuk dalıdır. Türkiye’deki iş 
kazalarının sayısının fazlalığı nedeni ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin de etkisi ile 20 Haziran 2012 tari-
hinde kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği alanında kapsam ve 
mevzuat açısından teklik sağlayarak hem özel sektöre ait işyerleri hem de kamu sektörüne ait bütün iş ve iş-
yerlerini kapsamına almıştır. Kanunda, kişiler itibarıyla kapsama, işçiler, işçi statüsünde olmayan çırak ve 
stajyer olarak çalışanlar ve kamu personeli ayrımı gözetmeden bütün çalışanları alınmakla birlikte bazı çalış-
ma türleri ve işler kapsam dışında bırakılmıştır. Kanunun 2. Maddesinin ikinci fıkrası gereğince, a) bendinde, 
fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuv-
vetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri kapsam dışında bırakılmıştır. Bu faaliyetlerin 
kapsamı, genel kolluk kuvveti kavramının ne olduğunun tespiti kanunun kapsamını tespit açısından zorunlu-
dur. Bu fıkranın devam eden bendlerinde ise, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, ev hiz-
metleri, kendi başına çalışarak mal ve hizmet üretimi yapan kişiler ve hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz 
hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyet-
leri de kapsam dışında bırakılmıştır. Amaç: Çalışmamızda, kapsam dışında bırakılan kişi ve işleri kavram ola-
rak incelemeyi, örneklerle somutlaştırmayı ve bu istisnaların yerindeliğini tartışmayı amaçlamaktayız. Yön-
tem: Kanundan istisna edilen iş ve faaliyetler, bu kavramlara ilişkin mevzuat incelenerek kanunun kapsamı 
kişiler bakımından tespit edilmeye çalışılacaktır. Bulgular ve Sonuç: Kapsam dışı bırakılan iş ve işyerleri ba-
kımından iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 6331 sayılı Kanun uygulanmayacaktır. İşverenin bu işyerlerinde ça-
lışanlar bakımından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerinde hangi kanunun hükümlerinin uygula-
nacağının tespiti zorunlu hale gelmiştir. Özellikle bu işler ve işyerleri bakımından işverenin iş sağlığı ve gü-
venliğine ilişkin yükümlülükleri açıklığa kavuşturulmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği, 6331 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanunun 
Kapsamı, Çalışan Kavramı 
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 HEMŞİRELERİN İŞ GÜVENLİĞİ ALGILARININ İNCELENMESİ: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ 
İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÖRNEĞİ

Abdullah SOYSAL, Pınar ÖKE
 

Sağlık hizmetlerinde hayati öneme sahip öğelerden biri işgücüdür. Sağlık kurumlarında işgücünün ciddi bir 
oranını ise hemşireler oluşturmaktadır. Hemşirelerin bazı konulara ilişkin algı ve tutumları örgütün genel du-
rumu hakkında anlamlı bilgiler verir. Sağlık sektörü yüksek risk barındıran faaliyetlerin gerçekleştiği bir alan-
dır ve hemşireler de söz konusu yüksek riskli -tıbbi- faaliyetlerin ifasında önemli bir role sahiptir. Yüksek 
riskli faaliyetlerin gerçekleştiği sektörlerde iş güvenliği kavramı giderek önem kazanmaktadır. Çalışanlarına 
güvenli bir çalışma ortamı sunmak sağlık kurumunun asli görevlerindendir. Güvenli bir çalışma ortamı çalı-
şan memnuniyetinde, örgütsel aidiyet, verimlilik gibi faktörlerde artış sağlar. Buna ek olarak son dönemlerde 
iş güvenliğine ilişkin düzenlemeler kurumun inisiyatifine bırakılmaktan çıkarılmış ve yasal zorunluluk haline 
getirilmiştir. Çalışanların iş güvenliği hususunda yapılan düzenlemelere ilgili görüşlerinin gidişat hakkında 
önemli ipuçları verdiği göz ardı edilmemelidir. Amaç: Çalışmanın amacı iş güvenliği kavramının önemi ve iş 
güvenliğine ilişkin faaliyetlerin gerekliliğine dikkat çekmek, ayrıca hastane çalışanları arasında sayıca önemli 
bir paya sahip olan hemşirelerin iş güvenliği uygulamalarına ilişkin görüşlerini almaktır. Çalışanların görüş-
leri ışığında iş güvenliği faaliyetlerinin ne düzeyde gerçekleştiği, nasıl uygulandığı, ne derece etkin olduğu 
gibi konularda anlamlı bilgilere ulaşmak ve bu yönde yapılan çalışmaları geliştirmek için hastane yönetimine 
ve konuyla ilgili araştırmacılara katkı sağlamak ikincil amaçlardandır. Yöntem ve kapsam: Araştırmada kul-
lanılan iş güvenliği ölçeği 2 kısımdan oluşmaktadır.İlk kısım katılımcıların kişisel özelliklerinin tespiti ama-
cıyla demografik sorulardan oluşmaktadır. Ölçeğin ikinci kısmı ise beşli likert ölçeği formatında 32 sorudan 
oluşmaktadır. Bu kısımda katılımcıların iş güvenliği ile ilgili tutum ve algılarının belirlenmesine ilişkin soru-
lar yer almaktadır. Anket yüz yüze görüşme yöntemi ile 68 hemşireye uygulanmıştır.Uygulama ile elde edilen 
verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Analiz: Elde edilen verilerin analizinde faktör anali-
zi, t testi, ki kare testi, Korelasyon, Anova ve Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Tüm katılımcılar ba-
sit rassal yöntem ile rast gele seçilmiştir. Katılımcılardan kendilerini ifşa edecek bilgiler talep edilmemiş ve 
kimlik bilgileri gizli tutulmuştur. Çalışmada değişkenler arasında ilişki ve farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate 
alınmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, İş Güvenliği, İş Güvenliği Algısı 
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 MOBBİNG TİPİ TACİZLERE BAĞLANAN HUKUKÎ YAPTIRIMLAR
 

Huriye Reyhan DEMİRCİOĞLU

Mobbingin Türk Hukukunda Tanınması: İşyerinde psikolojik taciz veya bilinen adıyla “mobbing” Türk huku-
kuna ilk kez yargı kararlarıyla girmiş; 6098 sayılı Kanun m. 417 ile de yasal düzenlemeye kavuşmuştur. Hük-
mün 4857 sayılı İşK. yerine genel kod niteliğindeki TBK.’da yer alması, uygulama alanını genişletmektedir. 
Buna göre, m. 417’de işverenlere yüklenen “işçilerin psikolojik tacize uğramamaları, uğramış olanların ise 
daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri alma” yükümlülüğü, sadece İşK.’nın kapsamındaki iş 
ilişkilerinde değil, TBK. m. 393’teki tanım uyarınca, “işçinin işverene bağımlı olarak, belirli veya belirli ol-
mayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği” tüm 
sözleşmeler bakımından mevcuttur. Buna karşılık “bağımlı çalışma unsuru” bulunmadığı için hizmet sözleş-
mesi olarak nitelendirilemeyecek iş ilişkilerinde veya 657 sayılı DMK.’nın uygulandığı kamusal çalışma 
alanlarında mobbing, TBK. m. 417 kapsamında değerlendirilemez. Bu durumda, konu, TBK. m. 49’a göre 
haksız fiil ve TMK. m. 24-25’a göre kişiliğin korunmasına dair genel hükümler uyarınca ele alınmalıdır. Teb-
liğin amacı da, kamusal yaptırımlar hariç tutularak, mobbing türü tacizlere bağlanan özel hukuk yaptırımları-
nın sistematik bir biçimde ele alınmasıdır. Bu doğrultuda ilgili mevzuatın topluca değerlendirilmesi gibi bir 
yöntem izlenmiş ve ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir. İş Kanunu Kapsamındaki İlişkilerde Mob-
binge Bağlanan Yaptırımlar: 4857 sayılı İşK., 4. maddesindeki istisnalar dışında, tarafların iş akdiyle bağlı ol-
dukları ilişkilerde uygulanır. Kanun’da mobbinge ilişkin özel bir düzenleme bulunmadığından, TBK. m. 
417’nin İşK. kapsamındaki ilişkiler bakımından da işverene yükümlülük yüklediği söylenebilir. Yükümlülü-
ğün ihlâli, işverenin gerçekleştirdiği veya başka bir işçi tarafından gerçekleştirilmiş olup da işverenin gerekli 
tedbirleri almadığı taciz halleri bakımından işçiye İşK. m. 24 uyarınca; işçi/işçilerin işverene veya başka bir 
işçiye gerçekleştirdiği mobbing bakımından ise işverene m. 25’e göre akdin haklı nedenle derhal feshine 
imkân verir. Zira her iki hükmün de “Ahlâk ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” başlığını ta-
şıyan ikinci fıkralarının içerik bakımından tahdîdî olmadığı görülmektedir. İşçinin sözleşmeyi haklı nedenle 
feshi durumunda kıdem tazminatına hak kazanacağı, işverenin taciz eyleminden sorumlu olan işçinin sözleş-
mesini haklı nedenle feshi durumunda ise kıdem tazminatının sözkonusu edilemeyeceği açıktır. Her iki hal 
bakımından da, tacize uğrayan kişinin, “akde aykırılık uyarınca” genel hükümlere göre maddî ve manevî taz-
minat talepleri saklıdır. Belli bir işçiye yapılan mobbing, İşK. kapsamında, ayrıca “işçilere eşit davranma 
borcu”nun ihlâl edildiği bir hâl teşkil edebilir. Bu durumda işçi, belirtilen haklarının yanı sıra, İşK. m. 5/
VI’da öngörülen “dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminat” ile ayrıca yoksun bırakıldığı haklarını 
talep edebilir. İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İlişkilerde Mobbinge Bağlanan Yaptırımlar: İşK.’nın kapsa-
mı dışında kalan ilişkiler ya taraflar arasında yine bir iş akdi bulunmasına rağmen, İşK. m. 4’teki istisnalar 
sebebiyle TBK. m. 393 vd. hükümlerine tâbi ilişkileri ya da kamusal çalışma sahası gibi, taraflar arasında 
herhangi bir sözleşmenin bulunmadığı ilişkileri ifade eder. TBK. m. 393 vd. hükümlerine tâbi olan iş ilişkile-
ri, TBK. m. 417 uyarınca, Türk hukuku bakımından mobbingin doğrudan yasal düzeyde tanındığı yegâne iliş-
kilerdir. Hükmün ilk fıkrasının işverene yüklediği “işçilerin psikolojik tacize uğramamalarını sağlama yü-
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 kümlülüğü” ihlâl edildiği takdirde işçinin kişilik haklarına bağlı zararlarının tazmini, sözleşmeye aykırılıktan 
doğan, yani işçi için daha avantajlı kabul edilebilecek sorumluluk hükümlerine tâbidir (TBK. m. 417/III). Bu-
nun yanı sıra, işverenin işyerinde psikolojik taciz uygulaması veya buna göz yumması, m. 347 uyarınca söz-
leşmenin haklı nedenle feshine yol açar ve işvereni, “sebep olduğu zararı, hizmet ilişkisine dayanan bütün 
haklar göz önünde tutularak, tamamen gidermekle” yükümlü kılar. Kamusal çalışma sahası gibi, taraflar ara-
sında herhangi bir sözleşmenin bulunmadığı durumlarda ise, ancak genel hükümler kapsamındaki talepler de-
ğerlendirilmelidir. Genel Hükümler Kapsamında Mobbinge Bağlanan Yaptırımlar: İşK. veya TBK. kapsamın-
daki bir ilişkide işçilerin birbirlerine yönelik mobbing türü tacizleri ile kamusal çalışma sahası içindeki taciz-
lerde uygulanabilecek hükümler, genel hükümlerdir. Bunlar, Türk Hukukunda haksız fiil sorumluluğunu dü-
zenleyen TBK. m. 49/I ve II ile TMK. m. 24-25’dir. Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren 
kişiyi, zararı gidermekle yükümlü tutan TBK. m. 49/I’e aykırılık, haksız fiil olarak nitelendirilir. Ancak mob-
bing türü tacizlerde hukuka aykırılık, belli bir davranış yönünden değil, mobbing sürecinin bütünü bakımın-
dan değerlendirilmelidir. Zira mobbingte taciz edici davranışlar tek tek ele alındığında, TBK. m. 49/I anla-
mında hukuka aykırılığa pek rastlanmaz; ancak sürecin devamı esnasında veya sonunda, mağdurun TMK. m. 
24 ile koruma altına alınan manevî ve iktisadî kişilik değerlerinin ihlâl edildiği görülür. Bu sebeple, tacizciye, 
genel hükümler kapsamında uygulanacak başlıca yaptırım TBK. m. 58 uyarınca manevî tazminat olabileceği 
gibi, şartları gerçekleşmiş ise, TMK. m. 25’de öngörülen kişilik hakkını koruyucu davalar da açılabilir. Son 
olarak, mobbing türü tacizlerde “sırf belli bir kişiyi zarara uğratmaya yönelik özel kasıt unsuru” her zaman 
gerçekleşmiş olacağı için, TBK. m. 49/II uyarınca ahlâka aykırılıktan doğan haksız fiil tazminatı da söz ko-
nusu olur. 
 
Anahtar Kelimeler: Mobbing, İşyerinde Psikolojik Taciz, Hukukî Yaptırım 
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 ÖZEL RİSK GRUPLARI KAPSAMINDA YER ALAN İŞÇİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
 

Orhan Ersun CİVAN

Bireysel özellikler dikkate alındığında çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bakımından 
özel risk gruplarının varlığıyla karşılaşılmaktadır. Söz konusu risk gruplarını, gençler, yaşlılar, özürlüler, ka-
dınlar, geçici işçiler ve göçmenler olmak üzere sınıflandırmaya tabi tutmak mümkündür. Her ne kadar mev-
zuatımızda risk gruplarına giren kişilere ilişkin düzenlemeler mevcutsa da yeterli değildir. Bu itibarla, özel 
risk grupları kapsamında yer alan işçilerin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik mevcut düzenle-
melerin değerlendirilmesi, ilerisi için alınabilecek önlemlere yönelik önerilerin tespit edilmesi gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Genç İşçi, Göçmen İşçi, Kadın İşçi, Geçici İşçi, Engelli İşçi, Yaşlı İşçi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
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 İŞ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YAPILAN HARCAMALARIN ÜRETİM MALİYETLERİNE ETKİSİ: 
MADEN OCAKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Bilal SOLAK, Reşat SAKUR

Küreselleşme süreci ile birlikte yoğun rekabet başlamış olup bu durum ticari işletmeler kadar olduğu gibi üre-
tim işletmelerini de etkilemiştir. Üretilen mamullerin standartlaşması beraberinde satış fiyatında rekabet üs-
tünlüğü elde etmek isteyen işletmelerin üretim maliyetlerini optimum düzeye indirgemesini zorunlu kılmıştır. 
Maden işletmelerinin üretim maliyetlerini, işçilik giderleri, genel üretim giderleri ve maden kullanım hakkı 
giderleri oluşturmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren maden işletmeleri son yıllarda yeterli ölçüde iş güven-
liğinin sağlanamamasından dolayı yaşanan işçi ölümleri ile gündeme gelmektedirler. Bu durum hem sosyal 
travmaya neden olmakta hem de bölgesel ekonomik kayıplara neden olmaktadır. İş güvenliğine yönelik ola-
rak alınması gereken önlemlerin alınmamasının en önemli nedeni hiç kuşkusuz önemli bir maliyet unsuru ol-
masıdır. Maden sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, iş güvenliğine yönelik katlanılacak maliyetlerin, kü-
resel boyutta yaşanan rekabet ortamında ek bir maliyet unsurundan kaçınmaktadırlar. Çalışmamızda, maden 
işletmelerindeki iş güvenliğine yönelik olarak katlanılan ve/veya katlanılması gereken maliyetlerin üretim 
maliyetine etkisi incelenmiş olup çeşitli öneriler sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Maden Ocakları, Şırnak, Üretim Maliyetleri, İş Güvenliği 
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 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNUN KİŞİLER BAKIMINDAN KAPSAMI

Senem DEĞER ERMUMCU, M. Elvan TUNCA
 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ilk aşamada elli ve daha çok sa-
yıda çalışanın bulunduğu işyerlerinde geçerli olmak üzere, yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yasa, Türk iş hu-
kukundaki “işçi” kavramını terkedip, “çalışan” deyimini kabul etmekte ve yaklaşık herkesi kapsamına almayı 
amaçlamaktadır. 6331 sayılı Kanun öncelikle kapsamına aldığı kişiler bakımından konuyu sadece “işçilerin” 
sorunu olarak değil, “çalışan”ın sorunu olarak görmüştür. İş sağlığı ve güvenliği hükümleri, İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu (İSG Kanunu)’nun yürürlüğe girmesine kadar, çalışma mevzuatı içinde dağınık bir görünüm 
taşımıştır. İSG Kanunu ise, bunları, tek ve ayrı bir özel yasa içinde toplamayı hedef edinmiştir. Nitekim, İSG 
Kanunu, tüm kamu ve özel işyerlerindeki çalışanlara uygulanmak üzere kabul edilmiştir (m. 2/I). 6331 sayılı 
Kanun belirli istisnalar dışında tüm çalışanları Yasanın kapsamına dahil etmiştir. Nitekim Yasanın 2. Madde-
si, “Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren ve-
killerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygula-
nır” şeklindedir. Yaşam hakkının herkes için kutsal olduğu ve herkesin bu korumadan yararlanabilmesi gerek-
tiği düşünüldüğünde elbetteki tüm çalışanların bu Kanun kapsamına alınması önemli görünmektedir. Bu Yasa 
ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışanlar ile 854 sayılı Deniz İş kanununa tabi çalışanlar,5953 sayılı Basın İş 
Kanununa tabi çalışanlar ve hatta kamu görevlisi statüsüne haiz memur ve sözleşmeli personel Yasa kapsamı-
na dahil edilmiştir. Bu çalışmada 6331 sayılı Kanunun kişi bakımından uygulanması esası, güvende olan kişi 
ve faaliyetler anlamında incelenecek ve Yasa ile ulaşılmak istenen amaca Kanun kapsamı bakımından ulaşılıp 
ulaşılamayacağı değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, 6331 Sayılı Kanun Kapsamı, Çalışan, İşçi, Kamu İşyerleri 
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 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İSTİHDAM BİÇİMLERİNDE DÖNÜŞÜM:  
ESNEK İSTİHDAM BİÇİMİ

 
Oya ÇELEBİ ÇAKIROĞLU, Arzu Kader HARMANCI SEREN

İçinde yaşadığımız çağda tanığı ve bir parçası olduğumuz, siyasi, ekonomik ve teknolojik gelişmeler birçok 
alanda köklü değişikliklere neden olmuş ve birer sosyal organizasyon olarak işletmelerin de var oldukları 
çevre koşullarında yaşanan bu yeni duruma uyum sağlaması zorunlu hale gelmiştir. Bu değişiklikler çalışma 
yaşamını da büyük ölçüde etkilemiş, istihdam yapılarında ve biçimlerinde değişiklikler meydana getirmiş ve 
bu değişikliklerin sonucunda esnek istihdam politikaları önem kazanmaya başlamıştır. Geleneksel ve standart 
istihdam biçimleri (sürekli, tam zamanlı, iş güvenceli) belirli açılardan sapmalara uğramış; geleneksel çalış-
ma biçimlerinin yerini, esnek çalışma biçimleri almaya başlamıştır. Küreselleşme ve neoliberal politikaların 
ortaya çıkardığı özelleştirme ve piyasa girişimleri kamu hizmetlerinin sunumunu ve kamu istihdamındaki ge-
leneksel yapıyı değişikliğe uğratmıştır. Bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biri sağlık hizmetleri olmuş 
ve 1980’li yıllardan itibaren “Sağlık Reformu” olarak adlandırılarak neoliberal politikalar sağlık hizmetleri 
alanını dünya ölçeğinde kuşatmıştır. Türkiye’de de bu politikalar seksenli yıllardan itibaren uygulanmaya 
başlanmış ve 2000’li yılları takip eden süreçte de ana hatları aynı kalmak üzere “Sağlıkta Dönüşüm Progra-
mı” olarak yeniden düzenlenmiştir. Uluslararası Para Fonu, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası gibi ulus-
lararası örgütlerin belirleyici rol oynadığı bu uygulama, sağlık sistemi üzerine yapılan planlamaları ulusal dü-
zeyden uluslararası düzeye çıkarmıştır. Uluslararası örgütlerin önerileri üzerine hayata geçirilen Sağlıkta Dö-
nüşüm Programı, sağlık bakım sistemini büyük ölçüde etkilemiş; sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde, sunu-
munda, finansmanında ve sağlık çalışanlarının istihdamında birçok değişikliğe yol açmıştır. Sağlık alanında 
hayata geçirilen reform uygulamalarıyla birlikte özel sağlık sektörü teşvik edilmiş, kamuda ise işletmecilik 
anlayışı uygulanmaya başlamıştır. Ticarileşen çalışma ortamına sağlık çalışanlarının uyumunu sağlayabilmek 
için sağlık insan gücü üzerinde birçok düzenleme yapılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A 
maddesine bağlı “devlet memuru” statüsünde çalışan sağlık çalışanları için sözleşmeli personel, taşeron per-
sonel, vekil ebe-hemşire çok çeşitli statüler yaratılmıştır. Sağlık Çalışanlarının “Sözleşmeli” Statüde Çalıştı-
rılması Yönündeki Hukuki Düzenlemeler: • 2003 yılında 4924 sayılı Kanun’da “eleman temininde güçlük çe-
kilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesini temin 
etmek üzere Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar tarafından hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edile-
cek ve işçi sayılmayan sağlık personeli” tanımlanmıştır. Bu düzenleme ile birlikte sağlık hizmetlerinin söz-
leşmeli çalışanlar tarafından sunulabilmesinin önü açılmıştır. • 2004 yılında 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot 
Uygulaması Hakkında Kanun ile aile sağlığı merkezlerinde hizmet sunacak sağlık çalışanları ücretsiz izinli 
olarak, esas kadrolarıyla ilişiği kesilmeden Sağlık Bakanlığı ile sözleşme yapmaktadır. Bu uygulama aile he-
kimiyle birlikte çalışan hemşire, ebe, sağlık memurlarının “Aile Sağlığı Elemanı” adıyla hekimlerin yanında 
sözleşmeli olarak çalışmasına yol açmıştır. • 2005 yılında yapılan değişiklikle birlikte sağlık çalışanlarının 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “memur” statüsüne ek olarak “sözleşmeli” statüde çalışmaları 
mümkün hale getirilmiştir. • 2005 yılında gerçekleşen bir diğer uygulama ise, 657 sayılı kanunun 86. madde-
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 sine ek yapılmış, “vekil ebe ve hemşire” statüsü ortaya çıkarılmıştır. • 2011 yılında yayımlanan 663 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte kamu hastanelerinin örgütlenmesi, hizmet sunumu ve istihdam biçi-
mi köklü bir değişiklik geçirmiştir. Bu düzenleme ile birlikte hastaneler idari ve mali açıdan özerk işletmeler 
haline dönüşmüştür. Bu yeni yapının sağlık çalışanlarının sözleşmeli olarak istihdam edilmesini kolaylaştırdı-
ğı söylenebilir. Sağlık Çalışanlarının Hizmet Satın Alma (Taşeronlaşma) Yoluyla Çalıştırılmasına Yönelik 
Hukuki Düzenlemeler: • 2003 yılında 657 sayılı Kanunun 36. maddesindeki III. Sağlık Hizmetleri ve Yardım-
cı Sağlık Hizmetleri başlıklı bendine, “Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmet-
ler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve 
usullere göre hizmet satın alması yoluyla gördürülebilir.” hükmü eklenmiştir. Sonuç olarak, bu düzenlemeler-
le birlikte sağlık alanındaki istihdam biçimleri büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. Bu durum aynı işi yapan 
sağlık çalışanlarının farklı statülerde istihdam edilmelerine, farklı özlük haklarına sahip olmalarına ve iş gü-
vencelerinin azalmasına neden olmuş; güvenli ve kadrolu geleneksel çalışma biçiminin esnek istihdam biçi-
mine dönüşümüyle güvencesiz, parçalı ve eğreti bir istihdam yapısı ortaya çıkmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma, İstihdam Biçimleri, İstihdam Politikaları, Sağlık Hizmetleri 
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 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA SENDİKALARIN ROLÜ

Senem DEĞER ERMUMCU
 

İş sağlığı ve güvenliği, hukuk literatüründe birden fazla alanı ilgilendirmektedir. İş kazası ve meslek hastalığı 
boyutu ile sosyal güvenlik hukukunu, işçi ve işveren sorumlulukları ile hem borçlar hukukunu hem iş huku-
kunu, sendikaların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bakımından rolleri ve sorumlulukları ile toplu iş hu-
kukunu kapsayan bir alandır. 20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda yeni yaklaşımlar benimsemiştir. Bu Kanun “çalışan” ifadesini kullanarak toplumun her 
kesimini kapsamına almayı hedeflemiştir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda önleme ve gerekli kültürün oluş-
turulması bakımından, işçi ve işverene yüklenen sorumlulukların yerine getirilmesi yönünden sosyal taraflar, 
tatmin edici mevzuat hazırlama bakımından sorumlu olan devlet ve kuruluş amacı “çalışma ilişkilerinde eko-
nomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi” olarak tanımlanan sendikalar önemli role 
sahiptir. Amaç: Bu çalışmada amaç, iş sağlığı ve güvenliği alanında sendikaların rolüne ve yapabilecekleri 
katkılara değinmek ve hukuksal bakımdan önerilerde bulunmaktır. Yöntem: Bu çalışma bir hukukçu gözüyle 
hazırlandığından, yöntem olarak, yazılı hukuk kaynaklarımız olan Anayasa, temel yasalar ve çalışma hayatı-
na ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası normlar esas alınmıştır. Analiz: İş sağlığı ve güvenliği alanında üze-
rinde durulması gereken iki nokta vardır. Birincisi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınarak risklerin önü-
ne geçilmesi, ikincisi ise iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması ya da risklerin önlenememesi sonu-
cunda ortaya çıkan zararın giderilmesidir. Sendikaların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki rolü incelendiğinde 
ise, özellikle iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve risklerin ortadan kaldırılması noktasında önemli 
bir sivil toplum kuruluşu oldukları görülmektedir. Zira sendikaların kuruluş amacı, çalışma hayatında ekono-
mik ve sosyal hak ve menfaatleri korumak ve geliştirmektir. Sendikalar, çalışma hayatındaki bu hak ve men-
faatleri korumak için yani iş sağlığı ve güvenliği bilincini arttırarak risklerin önüne geçebilmek için bazı so-
rumluluklar üstlenebilirler. Bunlardan ilki, konu hakkında bilinci arttıracak bilimsel konferanslar, uygulama-
ya yönelik eğitim çalışmaları yürütmektir. Zira Sendikalar Kanunun 26. Maddesinin 9. fıkrasındaki, “Kuru-
luşlar elde ettikleri gelirleri üyeleri ve mensupları arasında dağıtamaz. Ancak sendikaların grev ve lokavt sü-
resince tüzüklerine göre üyelerine yapacakları yardımlar ile kuruluşların eğitim amaçlı yardımları bu hükmün 
dışındadır” hükmü bu bilincin artırılması için gerekli olan kaynağı sağlamaya da yardımcı olacaktır. Sendika-
ların iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının çözümünde etkin olabilecekleri bir diğer nokta ise toplu iş sözleşme-
lerine iş sağlığı ve güvenliğine dair hükümler konulmasını sağlamaktır. Çünkü sadece konu ile ilgili mevcut 
mevzuatlar iş sağlığı ve güvenliğinin tam olarak istenilen seviyeye ulaşmasını sağlamayabilecektir. Çünkü 
herşeyden öte farklı sektörlerin yaşadığı farklı farklı iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına soyut hukuk kuralları-
nı uygulamak oldukça güç olmaktadır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin düzenlemelerde toplu iş 
sözleşmelerinin katkı sağlaması mümkündür. Sendikaların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında üstlene-
bilecekleri üçüncü bir sorumluluk ise, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin denetimine ilişkindir. Türkiye’de iş 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri denetimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri aracılığıy-
la yapılmaktadır. Ancak bu denetimler çeşitli sebeplerle yetersiz kalmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
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 bu denetimlerin sendika üyeleri için sendikalar aracılığıyla yapılabilmesi mümkün olabilir. Nitekim 6331 sa-
yılı Kanunda yer alan “çalışan temsilcisi”, sendikalı işyerlerinde “sendika temsilcisi”, 29.07.2013 tarihli 
28750 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇALIŞAN TEMSİLCİ-
SİNİN NİTELİKLERİ VE SEÇİLME USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ’in 9. Maddesinin 1. Fık-
rasında yer alan “Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, 
tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, 
tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir” hükmü ile de iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda donanımlı olmak ve gerekli bilgiye sahip olmak zorundadır. Sendikaların iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda dördüncü rolü ise, sadece üyelerinin değil ülkenin iş sağlığı ve güvenliği politikasına yön 
verebilmesidir. Zira 6331 sayılı Kanunun 21. Maddesinde düzenlenen “ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi” 
nin üyeleri arasında “ işveren, işçi ve kamu görevlileri sendikaları üst kuruluşlarının en fazla üyeye sahip ilk 
üçü” bulunmaktadır ve konseyin amacı olarak da “ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve 
stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak” olarak belirtilmiştir. Sonuç: İş sağlığı ve güvenliği sa-
dece işyerini değil tüm ülkeyi ilgilendiren yaşam hakkına etki eden bir konudur. Bu nedenle tüm sosyal taraf-
lar sendikalar da dahil üzerlerine düşen görevleri yapmalıdırlar. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sendikalar, Çalışan, Toplu İş Sözleşmeleri 
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 İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ DENETİMLERİ 
 

Turgut BABÜR SARIFAKIOĞLU 

İş Sağlığı ve güvenliği denetimleri, bir işyerinin günlük faaliyetlerinin, planlanan sağlık ve güvenlik düzenle-
meleri ile uyumlu olup olmadığını belirleyen bir değerlendirmedir. Bu değerlendirmede, düzeltici eylemlere 
ait plan ve önerilerin de bulunması gerekir. Denetimler iç ve dış denetimler şeklinde iki grupta incelenebilir. 
İç ve dış yönetim mekanizmalarının işyerlerine ekonomik, yasal ve etik faydaları bulunmaktadır. Etkin bir 
İSG yönetimi ile işyerlerinde meydana gelen iş kazaları, hastalıklar ve bu konuda yapılan harcamalar, büyük 
ölçüde azalacak, yasal yükümlülükler yerine getirilecek ve işyerinin genel çalışma koşulları ve çalışan mem-
nuniyeti artacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Denetim, Teftiş, İç ve Dış Denetim 
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 MAVİ YAKALILARDA ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN İNCELENMESİ, DENİZLİ İLİ KABLO İMALAT ENDÜSTRİSİ ÖRNEĞİ 

Yeliz YEŞİL, Bülent ARPAT 
 

Örgüt ortamında çalışanların işe adaptasyonunu ve motivasyonunu arttırabilmek için çalışma koşullarının iyi-
leştirilmesi gerekmektedir. Çalışma yaşam kalitesini arttırabilmek için çalışma ortamında iş sağlığı ve güven-
liği açısından gerekli tedbirlerin alınması, ihtiyaca yönelik eğitimlerin verilmesi ve çalışanları motive edecek 
diğer unsurların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; Denizli’de kablo imalat endüstrisin-
de yer alan beş örgütteki çalışanların çalışma koşullarına bakış açısının incelenmesidir. Çalışmanın evreni, 
Denizli İlinde faaliyet gösteren kablo imalat endüstrisi çalışanlarından oluşmaktadır. Dokuz kablo fabrikasın-
dan beşi rastgele seçilmiş, bu beş fabrikada çalışan mavi yakalılar araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. 
Çalışmanın birinci kısmında giriş, ikinci kısmında kavramsal çerçeve, üçüncü kısmında araştırma ve dördün-
cü kısımda sonuç ve değerlendirme yer almaktadır. Araştırmanın Amacı: Kablo imalat endüstrisinde yer alan 
mavi yakalı çalışanların çalışma yaşamı kalitesinin iş sağlığı ve güvenliği, eğitim, ücret ve katılımcı yönetim 
açısından incelenmesidir. Araştırmanın Yöntemi: Mülakat yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada Sirgy ve diğer-
leri (2001) tarafından geliştirilen ve Dr. Selda Taşdemir Afşar tarafından Türk Kültürüne uyarlama çalışması 
yapılan Çalışma Yaşam Kalitesi Ölçeği’nden esinlenerek mülakat soruları hazırlanmış ve 92 adet mavi yakalı 
çalışanla mülakat yapılmıştır. Mülakatta mavi yakalı çalışanların çalışma ortamını nasıl algıladıkları belirlen-
mek istenmiştir. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Çalışmanın evreni, Denizli İlinde faaliyet gösteren kablo 
imalat endüstrisi çalışanlarından oluşmaktadır. Dokuz kablo fabrikasından beşi rastgele seçilmiş, bu beş fab-
rikada çalışan mavi yakalılar araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmanın Bulguları: Yönetimin iş 
güvenliği ile ilgili önerileri desteklediğine kadın ve erkek çalışanların büyük çoğunluğu katılmaktadır. İşye-
rinde güvenli davranışı geliştirmek için yeterli düzeyde güvenlik eğitimi verildiğine erkek çalışanların çoğun-
luğu, kadın çalışanların ise yarıya yakını katılmaktadır. Sürekli olarak işi daha iyi yapmaya yardımcı olacak 
konuları işyeri sağlık ve güvenlik eğitimi kapsadığına erkek katılımcıların çoğunluğu katılmakta, fakat kadın 
çalışanların çoğunluğu katılmamaktadır. Güvenlik eğitimleri düzenli aralıklarla tekrar edildiğine erkek çalı-
şanların büyük çoğunluğu katılmaktadır. Kadın çalışanların ise büyük çoğunluğu katılmamaktadır. İşlerinde 
bütün potansiyeli gerçekleştirmeye yönelik olarak yöneticinin iş güvenliği hakkında çalışanlarına rehberlik 
ve öncülük ettiğine erkek çalışanların büyük çoğunluğu katılmaktadır, fakat kadın çalışanların yarıya yakını 
katılmaktadır. İşyerinde çalışma koşulları ile ilgili problemleri farklı birimlerdeki çalışanlardan oluşan takım-
la çözebilecek iyi arkadaşlara sahip olunduğuna erkek çalışanların büyük çoğunluğu katılmakta, fakat kadın 
çalışanlardan çok az kişi katılmaktadır. Kendilerini işyerinde fiziksel olarak güvende hissettiklerini erkek ve 
kadın çalışanların çoğunluğu belirtmişlerdir. Kadın ve erkek çalışanların çoğu iş güvenliği konusunda üst yö-
netimin kapısının çalışanlarına her zaman açık olduğunu vurgulamışlardır. Yönetim tarafından çalışanların 
birbirini desteklemeleri ve birbirlerine dikkat etmeleri teşvik edilmekte olduğunu kadın ve erkek çalışanların 
çoğunluğu belirtmişlerdir. Ayrıca işte iş güvenliği kurallarına uyularak yapılan çalışma nedeniyle takdir gö-
rüldüğü düşüncesine erkeklerin yarıya yakını ve kadın çalışanların büyük çoğunluğu katılmamaktadır. Erkek 
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 ve kadın çalışanların büyük çoğunluğu işlerini yaptıkları sırada bütün gerekli güvenlik ekipmanlarını kullan-
dıklarını belirtmişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre çalışanların iş güvenliği konusunda kapasitelerini arttıra-
cak şekilde İSG eğitimleri çeşitlenebilir ve güncellenebilir. Çalışanların motivasyonlarının artması açısından 
yeterince takdir edilmeleri gerekmektedir. İSG eğitimleri düzenli aralıklarla tekrarlanmalı ve iş ortamında ta-
kım çalışması arttırılmalıdır. Eğitim ihtiyaca göre belirlenip düzenlendiği takdirde verimlilik ve kalite artışı 
sağlanacaktır. İş ortamında yönetimin desteği ve takım ruhunun oluşturulması ise çalışanların motivasyonla-
rının ve iş tatminlerinin artmasını sağlayacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: Çalışma Yaşam Kalitesi, İsg, Eğitim, Örgüt 
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 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİNDE 
İŞVERENİN BAŞVURABİLECEĞİ SEÇENEKLER

Hasan Ali KAPLAN
 

Çalışma Hakkında Genel Bilgi ve Önemi: Bu çalışmada, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda (ça-
lışan sayısı ve tehlike sınıfına bakılmaksızın) tüm işyerlerinde istihdamı ve/veya görevlendirilmesi öngörülen 
iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri) istihdam ve görevlendi-
rilmesinde başvurulabilecek seçenekler ele alınarak incelenecektir. Nitekim, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-
liği Kanunu’nda, çalışan sayısına bakılmaksızın, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdamı 
ve/veya görevlendirilmesi zorunluluğu öngörüldüğünden, konu tüm işyerlerini (öze sektör ve kamu işyeri ay-
rımı yapılmaksızın) ilgilendirmekte ve bu nedenle önem taşımaktadır. Çalışmanın Planı: Öncelikle, iş güven-
liği uzmanları ile işyeri hekimlerinin istihdamı görevlendirilmesinde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu ile ona bağlı Yönetmeliklerde yer alan düzenlemeler ele alınacak olup, ardından da genel bir değerlen-
dirmeye yer verilerek, sorun yaratabilecek alanlara temas edilecek ve kişisel görüşlerimiz açıklanacaktır. 
Böylece, uygulamada sorun yaratabilecek konulara da değinilmesi fırsatı elde edilebilecektir. Çalışmada Yer 
Verilecek Başlıklar ve Sonuç: Çalışmada öncelikle, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin doğrudan hiz-
met sundukları işyerinde istihdam edilmesi ele alınacaktır. Bu aynı zamanda işverenlerin başvurabileceği ilk 
seçenektir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekim-
lerinin hizmet verdikleri işyerinde doğrudan istihdam edilmelerine öncelik verdiğini söylemek olanaklıdır. 
Nitekim, iş güvenliği profesyonelleri ile işyerindeki diğer kişi ve kurullar ile işveren arasında sağlıklı bir ile-
tişim ve sıkı bir işbirliği, etkili bir iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesinin oluşturulmasında son derece önem-
lidir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin temininde başvurulabilecek ikinci seçenek, işyerindeki bu hizmet-
lerin (gerekli nitelik ve belgelere sahip) işverenlerce üstlenilmesidir. İşyerindeki iş sağlığı ve güvenliği hiz-
metlerinin işveren tarafından üstlenilmesinde altı çizilmesi gereken konu, bu seçeneğin uygulanabilmesi için 
işverenin iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi sıfatlarına sahip olması gerekliliğidir. Zira, bu sıfatlara sahip 
olmayan bir işveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sisteminde kural olarak iş sağlığı ve güven-
liği hizmetlerini üstlenememektedir. Bu esasın istisnasını, ondan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerleri için 
öngörülen düzenleme oluşturmaktadır. Buna göre, ondan az çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinin işveren 
veya işveren vekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca ilan edilen (uzaktan) eğitimleri tamamla-
mak koşuluyla, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürüt-
meye yetkili kılınmaktadır. Böylece, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverence üstlenilmesi seçeneği 
kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Birincisi, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi niteliğine sahip işverenler-
ce bu hizmetlerin üstlenilmesidir. İkincisi ise, belirtilen niteliğe sahip olmayan ancak Bakanlıkça ilan edilen 
eğitimleri tamamlayan işveren/işveren vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenmesidir. İş sağlı-
ğı ve güvenliği hizmetlerinin temininde işverenin başvurabileceği üçüncü seçenek, iş sağlığı ve güvenliği hiz-
metlerinin işyeri dışındaki kurumlardan hizmet satın alınması yoluyla yerine getirilmesidir. Burada ilk olarak, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda düzenlemeye konu olan Ortak Sağlık ve Güvenlik 
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 Birimleri’nden hizmet alınması suretiyle iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi söz konusu 
olmaktadır. Ancak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda açık ve kesin bir düzenleme bulunma-
makla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işyeri dışından hizmet alınarak yerine getirilmesinde, 
Toplum Sağlığı Merkezleri’de önemli bir aktör olarak ortaya çıkmaktadır. Toplum Sağlığı Merkezleri’nin iş 
sağlığı ve güvenliği örgütlenmesinde bir aktör olarak ortaya çıkması, OSGB’ler karşısında rekabete dayalı bir 
ortam yaratabilecek nitelikte olmasının yanında, OSGB örgütlenmesinin bulunmadığı yerler açısından da iş-
verene esneklik sağlayabilecektir. Ancak, tüm bu yönlerine karşın Toplum Sağlığı Merkezleri’nin işyerlerinde 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenmelerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu karşısındaki 
konumu son derece tartışmalıdır ve yasal dayanağa sahip olduğunu söylemek oldukça güçtür. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Sağlık, Hizmet, Uzman, Risk 
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 İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ, HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU

Saim OCAK

 
Bilindiği üzere, İSG profesyonelleri olarak ifade edilen, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri hemşire-
sinin mevzuat ve uygulamada statüsü ve sorumlulukları bakımından tartışmalar yaşanmaktadır. Sözü edilen 
kişiler, işçi, memur, sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilebilmektedir. Bunların işveren vekili olup 
olmaması ve dolayısıyla görevleri ve sorumlulukları hususunda tartışmalar bulunmaktadır. Kamu ve özel sek-
tör işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması bakımından, görev, yetki ve sorumluluklarının 
ne olduğuna açıklık kazandırılması gerekmektedir. Mevzuat hükümlerinin yeteri kadar açık olmaması, uygu-
lamada iş kazası ve meslek hastalığı olayları karşısında İSG profesyonellerinin yargılama aşamasında konuy-
la ilgili kişilerin değerlendirmesi bakımından da tereddütlerin yaşandığı anlaşılmaktadır. Bir iş kazası olayın-
da, konuyla ilgili ve sorumluluğu bulunabilecek bir çok kişi bulunmasına rağmen, konunun ilgili kişiler tara-
fından yeterli açıklıkta araştırılmaması nedeniyle sorumluluğun tespitinde sorun yaşandığı görülmektedir. 
6331 sayılı Kanunda sonradan yapılan değişiklikle, İSG hizmetlerinin sunulması bakımından işverene rehber-
lik ve danışmanlık hizmeti verilmesinden söz edilmekle birlikte, Yönetmelik hükümlerinde aynı yönde deği-
şiklik yapılmamış olup,, halen işin yürütümü ile ilgili ortam gözetimi gibi hususlara ilişkin düzenlemeler yer 
almakta olup, bu tür düzenlemeler tereddüt ve tartışmalara neden olabilecek düzenlemelerin bulunduğu gö-
rülmektedir. Öte yandan tam süreli çalışan İSG profesyoneli ile kısmi süreli çalışanlar bakımından farklılık 
olup olmadığı ta tartışılmaktadır. Bunların yanı sıra, İSG profesyonellerinin görevini gereği gibi (özenle) ye-
rine getirmemesi halinde sorumluluğunun tespiti de önem arz etmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği Uzmanı, İSG, Profesyonel Statü, İş Yeri Hekimi, Hukuk, Cezai Sorumlu-
luk 



141

 İSG KARARLARINDA ETKİLİ OLAN UNSURLAR VE BUNLARIN İSG PERFORMANSI 
ÜZERİNE ETKİSİ

Erman TÜRKMEN, A. Oya ÖZÇELİK
 

İşletmelerin sınırlı kaynaklarından, iş sağlığı güvenliği uygulama ve yatırımları için harcayacakları kaynakla-
rın miktarları, yasal, finansal ve insani (moral) birtakım faktörlerin birleşimine bağlı olarak şekillenmektedir. 
Bununla birlikte, bu faaliyetlerin veya yatırımların sürdürülmesine veya son verilmesine yine bu faktörlere 
verilen önem yön vermektedir. Bu noktada araştırma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalarda dikkate 
alınan unsurların neler olduğunu ve bunların iş sağlığı ve güvenliği performansı üzerine etkisini ele almakta-
dır. Ayrıca, araştırma kapsamında iç-dış kontrol odaklılık incelenmiş, karar vericilerin iç dış kontrol odaklılı-
ğının iş sağlığı ve güvenliği performansı üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma, İstanbul ilinde faaliyet gös-
teren 206 tane KOBİ’de, İSG ile ilgili kararlarda, karar verici pozisyonda olan kişi üzerinde gerçekleştirilmiş-
tir. Araştırmada KOBİ’lerin ele alınmasının nedeni, ülkemiz ekonomisinde ve istihdamda önemli bir yere ve 
bunun yanında, iş kazası ve meslek hastalıkları sayılarında da önemli paya sahip olmalarıdır. Literatür araştır-
ması sonucunda elde edilen veriler ışığında, İSG ile ilgili kararlarda dikkate alınan unsurlar, yasa ve düzenle-
meler, ekonomik unsurlar ve maliyetler, kaza ve hastalık tecrübeleri, teşvik ve destekler, kalite ve sertifikas-
yon çalışmaları olarak belirlenmiştir. Gerçekleştirilen regresyon analizleri ile tüm bu unsurların İSG perfor-
mansını etkilediği görülmüştür. Ayrıca, dış kontrol odaklılığın İSG performansı üzerine olumsuz etkisinin ol-
duğu tespit edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı Ve Güvenliği, İç-Dış Kontrol Odaklılık 
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 TÜRK KİMYA SANAYİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
 

Erdal CANPOLAT

Kimya sanayi dünyada ve Türkiye’de imalat işletmelerine girdi sağlayan önemli bir sektördür. Kimya sanayi 
diğer imalat işletmeleriyle güçlü bir işbirliğine sahip olması dolayısıyla ekonomideki sanayi büyüme oranları 
ile kapasite kullanma oranlarına paralel büyüme özelliği göstermektedir. Özellikle imalat işletmelerine sağla-
dığı girdiler dolayısıyla vazgeçilmez sanayi sektörlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Ekonomilerin bü-
yümesi ve tüketicilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına bu kadar katkı sağlayan bu sektörün belki de en önemli 
araştırılması gereken konuları çevre kirliliği ile işçi sağlığı ve iş güvenliği konuları olmaktadır. İş sağlığı ve 
güvenliği çalışmalarının temel amaçları: iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağ-
lıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, üretim güvenliğini sağlayarak verimi artırmak ve işletme güvenliği-
ni sağlamaktır. Tehlikeli kimyasal maddelerin sanayi içerisindeki iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri de önemli 
boyutlardadır. Kimyasal üretimde bulunan işletmelerde iş süreçlerinin doğası gereği iş kazalarına maruz ka-
lınma olasılığı yüksektir. Dünyada ve Türkiye’de kimya sektöründe faaliyette bulunan işletmelerde iş kazaları 
sonucu ölümler, sakat kalmalar, geçici veya sürekli iş göremez hale gelmeler tespit edilmektedir. Bu iş kaza-
larının hangi çalışma alanlarında hangi hastalıklara veya sakatlıklara neden olduğu ve hangi sebeplerle ortaya 
çıktığı, bunun nasıl önlenmesi gerektiği yalnızca kimya işletmeleri tarafından değil sendikalar, üniversiteler, 
sivil toplum örgütleri ve ilgili kamu otoriterleri tarafından önemsenen konular arasındadır. Kimya işletmele-
rinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik gerekli güvenlik süreçlerinin yerine getirilmesi yanı sıra iş kazala-
rını önleyici öncü tedbirlerin alınması da bir o kadar önem arz etmektedir. Kimya sanayinde faaliyette bulu-
nan işletmelerde çalışan işçiler iş kazalarına maruz kalma riskleri yüksek ve kazaya maruz kalmaları duru-
munda telafisi zor olan olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktadırlar. Ayrıca insan kaynağı kaybı yanı sıra işletme-
lerin finansal, müşteri ve şan şöhret kayıpları da toplam kurumsal performans üzerinde olumsuz etki yarat-
maktadır. İş güveliğinin zayıf ve kazaların çok olduğu sektörlerde çalışma istek ve arzusunda olan nitelikli iş 
gören sayısı da az olabilecektir. Dolayısıyla etkisi bu kadar büyük ve önemli olan işçi sağlığı ve iş güvenliği-
nin kimya sektöründe en yoğun araştırılması gereken konulardan birisidir. Bu nedenle bu sektörde alınacak 
önlemlerle sadece işçilerin sağlığı ve güvenliği emniyet altına alınmayacak, aynı zamanda geçici ve sürekli iş 
göremezlikten ya da ölümden kaynaklanan işgünü kayıplarının neden olabileceği ekonomik kayıpların önüne 
geçilerek verimlilik artışı sağlanacaktır. Bu çalışmada, Türkiye’de kimya sanayinde görülen iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının nedenleri tespit edilip işverene, işçiye ve devlete yönelik alınması gereken tedbirler 
üzerinde durulmuştur. Ayrıca çalışmada Türkiye’de kimya sanayinde 1992-2014 yılları arasında meydana ge-
len iş kazaları ile sektör kapasite kullanım oranları arasında ilişkinin varlığı regresyon analizi ile araştırılmış 
ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Tehlikeli kimyasallar sağlığa, çevreye ve güvenliğe zarar vermekte-
dir. Bu zararları en aza indirmek için işverenlerin, işçilerin ve devletin birtakım tedbirler alması gerekmekte-
dir. Bu tedbirler kapsamında işveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki riskleri önlemek 
adına gerekli eğitimin ve bilginin iş görenlere verilmesini ve modern araç ve gereçlerin organizasyonda tesis 
edilmesini sağlamalıdır. İş görene yönelik alınacak tedbirler kapsamında ise iş görenlerin işçi sağlığı ve iş gü-



143

 venliği kurallarına dikkatle uymaları, alet ve makineleri ve kimyasalları talimatlarına uygun olarak kullanma-
ları gerekmektedir. İş görenler işyerinde koruyucu tedbirlere uymalıdırlar. Devlete yönelik alınacak önlemler 
arasında ise mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılarak güvenlik ve sağlık standartları hazırlamak, yasa, tüzük 
ve yönetmenliklerle işçi sağlığı ve güvenliği hakkında zorlayıcı ve yasaklayıcı önlemler almaya kadar uzanan 
bir dizi süreçleri içermektedir. İşçi, işveren ve devlet işbirliği yaparsa sağlık, güvenlik ve çalışma şartlarında 
büyük çapta iyileştirmeler yaşanabilir. İşveren, işçi ve hükümet bu iyileştirmelerin temelini oluşturabilir.  
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kimya Sanayi, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 
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 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNDE YÖNETSEL FAALİYETLERİN ÖNEMİ
 

Erman TÜRKMEN, Rıza DEMİR, Eyüp DALOĞLU

Giriş: İş sağlığı ve güvenliği işletmelerin en önemli kaynağı olan insanın işten ve işyerinden kaynaklanacak 
tehlikelerden korunmasıdır. Bu yönüyle İSG faaliyetleri teknik ve yönetsel birçok bilim dalının birlikte faali-
yet gösterdiği faaliyetler dizisidir. Ancak, farklı bilim dallarının ve uzmanların birlikte çalışmak zorunda ol-
ması İSG ile ilgili özellikle yönetsel anlamda ortaya çıkabilen bir sorumluluk karmaşasını da beraberinde ge-
tirmektedir. Amaç: Çalışmada İSG faaliyetlerinin süreç dahilinde açıklanması amaçlanmış ve burada teknik 
ve yönetsel faaliyetlerin yerleri ve önemleri vurgulanmaya çalışılmıştır. Yöntem: Çalışma literatür taramasına 
dayanmaktadır. Ayrıca, gerçek hayattan uygulama ile ilgili örnekler üzerinden hareket edilerek bir değerlen-
dirme yapılmaya çalışılmıştır. İSG faaliyet süreci bir model dahilinde ele alınmış, teknik ve yönetsel faaliyet-
lerin yeri, önemi uygulamadan örnekler de verilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Bu sayede İSG faaliyetlerine 
ilişkin sorumluluğun da nasıl bir şekilde paylaştırıldığı teorik temele dayandırılarak, net bir şekilde açıklan-
maya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, İSG’de Teknik ve Yönetsel Sorumluluk 
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 HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖZÜYLE SAĞLIKLA ŞİDDET 
 

Leyla ACAR , Nuran AKYURT , Naciye GÖZLEMECİ , Murat BALIKÇI 

İnsanlık tarihi kadar eski olan şiddet olgusu, birçok bireysel ve toplumsal öğe ile birlikte karmaşık bir olgu-
dur. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre şiddet kişinin kendisine, bir başkasına veya bir gruba karşı yara-
lama, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği ya da ihmal ile sonuçlanan ya da sonuçlanma olasılığı yüksek 
olan kasıtlı güç kullanımı tehdididir. İş yerinde şiddet ise “çalışanın işiyle ilgili durumlar sırasında bir kişi 
veya kişiler tarafından istismar edildiği veya saldırıya uğradığı olaylar” olarak tanımlanmıştır. Sağlık çalışan-
larına da şiddet oranı her geçen gün artmaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin başlıca nedenleri ola-
rak; şiddet kültürü olarak televizyonlardaki şiddet sahneleri, toplumda “güçlü olanın haklı olduğu” fikrinin 
yaygınlaşması, sorunları açıkça konuşma, dinleme ve empati alışkanlığının olmaması, hasta yakınlarına ait 
faktörler olarak hastalık, sakatlanma veya ölüm olayı ya da tehdidi nedeniyle, korku, keder, isyankarlık, ger-
ginlik vb. olumsuz duygular, alkolik veya madde bağımlılığı veya psikiyatrik bozukluk, bilgisizlik, aşırı bek-
lentiler, sistemle ilgili sorunlar olarak alt yapı ve donanım eksiklikleri, personel yetersizliği veya kötü işlet-
mecilikten kaynaklanan beklemeleri, uzayan kuyruklar, geciken randevular vb, hastalar için asgari konfor ve 
güvenliğin sağlanamaması, iltimas, adam kayırmacılık, silah taşıma serbestisi, hasta bekleme alanlarının kon-
forsuz olması, aşırı iş yükü altına girme, sağlık çalışanlarıyla ilgili faktörler olarak aşırı iş yükü ve olumsuz 
çalışma koşulları, izin ve tatil yapamama vb, medya ve yönlendiricilerin etkisi olarak politikacıların çalışan-
larını rencide edici, küçük düşürücü söylemleri, yöneticilerin, yazarların, çizerlerin, kamuoyunda etkili ve 
yetkili kişilerin, sağlık, meslek örgütleriyle ilgili faktörler olarak, meslek örgütlerinin hukuk dışı ilişkileri 
açıkça kınayıp, dışlama konusunda yetersiz ve isteksiz olmaları, meslektaşlarımızla ilgili faktörler olarak pa-
ternalistik buyurgan tutum, sabırsızlık, hastalar arasında iltimas yapılması, hasta yakınlarına meslektaşını yer-
me, olumsuz eleştirilerde bulunma, malpraktis olarak ise dikkatsizlik, tedbirsizlik, acemilik, hatalı araç, yön-
tem ve ilaç seçimi, hak aramanın engellenmesi sayılabilmektedir. Yöntem Anket çalışması Şubat - Mart 2016 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hastaların ve sağlık çalışanlarının şiddete yönelik tutum ve bakış açıları 
ölçmek için ve sağlık çalışanlarının ve hastaların şiddete yönelik tavır ve tutumlarını belirlemek için iki ayrı 
anket formu geliştirildi. Anketler iki kısım olarak oluşturuldu. Anketin 1. bölümünde kişilerin sosyo-
demografik özelliklerine yönelik sorular, 2. bölümünde ise incelenen literatür eşliğinde araştırmacılar tarafın-
dan oluşturulan ve sağlık çalışanına uygulanan şiddete (sözlü, eylem) yönelik halkın ve sağlık çalışanlarının 
durumlarını belirten ifadeler yer almıştır. Anketlerin uygulanmasında gönüllü öğrenciler kullanılmıştır. Gö-
nüllü öğrencilere anket soruları ve anketin uygulanmasıyla ilgili kısa bir eğitim verilmiştir. Anket formu bire-
bir yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak doldurulmuştur. İş yoğunluğu nedeni ile anketi dolduramayanlar-
dan birkaç gün sonra form eksiksiz olarak teslim alınmıştır. Geri dönüşler sonucunda elde edilen veriler dü-
zenlenmiş, eksik veri sorunu ile yaklaşık 8 anket formu analiz harici tutulmuştur. Verilerin analizi için IBM 
SPSS 21 sürümü kullanılmıştır. İstatistik analiz tekniği olarak frekans dağılımları kullanılmıştır. Bulgular Ya-
pılan anket çalışması 47 kadın, 53 erkek katılımcıyla tamamlanmıştır. Katılımcıların yaş gruplarına bakıldı-
ğında %62,2’si 18-25 yaş grubunu oluşturmaktadır. Ankete katılan hastaların %26’sının daha önce şiddete şa-
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 hit olduğunu, %80’ninin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili hukuki yaptırım ve uygulamaları yeterli 
görmediğini, % 82’sinin sağlık personellerinin yaklaşım ve tutumlarını orta derecede gördükleri, %36’sının 
sağlık çalışanlarının “Amca/Teyze” hitaplarıyla yaklaşımının aralarındaki iletişimi kolaylaştırdığını düşündü-
ğü, %60’ının sağlık personeline şiddet uygulanmasının tamamen suç olduğunu düşündüğü, %88’inin sağlık 
personelinden daha fazla sabır ve hassasiyet görmeyi beklediklerini, %12’sinin sağlık personeline sözlü şid-
dette bulunarak işlemlerini daha kısa sürede yürüttüğünü, %88’inin toplumun sorunlarını sözlü veya fiziki 
şiddetle çözme yönündeki mevcut eğiliminin yanlış olduğunu düşündüğünü, %80’inin sağlık çalışanlarının 
yasal haklarının güçlendirilmesi gerektiğini düşündüğü, %22’sinin sağlık personellerinin başka hastalara ilti-
mas gösterdiğini düşündüğü, %68’inin sağlık personeline şiddetin diğer birimlere oranla Acil Servislerde 
daha fazla olduğunu düşündüğü, %70’inin Devlet Hastanelerinde daha fazla şiddete başvurulduğunu düşün-
düğü, %90’ının gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanması gerektiğini düşündüğü saptanmıştır. Sağlık çalı-
şanlarının %76’sı ise siyasilerin sağlık çalışanları hakkındaki olumsuz sözlerinin şiddeti arttırdığını, 
%63’ünün hasta yakınlarının psikolojik durumunun şiddeti arttırdığını, %54’ü ise alkollü hastalarla iletişim 
kurarken tedirgin olduklarını, %50’sinin şiddete maruz kaldığında diğer hastalarla daha isteksiz davrandığını 
düşündüğü görülmüştür. Tartışma Ve Sonuç Yapılan çalışmalar sağlık alanında şiddetin çok sık olduğu ancak 
az bildirildiğidir. Bunun birçok nedeni olmakla birlikte genel ortak kanı özellikle ülkemizde çalışanların hak-
larını savunacak yasal düzenlemelerin olmamasıdır. Türkiye’de sağlık personelinin mağdur olduğu eylemlere 
ilişkin yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. Sağlık personeline yapılan sözel saldırılar, yaralamalar, darp ve 
öldürmeye ilişkin hükümler maalesef genel hükümlere tabi tutulmaktadır. Amacı insanlara yardım ve tedavi 
olan sağlık çalışanlarının güvenli koşullarda çalışması ve olabilecek şiddet riskinin azaltılması en doğal hak-
larıdır. Öneriler Hastaların ve sağlık çalışanları için güvenli ortamın sağlanmasında toplumun ve sağlık çalı-
şanların konu hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla farkındalık etkinlikleri, eğitim seminerleri vb. faaliyetle-
rin düzenlenmesi, hastanelerde çeşitli uyarı tabelaların asılması, yöneticilerin bu konu üzerinde daha hassas 
davranmalarının sağlanması ve yasal düzenlemelerin yapılması için biran önce çalışmalarına hız verilmesi 
sağlanmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlıkta Şiddet, Şiddet, Sağlık Personeli Hakları, Yasal Düzenlemeler, Hasta Psikoloji-
si, Hasta 
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 GÜNCEL KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE TARAFLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
SORUMLULUĞU

 
Gülsüm TURAN, Metin TAŞKIN

Çalışma hayatının temel sorunlarından olan ‘iş sağılığı ve güvenliği’ kavramı, çalışma alanlarının daha ‘in-
sancıl’ hale getirilmesi; insanların güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmek için gereksinimlerini karşı-
layan ortamın sağlanması süreci olarak tanımlanmaktadır. çalışma hayatındaki iş sağlığı ve güvenliği başarısı, 
iş kazası olaylarının ve meslek hastalıklarının belirlenmiş sayıları üzerine temellendirilmiştir. Meslek hasta-
lıklarının belirlenmesi için temel şartlardan bir tanesi olan ‘Sağlık Gözetimi’nin ülkemizde tam anlamı ile ya-
pılamamış olması, çalışanın iş faktörlerinden etkilenmesi gerçeğini tam olarak yansıtmamasından dolayı iş 
sağlığı ve güvenliği uygulamaları, iş kazaları görülme sıklığı açısından daha net olarak değerlendirilebilmek-
tedir. Sosyal güvenlik kurumu tarafından, sigortalı çalışanların, çalışanın yaşına göre dağılımı baz alınarak 
düzenlenen 2014 yılına ait iş kazası bilgileri değerlendirilmiş ve gerçekleşen kazaların 1034732ünün, yani 
%46.7’sinin gün kayıplı kazalar olduğu görülmüştür. Bu durum da kayda değer ekonomik kayıpların söz ko-
nusu olduğu yaklaşımını kolaylıkla düşündürtmeye yeterlidir. Konunun bir diğer boyutu, iş sağlığı ve güven-
liği açısından hukuksal sorumluluğun kanunlar kapsamında değerlendirilmesi ve kazaya sebebiyet verenlerin 
kusur tespiti safhasında ortaya çıkmaktadır. Türk Borçlar Kanunu (kanun no:6098) Hizmet Sözleşmeleri baş-
lığını taşıyan 6.bölüm başlığında verilen, çalışma borcunu tanımlayan 395.maddesi ve 396.maddesi; çalışanın 
asli görevi ile ilgili yükümlülüklerinin hukuksal boyutunun çerçevesini belirlemektedir. 3 yıllık süreçte ger-
çekleşen, Çerkezköy ve Çorlu Adliyelerine yapılan suç duyuruları ile hukuksal inceleme konusu olmuş iş ka-
zası dava dosyalarındaki olay örgüsünden yola çıkarak, çalışanın iş yapma sürecinde, işlenen ürünü veya iş 
ekipmanı korumak adına yaptığı hamleler sonucu yukarıda bahsedilen gün kayıplı yaralanmalar geçirdiği an-
laşılmaktadır. Bu dava dosyalarının genelinde, iş kazaları, çalışanın işverene ait olan unsurlara ‘özen göster-
mek’ özverisiyle can güvenliklerini göz ardı etmelerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu (Kanun no:6331) 19.maddesinde verilen Çalışan Yükümlülüğü kısmında, çalışanların yü-
kümlülüklerinin çerçevesi belirlenmiştir. İşveren vekilleri, alışan dışında, kazalarının hukuki sorumluluğunu 
taşıyan taraflardandır. İşveren vekillerinin İş Kanunu (kanun no:4857) ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 
(kanun no: 6331) kapsamında yapılmış olan tanımları benzer içeriktedir. Ancak, işletmelerin binası da dahil 
olmak üzere makine, ekipman ve işyeri ortamında bulunması gereken iş sağlığı ve güvenliği açısından gerek-
li olan unsurların satın alınması veya bulundurulması süreci, işletme maliyetini attıran önemli faktörler oldu-
ğundan, aslında ‘çalışan’ olarak işletmelerde görev yapan işveren vekillerinin, iş sağlığı ve güvenliği açısın-
dan ‘işveren’e organik olarak bağlı olmaları iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlüklerinin, İş Kanunu ile 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda verildiği gibi, ‘işveren’ ile eşit sorumluluğa sahip olmaları, bir başka de-
yişle, işverenin yerine kusur payını yüklenmeleri belirsizlik yaratan konular arasında kalmaktadır. İş kazaları-
nın hukuki sorumluluğunu taşıyan taraflardan ‘işveren’ özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsa-
mındaki tüm yönetmeliklerde ‘temel yükümlü’ olarak tanımlanmasına rağmen İş Kanunu (kanun no:4857) ve 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu (kanun no: 6331) işveren vekili ile aynı yükümlülük altında olduğu algısı, iş-
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 veren vekili de dahil olmak üzere, çalışan istihdam eden işverenin yükümlülüğü ve sorumluluğunu indirge-
mektedir. Bu durumda, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı’nda yer alan Türk Borçlar Kanunu (kanun no:6098), 
işveren sorumluluğu çerçevesini netleştirmeyi sağlamaktadır. Çalışan, işveren vekili ve işverenin yükümlü-
lüklerinin sınırlarının net olarak tanımlanması, ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki başarı-
nın artmasına yol açmasının yanı sıra gerek çalışanın uğradığı sağlık zararının gerek işverenin işletmeye sun-
duğu kaynakların doğru kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi açısından önemli bir unsur teşkil edecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: İşveren Vekili, Çalışan, İş Sağlığı ve Güvenliği 
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 İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞINDA KAMUSAL ETİK DEĞERLER AÇISINDAN BİR 
İNCELEME: İŞVEREN SORUMLULUKLARI 

Mehmet Burhanettin COŞKUN
 

Giriş: Yaşayan dünyanın her an gelişen üretim mekanizmalarının sürekli hale getirilmesindeki en önemli un-
sur insan olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan, söz konusu bu gelişimin merkezinde, işlevsel ve sürekli gelişti-
rilebilir özellikleri ile vazgeçilmez bir varlıktır. İnsan kaynaklarının örgüt içerisindeki rol üstünlüğü ile bir 
arada düşünülen çalışma esasları ve sağlıklı yaşam hakkı birinci derecede önem taşıyan ve korunması gerekli 
olan bir durumu ifade etmektedir. Sanayinin geliştiğini ve insanın öneminin arttığını kabul eden bir düşünce 
tarzının elbette ki bir takım konularda insan sağlığını ve iş güvenliğini önemsemesi ve bunun için gerekli 
adımları takip etmesi gerekmektedir. İş hayatının her kesiminde yaşanan sorunların başında iş sağlığı ve çalı-
şan güvenliğindeki eksiklerin tamamlanmasında hukuki sorumluluk yanında etik değerlerin de paydaşlarca 
yerine getirilmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalar araştırmanın ana konusunu oluş-
turmaktadır. İşveren önderliğinde benimsenecek olan bu görüş yaygınlaştırılarak hukuki desteği gerçek an-
lamda bir toplumsal faydaya dönüştürecektir. Ülkemizde geliştirilen yasal mevzuatın temel amacının işveren-
lerce sorumluluktan kaçmak değil aynı zamanda sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesine yönelik olarak 
kullanılmasının sağlanabilmesi ve genel kamusal etik değerleriyle bir arada düşünülmesi zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. İnsanlar bulundukları çalışma ortamları ve iş koşullarıyla doğrusal olarak etkili ve verimli so-
nuçlar elde edebilirler. Amaç: Araştırmanın temel amacı insan olgusunun böylesine hızla gelişen teknik de-
ğerlerin yanında öneminin kaybolmaması için oluşturulacak hukuki sorumluluklarının aynı zamanda toplum-
sal değerler düşüncesi ile geliştirilecek koruma mekanizmalarıyla somut ve soyut değerlerle bütünleşmesini 
sağlamaktır. Bu değerlerin oluşmasında toplumsal bilinç ve etik değerlerin etki bileşenlerinin sürekli gözeti-
mi ve felsefi olarak insanın en az zarar görmesi hedeflenmek zorundadır. Koruma ve önleme anlayışının ge-
liştirilebileceği düşüncesi ile çalışanın sağlığı konularının yanında iş aksiyonlarının da yeniden değerlendiri-
lerek duraksamaması ve kaliteli sonuç alınması amacı takip edilebilecektir. Örgütler işveren sorumluluğunun 
giderek belirginleştiği ve etik anlayış perspektifinde bu sorumluluğu yaygınlaştırarak kullanmaya çalıştığı bir 
dönemi yaşamaktadır. Araştırma konusu üzerinde odaklanılan işveren sorumlulukları sosyal, ekonomik ve 
toplumsal bilinç bileşenlerini harekete geçirebilecek son derece önemli bir zorunluluktur. Yöntem: Bu bakış 
açısıyla çalışmanın üretim, zaman, para vb. temel getirilerinin yanında insan faktörünün devamlı değer kaza-
nan rolünü sağlamlaştıracak ve üretim bağlamında bir anahtar olarak değişen her türlü ortam ve koşulda dahi 
değişmeyecek olmasının nedenleri ortaya konularak yapılan araştırmada betimsel ve açıklayıcı yöntem kulla-
nılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Sonuç olarak ise insanın hukuki ve mekanik anlamda yerini özellikle kamunun 
getirdiği etik fonksiyonların desteği ile geliştirerek sağlıklı ve uygun şekilde sağlamlaştıracak çalışmalar ya-
pılması gerekliliği değişmez bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede daha kolay yaygınlaşacak 
bir toplumsal bilinç ortamı meydana gelebilecektir. Meydana gelen kazaların önlenmesi daha insancıl sonuç-
lara yönelik olarak yerine getirilecek sorumlulukları çözecektir. Ayrıca eğitimin de vurgu yapacağı noktaları 
bulup çıkararak her eğitim seviyesine sahip çalışanların işverenle birlikte hareket etmesini beklemek müm-
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 kün olabilecektir. Duyulan sorumluluk insanların daha etkili ve verimli bir etik anlayışla çalışmalarını ve dik-
katli olmalarını da sağlayacaktır. 2012 yılında yürürlüğe konulan 6331 sayılı kanun kapsamındaki genişletil-
miş konular konuya gerekli açıklığı getirmiş olmakla birlikte bu konunun kamusal alanlarda sürekli bir yay-
gın anlayış çerçevesinde önleyici ve koruma sağlayan bir başvuru noktası olmaktadır. Kamusal etik pencere-
sinden oluşturulacak bu geniş anlayış hem insanların canını koruyacak hem de işin uygun koşullarda yapıla-
rak daha da kaliteli sonuç vermesini sağlayacaktır. Gelişmiş ülkelerde de görülen bu anlayışın her kesimde 
alışkanlık haline getirilmesi toplumsal bir sorumluluktur. 
 
Anahtar Kelimeler: Etik, İş Güvenliği, Çalışan Sağlığı, Toplumsal Bilinç
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 GÜNCEL KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE TARAFLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
SORUMLULUĞU

Gülsüm TURAN, Metin TAŞKIN
 

Çalışma hayatının temel sorunlarından olan ‘iş sağılığı ve güvenliği’ kavramı, çalışma alanlarının daha ‘in-
sancıl’ hale getirilmesi; insanların güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmek için gereksinimlerini karşı-
layan ortamın sağlanması süreci olarak tanımlanmaktadır. çalışma hayatındaki iş sağlığı ve güvenliği başarısı, 
iş kazası olaylarının ve meslek hastalıklarının belirlenmiş sayıları üzerine temellendirilmiştir. Meslek hasta-
lıklarının belirlenmesi için temel şartlardan bir tanesi olan ‘Sağlık Gözetimi’nin ülkemizde tam anlamı ile ya-
pılamamış olması, çalışanın iş faktörlerinden etkilenmesi gerçeğini tam olarak yansıtmamasından dolayı iş 
sağlığı ve güvenliği uygulamaları, iş kazaları görülme sıklığı açısından daha net olarak değerlendirilebilmek-
tedir. Sosyal güvenlik kurumu tarafından, sigortalı çalışanların, çalışanın yaşına göre dağılımı baz alınarak 
düzenlenen 2014 yılına ait iş kazası bilgileri değerlendirilmiş ve gerçekleşen kazaların 1034732ünün, yani 
%46.7’sinin gün kayıplı kazalar olduğu görülmüştür. Bu durum da kayda değer ekonomik kayıpların söz ko-
nusu olduğu yaklaşımını kolaylıkla düşündürtmeye yeterlidir. Konunun bir diğer boyutu, iş sağlığı ve güven-
liği açısından hukuksal sorumluluğun kanunlar kapsamında değerlendirilmesi ve kazaya sebebiyet verenlerin 
kusur tespiti safhasında ortaya çıkmaktadır. Türk Borçlar Kanunu (kanun no:6098) Hizmet Sözleşmeleri baş-
lığını taşıyan 6.bölüm başlığında verilen, çalışma borcunu tanımlayan 395.maddesi ve 396.maddesi; çalışanın 
asli görevi ile ilgili yükümlülüklerinin hukuksal boyutunun çerçevesini belirlemektedir. 3 yıllık süreçte ger-
çekleşen, Çerkezköy ve Çorlu Adliyelerine yapılan suç duyuruları ile hukuksal inceleme konusu olmuş iş ka-
zası dava dosyalarındaki olay örgüsünden yola çıkarak, çalışanın iş yapma sürecinde, işlenen ürünü veya iş 
ekipmanı korumak adına yaptığı hamleler sonucu yukarıda bahsedilen gün kayıplı yaralanmalar geçirdiği an-
laşılmaktadır. Bu dava dosyalarının genelinde, iş kazaları, çalışanın işverene ait olan unsurlara ‘özen göster-
mek’ özverisiyle can güvenliklerini göz ardı etmelerinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. İş Sağlığı ve Gü-
venliği Kanunu (Kanun no:6331) 19.maddesinde verilen Çalışan Yükümlülüğü kısmında, çalışanların yü-
kümlülüklerinin çerçevesi belirlenmiştir. İşveren vekilleri, alışan dışında, kazalarının hukuki sorumluluğunu 
taşıyan taraflardandır. İşveren vekillerinin İş Kanunu (kanun no:4857) ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 
(kanun no: 6331) kapsamında yapılmış olan tanımları benzer içeriktedir. Ancak, işletmelerin binası da dahil 
olmak üzere makine, ekipman ve işyeri ortamında bulunması gereken iş sağlığı ve güvenliği açısından gerek-
li olan unsurların satın alınması veya bulundurulması süreci, işletme maliyetini attıran önemli faktörler oldu-
ğundan, aslında ‘çalışan’ olarak işletmelerde görev yapan işveren vekillerinin, iş sağlığı ve güvenliği açısın-
dan ‘işveren’e organik olarak bağlı olmaları iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlüklerinin, İş Kanunu ile 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda verildiği gibi, ‘işveren’ ile eşit sorumluluğa sahip olmaları, bir başka de-
yişle, işverenin yerine kusur payını yüklenmeleri belirsizlik yaratan konular arasında kalmaktadır. İş kazaları-
nın hukuki sorumluluğunu taşıyan taraflardan ‘işveren’ özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun kapsa-
mındaki tüm yönetmeliklerde ‘temel yükümlü’ olarak tanımlanmasına rağmen İş Kanunu (kanun no:4857) ve 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu (kanun no: 6331) işveren vekili ile aynı yükümlülük altında olduğu algısı, iş-



152

 veren vekili de dahil olmak üzere, çalışan istihdam eden işverenin yükümlülüğü ve sorumluluğunu indirge-
mektedir. Bu durumda, Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı’nda yer alan Türk Borçlar Kanunu (kanun no:6098), 
işveren sorumluluğu çerçevesini netleştirmeyi sağlamaktadır. Çalışan, işveren vekili ve işverenin yükümlü-
lüklerinin sınırlarının net olarak tanımlanması, ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki başarı-
nın artmasına yol açmasının yanı sıra gerek çalışanın uğradığı sağlık zararının gerek işverenin işletmeye sun-
duğu kaynakların doğru kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi açısından önemli bir unsur teşkil edecektir.  
 
Anahtar Kelimeler: İşveren Vekili, Çalışan, İş Sağlığı ve Güvenliği 
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 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI 

Damla KÜÇÜK
 

Giriş: Yasal dayanağını 6331 sayılı Kanun’dan alan iş güvenliği uzmanlarının görevleri, İş Güvenliği Uzman-
larının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in 9. maddesinde rehberlik, risk değer-
lendirmesi, çalışma ortamı gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle işbirliği başlıkları altında, 
ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. İş güvenliği uzmanlarının bu görevlerini kusurlu ifaları cezai sorumluluk-
larının yanı sıra, yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalacakları hukuki sorumluluklarına yol açar. Pek tabi iş 
güvenliği uzmanlarının karşı karşıya bulundukları bu riski sigorta sözleşmesi ile güvence altına almaları 
mümkündür. Nitekim, uygulamada Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’na (MSSGŞ) tabi olarak, bu 
sigorta güvencesinin verildiği görülmektedir. Amaç ve Yöntem: Biz de çalışmamızda iş güvenliği uzmanları-
na sağlanan sigorta güvencesinin dikkat çekici yön ve eksikliklerini, ilgili mevzuat çerçevesinde irdelemeye 
çalıştık. Bunlardan bazıları şöyledir: Bulgular: MSSGŞ’nın A.1 (b) maddesi mesleki sorumluluk sigortasının 
bireysel veya grup sigortası şeklinde yapılmasına izin verir. Genel Şartlar’da grubun sınırları “işletme” olarak 
belirlenmiş ve sigortalı kişinin işletmesinin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan 
kişilerin sorumluluğunun da sigorta teminatının kapsamına gireceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla iş güvenliği 
uzmanları, gerek işverenlerinin grup sigortası şeklinde yaptıracağı sigorta sözleşmesine dâhil olarak, gerek 
doğrudan kendilerinin sigorta ettiren (ve sigortalı) sıfatını taşıyarak yaptıracakları bireysel sigorta sözleşmesi 
ile kendilerini güvence altına alabilirler. Ancak grup sigortası yapıldığında sigortacıya karşı prim borcundan 
işveren sorumlu olacakken, bireysel sigortalarda bu borcun iş güvenliği uzmanına ait olacağı unutulmamalı-
dır. Primin dışında, Türk Ticaret Kanunu’nun 1412. maddesi gereği sigorta sözleşmesinden doğacak diğer 
yükümlülükler açısından iş güvenliği uzmanının grup sigortası veya bireysel sigorta ile güvence altına alın-
ması arasında pek bir fark olmayacaktır. Öte yandan, MSSGŞ’na hekimler ve acenteler gibi belli meslekler 
için eklenen klozlar arasında iş güvenliği uzmanlarının olmadığı ve bunun bir eksiklik olduğu özellikle belir-
tilmelidir. Keza, ister grup sigortası ister bireysel sigorta olsun, sigortacının poliçeye koyacağı özel şartlar ile 
iş güvenliği uzmanları için güvencenin koşullarını ayrıca belirleyeceğini söylemek kehanet olmayacaktır. 
Oysa diğer mesleklerde olduğu gibi ayrı bir klozun varlığı sözleşmeye eklenecek özel şartlar konusunda belli 
standartların oluşmasına hizmet edebilirdi. Uygulamada bazı sigorta şirketler tarafından iş güvenliği uzman-
larının mesleki sorumluluk sigortası sözleşmelerine eklenmek üzere bazı özel şartların hazırlandığı görülmek-
tedir. Bu özel şartların sözleşme yapılırken dikkatle incelenmesi sigortalının menfaatine olacaktır. Örneğin 
sigortalının sorumluluğuna yol açacak zarar her zaman fiilin hemen ardından ortaya çıkmayabilir. Bu kap-
samda MSSGŞ’nda sözleşme süresi içinde meydana gelen olaylar bağlamında, tazmini sözleşme süresi içinde 
ya da bitiminden iki yıl içinde talep edilen zararlara ve / veya sözleşme yapılmadan en az bir yıl önce veya 
sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olaylar bağlamında sadece sözleşme süresi içinde talep edilebilecek 
zararlara karşı sigorta yapılması olanağı sağlanmıştır (A.1 (a)(b), B.1/1). Oysa bir sigorta şirketi tarafından 
ilan edilen özel şartlarda teminat, sigorta süresi içinde veya azami 12 ay öncesinde gerçekleşen olay dolayı-
sıyla poliçe süresi içinde meydana gelmiş olan zararlarla sınırlı tutulmaktadır. Özel şartla getirilen bu düzen-
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 lemenin sigortalının maruz kalacağı riski tam olarak temin etmeyeceği açıktır. Yine bu özel şartlarda istisna-
ların oldukça geniş tutulduğu da görülmektedir. Uygulamada rastlanan özel şartlarda muafiyet hükmünün ge-
tirildiği, meydana gelen zararın bir kısmının sigortalı üzerinde bırakıldığı görülmektedir. Ahlak riskini düşür-
me amacı taşıyan muafiyet hükümleri, prim bedelini de düşürür ama, sigortalının zararının tam olarak karşı-
lanmasına da engel olur. Bu nedenle sigorta yapılırken iyi bir risk değerlendirmesi ile sigorta bedelinin buna 
göre tespiti yapılmalıdır. Dikkat çeken hususlardan birisi de sigortalının uzmanlık belgesine uygun olmayan 
tehlike sınıfındaki bir işyerinde çalışması sırasında oluşacak zararların akıbetidir. Ancak bu durum her zaman 
sigorta tazminatının kaybı ile sonuçlanmaz. Keza ilgili Yönetmelik’te birden fazla uzmanın görevlendirilme-
sinin gerektiği işyerlerinde tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarından sadece birinin, işye-
rinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterli bulunmuştur (m. 7/3) Dolayısıyla bu hüküm gibi, si-
gortalının uzmanlık belgesine uygun olmayan bir işyerinde çalışmasına izin veren yasal bir zeminin olduğu 
yerlerde, sigorta tazminatının yine de ödenmesi gerekir, kanaatindeyiz. Sonuç: öncelikle MSSGŞ’na iş gü-
venliği uzmanları için ayrı bir kloz eklenmeli, sigorta sözleşmesi yapılırken getirilen özel şartlar dikkatle in-
celenmeli ve bireysel sigorta yapılmasını gerektiren daha üstün bir menfaat olmadıkça grup sigortaları tercih 
edilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği Uzmanı, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Özel Şartlar, Hukuki Sorumluluk, 
Muafiyet, Kusur, Sigorta Güvencesi 
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 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE, TÜRKİYE’ DEKİ 
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNİN KURULUŞ, MEVCUT DURUMLARI VE 

SORUMLULUKLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
 

Muhammet Abdullah KARAGÖZ, Selçuk SAMANLI, Eyüp AKSOY

Giriş: İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yapılan çalışmaların amacı, çalışanların yaptıkları işler nedeniy-
le maruz kalabilecekleri ölüm, uzuv kaybı, sakatlık, meslek hastalığı ve psikolojik rahatsızlıkları yok edebil-
mek ya da asgari düzeye indirebilmek şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Günümüz Türkiye’ sinde yapılan İSG 
çalışmalarının büyük bölümü, 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte İSG hizmetlerinin sağlanması noktasında çalışma 
hayatına yeni girmiş bir kavram olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) aracılığı ile yürütüldüğü 
görülmektedir. Amaç: Bu çalışmada, ülkemizde kurumsal firma ve büyük tesisler dışında kalan az tehlikeli, 
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bütün işyerlerine İSG konusunda, her türlü eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerini sunan OSGB’ lerin ve bu kuruluşlarda görev yapan kişilerin sayısının iller bazında, bölge bazın-
da ve Türkiye genelindeki durumunun ne olduğunun, kuruluş aşamalarının neler olduğu, bu süreçte hangi ku-
rum ve kuruluşlardan ne gibi belgelerin alınması gerektiği, asgari düzeydeki bir OSGB’ nin kurulabilmesi 
için ne gibi donanımlara ihtiyaç bulunduğu, limited şirket (Ltd. Şti.) ve anonim şirket (A.Ş.) statüsünde kuru-
lan OSGB’ lerin maliyetinin ne kadar olduğu, halen hizmet veren OSGB’ lerde yapılan iş ve işlemlerin neler 
olduğu ile orta büyüklükteki bir OSGB’ de çalışan kişilerin görev dağılımları örnek bir OSGB’ nin incelen-
mesi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmanın ilk bölümünde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ışığında, OSGB, işyeri hekimi, iş güvenliği uzma-
nı, diğer sağlık personeli vb. tanımlamalar yapılarak, konuyla ilgili olarak geçmişten günümüze kadar yapılan 
çalışmaların literatür özeti sunulmuştur. İkinci bölümde, OSGB’ lerin ve buralarda görev yapan kişilerin mev-
cut durumunun belirlenmesi için, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) - İş Sağlığı ve Güven-
liği Genel Müdürlüğü (İSGGM) tarafından geliştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Progra-
mı (İSG-KATİP) aracılığı ile OSGB, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli ile A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı iş 
güvenliği uzmanlarının il, bölge ve Türkiye genelindeki sayıları tespit edilmiştir. Üçüncü bölümde, OSGB’ 
lerde çalışan kişilerin görev dağılımları ile buralarda yapılan iş ve işlemlerin neler olduğunun belirlenmesi 
amacıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde AFYONKARAHİSAR ilinde İSG faaliyetleri konusunda hizmet veren 
orta büyüklükteki bir OSGB incelenmiş ve asgari düzeydeki bir OSGB’ nin kuruluş maliyetleri tespit edil-
miştir. Bunun için, ülkemizdeki ticari işletmelerin kuruluşunda en çok karşımıza çıkan 2 şirket türü olan limi-
ted ve anonim şirket statüsündeki 2 ayrı OSGB’ nin ne kadara mal olabileceği belirlenmiştir. Bulgular ve So-
nuç: Çalışma sonucunda; OSGB’ lerin ve OSGB’ lerde görev yapan kişilerin mevcut durumuyla ilgili olarak; 
Türkiye genelinde 2.170 OSGB, 16.821 A sınıfı, 10.213 B sınıfı, 67.877 C sınıfı olmak üzere toplam 94.911 
iş güvenliği uzmanı, 28.953 işyeri hekimi ve 135.514 diğer sağlık personelinin bulunduğu, toplam OSGB sa-
yısının iller bakımından değerlendirildiğinde, en düşük Ardahan, Muş, Tunceli, Kilis, Bayburt ve Gümüşhane 
illerinin olduğu ve bu illerin hiçbirinde OSGB bulunmadığı, en yüksek İstanbul ilinde (555) bulunduğu, böl-
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 ge bakımından ise en düşük Doğu Anadolu Bölgesinin (65), en yüksek Marmara Bölgesinin (897) olduğu be-
lirlenmiş, toplam iş güvenliği uzmanı sayısının il bakımından değerlendirildiğinde en düşük Bayburt ilinin 
olduğu (32), en yüksek İstanbul ilinin olduğu (23.257), bölge bakımından en düşük Doğu Anadolu Bölgesi-
nin (3.314), en yüksek Marmara Bölgesinin (36.406) olduğu, toplam işyeri hekimi sayısının il bakımından 
değerlendirildiğinde en düşük Tunceli ilinin olduğu (6), en yüksek İstanbul ilinin olduğu (7.713), bölge bakı-
mından en düşük Doğu Anadolu Bölgesinin (913), en yüksek yüksek Marmara Bölgesinin (11.512) olduğu, 
toplam diğer sağlık personeli sayısının il bakımından değerlendirildiğinde en düşük Kilis ilinin (155), en yük-
sek İstanbul ilinin olduğu (17.132) olduğu, bölge bakımından en düşük Doğu Anadolu Bölgesinin (9.808), en 
yüksek yüksek Marmara Bölgesinin (34.353) olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan, Marmara Bölgesinde 
bulunan illere ait değerlerin, diğer bölge ve illere göre, bütün parametrelerde yüksek çıkmasının sebebinin, 
bu bölgedeki illerin, diğer bölgelerdeki illere göre gerek teknoloji gerekse, sanayi bakımından daha gelişmiş 
olması ve bu yüzden işgücü yoğunluğunun fazla olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bu araştır-
ma sonucunda, asgari düzeydeki bir OSGB’ nin, limited şirket statüsünde yaklaşık olarak 67.500 TL’ye, ano-
nim şirket statüsünde ise 77.500 TL’ ye kurulabileceği de belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, OSGB, İş Güvenliği Uzmanı, 
İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli 
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 MESLEK HASTALARINDA SUNULAN EDİMLERİN SOSYAL SİGORTA NİTELİĞİ 
 

Meltem ÖZTÜRK

Kurumun, meslek hastalığına yakalanan sigortalılara sunduğu maddi edimlerin miktarında, 5510 Sayılı Yasa-
nın yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra belirgin bir azalma dikkati çekmektedir.506 Sayılı Kanunda 
meslek hastalığı sonucunda uğradığı iş göremezliğin derecesi % 25 ve daha yukarı olanlara bağlanan sürekli 
iş göremezlik gelirinin miktarında alt sınır kabul edilmişken, 5510 Sayılı Kanun bir alt sınıra yer vermemiştir.
Böylece 01.10.2008 tarihinden sonra meslek hastalığına yakalanan sigortalılara bağlanan gelirle öncesinde 
maruz kalan sigortalılara bağlanan gelir arasında önemli bir fark oluşmuştur. Örneğin 2015 yılı mayıs ayında 
meslek hastalığı sonucunda % 25 oranında iş göremez hale geldiği belirlenen ve asgari ücretle çalışan bir si-
gortalıya 5510 Sayılı Yasaya göre en fazla 210,26 TL tutarında gelir bağlanmaktayken, aynı sigortalıya 506 
S. Yasaya göre gelir bağlansaydı bağlanacak gelir 841,05 TL ‘den az olamayacaktı. Oysa Kanun koyucunun 
sosyal sigorta edimlerinin düzeyinde bu denli bir müdahale hakkı bulunmamalıdır.Alt sınır uygulamasına 
5510 sayılı Yasada da yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Gelir bağlama sürecini incelemek için Kuru-
mun ilgili servislerinde yaptığımız araştırma esnasında hemen hemen bütün sigortalıların gelirlerinde kusur 
indirimi adı altında bir indirim yapıldığı dikkati çekmiştir.Oysa 5510 Sayılı Kanunda sadece “ağır kusurlu” 
sigortalıya bağlanan gelirlerin indirileceği hükme bağlanmıştır.Ağır kusurun tanımı ise Kanunda yapılmamış-
tır.Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği bu tanımı, hafif kusurlarda da bulunan unsurlara yer verecek şekilde 
yapmaktadır.Böylelikle ağırlığına bakılmaksızın hafif kusurlar dahi sigortalıya bağlanan gelirden indirim ya-
pılmasına yol açmakta, 5510 s. Kanunun yürürlüğe girmesiyle iyice düşen gelirler bir de kusur nedeniyle in-
dirilmektedir.Kanımızca ağır kusurun tanımı Yönetmelikte yeniden yapılmalıdır. Dikkati çeken bir başka uy-
gulama ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan düzenleme uyarınca, sigortalının kusuruna iliş-
kin bilginin bulunmadığı durumlarda sigortalı kusurluymuşçasına %5’lik bir indirim yapılmasıdır.Oysa kusur 
tespitini yapmak sigortalının değil Kurumun görevidir.Kurumun denetim memurlarınca hazırlanan dosyada 
var olan bir eksikliğin, sigortalı kusurluymuşçasına gelirden indirime yol açması her şeyden önce genel hu-
kuk kurallarına aykırıdır.Bu düzenlemenin kaldırılması gerektiği düşünülmektedir. Kusur uygulaması açısın-
dan dikkat çeken bir başka durum da 5510 Sayılı Kanununda yer alan, sürekli tam iş göremezlik halinde “si-
gortalıya aylık kazancının % 70’i oranında gelir bağlanacağına” ilişkin düzenlemenin Kurum uygulamasında 
alt sınır olarak kabul edilmemesidir.Böylelikle sürekli iş göremezliğin tam olduğu hallerde dahi bağlanan ge-
lirden sigortalının kusuru oranında indirim yapılmakta ve tam işgöremez sigortalıya aylık kazancının % 
70’inin altında gelir bağlanabilmektedir. İş kazası geçiren ya da meslek hastalığına yakalanan sigortalıların 
önemli bir bölümü çalışma gücünü %100 kaybetse bile maluliyete ilişkin prim ve sigortalılık süresi şartlarını 
sağlayamadıkları için malulluk aylığı alamamaktadır.Bağlanan sürekli iş göremezlik geliri sigortalıların nere-
deyse tek gelir kaynağıdır.Her ne kadar sigortalıların gelirleri kesilmeksizin yeniden çalışma imkanı bulunsa 
da yapılan istatistikler özellikle iş kazalarının ve meslek hastalıklarının sıklıkla neden olduğu ortapedik özür-
lere sahip olan kişilerin iş bulmada zorlandıklarını göstermektedir.İşsizlik olgusu, işverenin hastalığa ilişkin 
önyargı taşıması, mevzuatımızda bu sigortalıların yeniden istihdamını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemele-
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 rin yeterli olmaması gibi nedenlerle çalışmaya istekli sigortalıların yeniden iş bulması oldukça zordur.Bu si-
gortalıların yeniden istihdamına yönelik düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Meslek hastalıklarında bağla-
nan gelirler muhtaçlık sınırıyla ve engelli vatandaşlara verilen sosyal yardımlarla karşılaştırıldığında ise Ku-
rumun sunduğu edimlerin sosyal yardımların bile gerisinde kalabildiği görülmektedir.Üstelik sosyal yardım 
talep edebilmek için Kurumdan gelir yada aylık almama şartı bulunduğundan sigortalı, bağlanan gelire ek 
olarak sosyal yardım talep edememekte, sosyal güvenliğin vazgeçilmezliği ilkesi nedeniyle gelirini kestirme-
si de mümkün olmadığından sosyal yardım alma imkanı bulamamaktadır.Sigortalı böylelikle daha yüksek 
miktardaki sosyal yardımlardan, aldığı düşük miktardaki sosyal sigorta edimi nedeniyle faydalanamamakta-
dır. Kanaatimizce, sürekli işgöremezlik gelirinin düzeyi sosyal sigorta yardımlarının üzerine çıkarılmalıdır. 
Üstelik meslek hastalığına yakalanan sigortalıların iş kazası meslek hastalığı sigorta dalından edime hak ka-
zanabilmeleri de diğer sigorta dallarına göre çok daha zordur.Her 6 dakikada 1 iş kazasının meydana geldiği 
ülkemizde meslek hastalığı istatistiklerine yansıyan ufak rakamlar, bu hastalığa yol açan risklerin az olduğu-
nun değil, meslek hastalığının tespitinde yaşanan zorlukların göstergesidir.Örneğin İzmir’de son birkaç yıllık 
süreçte silikozis hastalığına yakalananlar dışında neredeyse hiçbir sigortalı için meslek hastalığı kararı veril-
memiştir.Sigortalılar adına yıllarca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kolundan prim tahsil etmiş olan Ku-
rumun, bu zor ve yorucu süreci aşarak meslek hastası olduğunu kabul ettiren sigortalılara bir de sosyal yar-
dımların gerisinde edim sunması sosyal sigorta sistemine olan güveni iyice zedelemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: 5510 Sayılı Yasa, Sosyal Sigorta,Meslek Hastalığı
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 İŞ GÜVENLİĞİ İKLİMİ İLE İÇ KONTROL YÖNETİMSEL RİSK ALGISI ARASINDAKİ 
ETKİLEŞİMİN İNCELENMESİ

 
Yusuf DUMAN, Mustafa ŞEKER

Giriş: Güvenlik iklimi ile ilgili çalışmalar tutumsal yaklaşım, algısal yaklaşım ve karışık yaklaşımlar olmak 
üzere üç başlık altında incelenebilir. Tutumsal yaklaşımda güvenlikle ilgili tutumlara yoğunlaşılırken, algısal 
yaklaşımda çalışma çevresiyle ilgili algılara yoğunlaşılmakta, karmaşık yaklaşımlarda ise tutum ve algıların 
birleşimi olarak çalışma hayatı ile ilgili olarak inançlar, yönelimler ve tutumlar üzerine yoğunlaşılmaktadır. 
Konuya değişik boyutlardan yaklaşabilmek, farklı araştırma modelleri ve değişkenlerle araştırmalara farklı 
bir derinlik katacaktır. Güvenlik iklimi, güvenlik politika ve uygulamalarının paylaşılan algıları ile ilişkili, 
daha somut, genellikle anket çalışmalarıyla değerlendirilebilen ve ölçülmesi de kültürden daha kolay olan bir 
kavram olması nedeniyle iç kontrol yönetimsel risk algısıyla birlikte incelemeye olanak tanımaktadır. Bu bağ-
lamda çalışmam, iş güvenliği iklimi ile iç kontrol arasındaki etkileşim belirlemeye yönelik ilk araştırma olma 
niteliğini taşımaktadır. Amaç: Biz bu araştırmamızda uygulamalı olarak iş güvenliği iklimi ile iç kontrol yö-
netimsel risk algısını araştırarak aralarındaki etkileşimi incelemeye çalıştık. İş güvenliği ikliminin iç kontrol 
çalışmalarında ne gibi fonksiyonlar üstlenebileceğini belirlemek amacıyla yapılan bu uygulama ile iç kontro-
lün teorik alt yapısına iş güvenliği boyutunu ilave ederek farklı çözüm önerilerinde bulunduk. Yöntem: Bu 
çalışmamızda araştırmacılar ile uzman bir ekip tarafından geliştirilmiş, daha önce hiç kullanılmamış yeni bir 
ölçme aleti kullanılmıştır. Ölçek belirlenirken uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. Araştırma yaklaşık ola-
rak 3 ay sürmüştür. Bu süre içerisinde tüm katılımcılara anket formaları elden ve yüz yüze görüşme şeklinde 
dağıtılmıştır. Hiçbir katılımcıdan araştırma sürecinde kendini tanıtacak bilgi talep edilmemiştir. Tüm katılım-
cılar basit rassal yöntem ile rastgele seçilmiştir. Asıl araştırma sonrasında 14 sorudan oluşan İş Güvenliği İk-
limi Ölçeği için Cronbach’s Alpha kat sayısı 0,94 olarak tespit edilmiştir. Bu değer sonrasında araştırmada 
kullanılan anketin ve ölçme aletinin geçerlilik ile güvenirliliği sağlanmıştır. Değişkenler arasında ilişki ve 
farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Bu değer araştırmada kullandığımız ölçme aleti anketin güve-
nilir olduğunu göstermektedir. Ankette kullanılan ölçekli sorular faktörlere ve alt boyutlara ayrılarak daha ile-
ri düzeye taşınmıştır. Analiz: Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, Faktör Analizi, 
Ki-kare testi, Korelasyon, t-testi, Anova ve Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edi-
len verilerin analizinde PASW 22.0 paket programı kullanılmıştır. Asıl araştırmamıza toplam 225 Üniversite 
çalışanından 145 çalışan (%70) katılım gerçekleştirmiştir. Tarafımızca geliştirilen ve 5 sorudan oluşan İç 
Kontrol Yönetimsel Risk Algısı Ölçeği yapılan ki-kare analizi sonucu soruların tamamı p<0.05 şartını sağla-
mış ve yapılan faktör analizi sonucu açıklanan varyansın 64,16 ve faktör yüklerinin tamamının >0,80 olduğu 
tespit edilmiştir. Bulgular ve Sonuç: İş güvenliği ikliminin iş arkadaşları ve güvenlik eğitimleri boyutu ile yö-
netimin bakış açısı ve kurallar boyutunun iç kontrol yönetimsel risk algısı ile etkileşim içerisinde olduğu ve 
bu etkileşimin risk algısı boyutlarına göre farklılaştığı göz önüne alındığında; risk algısının farklılaştığı hu-
suslarda mümkün olan en kısa yoldan çözüme gidilmesi gerekmektedir. Araştırma bulgularına göre “Kurum 
yönetimi operasyonel ve kurumsal riskleri yönetebileceğinin farkındadır” ifadesiyle iş güvenliği iklimi “yö-
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 netimin bakış açısı ve kurallar” arasındaki farklılaşma risklerin farkındalığı yönünde ise “bazen” veya “kıs-
men” gibi ifadelerin aslında risk farkındalığının olmadığı yönünde bir durum oluşturmaktadır. İç kontrolün iş 
sağlığı ve güvenliği uygulamalarını da kapsaması nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının da kendi 
içerisinde bütünlüğü ve dokümantasyonu yanı sıra iç kontrol uygulamaları ile de bütünleşik olarak değerlen-
dirilmesi her iki yapının da etkinliği artıracaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İç Kontrol, Yönetimsel Risk, İş Güvenliği, Güvenlik İklimi 
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 DEĞİŞİM KAVRAMI VE KOBİ’LERDE DEĞİŞİME DİRENÇ: BİR DEĞİŞİM SÜRECİ OLARAK 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA 

 
Talip PINAR

Günümüz küresel rekabetçi iş dünyasında KOBİ`ler değişimin damgasını vurduğu bir iş dünyasında faaliyet-
lerini sürdürmektedirler. Değişim olgusu; Pazar ve teknolojideki gelişmelerin yanı sıra yasal mevzuatlardaki 
değişimleri de içermektedir. Bu durum, KOBİ`leri de değişen şartlara uyum sağlamak zorunda bırakmaktadır. 
Özellikle son yasal düzenlemeler de dikkate alındığında kıt kaynaklarıyla varlıklarını sürdürmeye çalışan 
KOBİ`ler hem yasal şartlara uymak hem de iş yaşamında çalışanların ve ilgili tarafların iş sağlığı ve güvenli-
ğini de sağlamak durumunda kalmaktadır. . Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı yasa ile iş 
sağlığı ve güvenliği konularının önemi daha da artmış özellikle KOBİ`lerde bu kanunun gerekleri rehberli-
ğinde proaktif yaklaşımla geleneksel iş yapış şekilleri değiştirilerek yeni bir anlayış ve kültür yerleştirilmeye 
çalışılmaktadır. Bu çalışma ile hizmet verdikleri işletmelerin büyük çoğunluğunu KOBİ olan iş güvenliği uz-
manlarının, hizmet verdikleri işletmelerde köklü bir değişim yaparak, bir iş güvenliği kültürü oluşturmada 
karşılaştıkları tepkiler incelenmekte, değişim yönündeki bu direncin kimler tarafından gerçekleştirildiği, di-
rencin altında yatan unsurların neler olduğu araştırılmaktadır. Bu amaçla 33 iş güvenliği uzmanı ile yarı yapı-
landırılmış mülakat gerçekleştirilmektedir. Bulgular, iş güvenliği uzmanlarının tamamının dirençle karşılaş-
makta olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte sonuçlar, direncin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm taraf-
lar tarafından sergilendiğini göstermekte; bu direncin altında yatan temel nedenlerin ise bilgi eksikliği, alış-
kanlıklar, aşırı güven ve bir şey olmaz düşüncesi, kadercilik ve olacağı varsa olur düşüncesinin, iş güvenliği 
ile ilgili harcamaların fazladan maliyet olarak görülmesi, ticari kaygılar, iş kaybı endişesi, uygulamada doğru 
bir yöntemin belirlenememesi, işletmelerdeki örgütsel yapının karmaşıklığı ve sistemsizliği, çalışanlardaki 
güven eksikliği, işten atılma korkusu, yasal anlamdaki yetersizlik, tarafların sorumluluktan kaçınma isteği, iş 
güvenliği uzmanlarının bilgi ve deneyim yönünden yetersizliği, iletişimsizlik ve iletişim kanallarının doğru 
kullanılamaması, çalışanlardaki fazladan iş yükü endişesi, iş koşulları, işletmelerde oluşmuş yerleşik kültürün 
devam ettirme düşüncesi, itibar kaybı endişesi olduğunu ortaya koymaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Değişim, Değişime Direnç, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği Kültürü 
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 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU
 

Aybüke KARACA

Günümüzde asıl işveren alt işveren ilişkisi, birçok işyerinde belli işlerin yapılması amacıyla kurulmaktadır. 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinden de anlaşılacağı üzere, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üreti-
mine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle 
uzmanlık gerektiren işlerde asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulabilmektedir. Ayrıca bir işin tamamen baş-
ka bir işverene devredilmesi halinde de asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulduğunu söylemek mümkün de-
ğildir. Asıl işveren alt işveren ilişkisinde gerek asıl işverenin gerekse alt işveren işçisinin aynı iş sahasını kul-
lanmaları halinde iş sağlığı ve güvenliklerinin nasıl sağlanacağı da uygulamada sıklıkla karşılaşılan önemli 
bir husustur. Bu nedenle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler, iş sağlığı ve gü-
venliğinin sağlanması hususunda asıl işveren ve alt işverenlere genel yükümlülüklerin yanında özel yükümlü-
lükler de getirmiştir. Bu yükümlülükler: çalışanların bilgilendirilmesi, çalışanların eğitimi, risk değerlendir-
mesinde organizasyonu sağlama son olarak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulmasına yöneliktir. Böyle-
likle, asıl işveren alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde “iş sağlığı ve güvenliği organizasyonun” sağ-
lanmasını hedeflemektedir. İş sağlığı ve güvenliği organizasyonun sağlanmasının başında, alt işveren işçileri-
nin bilgilendirilmesi gelir. Asıl işveren, kendi işyerindeki alt işverenin işçilerinin bilgilendirilmesini sağla-
makla yükümlüdür. Asıl işveren, söz konusu işçilerin işverenlerine gerekli bilgileri verecektir. Kanaatimizce 
asıl işverenin, her ne kadar doğrudan alt işverenin işçilerini bilgilendirme yükümlülüğü olmasa da alt işvereni 
bilgilendirdiği hususların işçilerce alınıp alınmadığının denetimini yapması gerekmektedir. Yine organizasyo-
nun sağlanması bakımından getirilen bir diğer düzenleme, alt işveren işçilerinin eğitim durumunun denetlen-
mesidir. Kanaatimizce, asıl işveren işyerindeki iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunun sağlanması amacıyla 
aynı işyerini paylaştığı alt işvereni işçilerine eğitim verdiğine dair denetlemesi gerekmektedir. Asıl işveren alt 
işveren ilişkisinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması açısından, alt işveren işçisinin eğitim almasına rağ-
men uygulamaması halinde sözleşmesinde cezai şart düzenlemesinin ya da tehlikeli işlerde sözleşmesinin 
feshedilme hakkının bulunması da iş kazalarının meydana gelmesinde engelleyici bir faktör olarak nitelendi-
rilmelidir. Organizasyonun sağlanması bakımından risk değerlendirmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kurulu kur-
ma yükümlülüğü son derece önemli düzenlemelerdir. Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre, işyerindeki 
her alt işverenin risk değerlendirmesi yapmakla yükümlü kılınması ve asıl işverenin belgeleri temin etmesinin 
sağlanmasının da gerek alt işverenler arasında gerekse asıl işverenle alt işverenler arasındaki iletişimi güçlen-
direrek, risklerden herkesin haberdar olması sağlanacaktır. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulması ise, 
her ne kadar “elli” çalışan sayısı bakımından eleştiriye açık olsa da, alt işveren işçilerinin gerekse asıl işveren 
işçilerinin korunması bakımından yerinde bir düzenlemedir. Ülkemizde yaşanan iş kazaları dikkate alındığın-
da, 6331 sayılı Kanunun asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulduğu işyerlerinde gerek asıl işveren işçilerinin 
gerekse alt işveren işçilerinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bakımından yerinde düzenlemeler getirdi-
ği söylemek gerekecektir. Ortak çalışma alanını paylaşan bu işçilerin, işyerindeki aynı tehlikelere maruz kal-
ması mümkün olabileceği gibi çalışma alanlarının kesin çizgilerle ayrılması da kolay olmamaktadır. Bu ne-
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 denle, her iki işveren arasında organizasyonun olması gerekmektedir. Nitekim aynı işyerini iki ayrı işverenin 
işçilerinin kullanmasının, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak bakımından bazı zorluklara neden olabilecektir. 
Düzenlemelere baktığımızda, asıl işveren alt işveren ilişkisinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunun sağ-
lanmasından esasında asıl işveren sorumlu tutulmuştur. Asıl işverenin kendi işyeri hakkında alt işverene na-
zaran daha çok bilgiye sahip olması, tehlikelerden daha kolay haberdar olabilmesi imkanı göz önüne alındı-
ğında bu işyerine tamamen yabancı olan alt işveren yerine asıl işverene böyle bir yükümlülük getirilmesi 
olumlu bir düzenlemedir. Ancak, asıl işverenin bu sorumluluğu alt işverenin kendi işçilerinin iş sağlığı ve gü-
venliğini sağlama borcunu etkilememesi gerekmektedir. Alt işveren, gerek kanundan gerekse sözleşmeden 
kaynaklanan kendi işiyle ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu yükümlülüklere aykırı-
lık halinde, asıl işverenin meydana gelen iş kazasından sorumluluğunun kapsamı da belirlenmiş olmaktadır. 
Ancak, bu sorumluluğunun hukuki dayanağının iş hukuku içinde temellendirmesi daha uygun olacaktır.  
 
Anahtar Kelimeler: Alt işveren, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgilendirme Yükümlülüğü, Eğitim Yükümlülüğü, 
Risk Değerlendirmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 
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 VARDİYALI - NÖBET USULÜ ÇALIŞMA DÜZENİNİN HEMŞİRELERİN SAĞLIĞI ve İŞ 
GÜVENLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Nihal ÜNALDI, Oya ÇELEBİ ÇAKIROĞLU

Günümüzde küreselleşmenin getirdiği uluslararası rekabetle birlikte değişen ekonomik ve sosyal şartlar, ça-
lışma yaşamını derinden etkilemiştir. Bu durum geleneksel çalışma biçimi olarak adlandırılan gündüz çalışma 
biçiminin yanı sıra, gece saatlerini de içeren vardiyalı çalışma biçiminin kullanılmasını gerekli kılmıştır. Sağ-
lık hizmetleri diğer hizmet alanlarından farklı olarak 7 gün 24 saat sunulması gereken bir hizmet türüdür. Bu 
nedenle normal çalışma saatleri dışında kesintisiz ve etkin bir biçimde hizmetin sunulabilmesi, hizmet alanla-
rın taleplerinin zamanında karşılanabilmesi, aşırı yığılmaların önlenebilmesi gibi gerekçelerle sağlık sektö-
ründe vardiyalı çalışma sistemine başvurulmaktadır. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü’nün genelgesinde çalışma saatlerinin düzenlenmesiyle ilgili, Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı te-
davi kurumlarında verilmekte olan sağlık hizmetlerinin 24 saat kesintisiz, daha etkin, dengeli, kolay ulaşıla-
bilir, kaliteli, çağın ve modern tıbbın gereklerine uygun bir şekilde sunulması ve metropol şehirlerdeki hasta 
yoğunluğunun önlenmesi amacıyla vardiyalı çalışmanın gerekli kılındığı belirtilmektedir. Sağlık çalışanları 
arasında hemşireler; hastane çalışanlarının büyük bir kısmını oluşturmaları, kendi rol ve sorumluluğu dışında 
birçok işle karşı karşıya kalmaları ve en önemlisi yaptıkları işin merkezinde insan olması gibi nedenlerle iş 
sağlığı ve çalışan güvenliği açısından ele alınması gereken mesleklerin başında gelmektedir. Ülkemizde hem-
şireler hem kamuda hem de özel sektörde çalışmaktadırlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanu-
nunda haftalık çalışma süresi 40-45 saat olarak sınırlandırılırken; Sağlık Bakanlığına ait yönetmelikler ve ge-
nelgelerde gerek kamu gerekse özel sektörde, hemşirelerin çalışma saatlerine yönelik koşullarla ilgili kurum-
sal düzenlemelerin daha çok kurum yararı ön planda tutulacak şekilde yapıldığı ve çalışma saatinin genellikle 
40 saati aştığı görülmektedir. Uluslararası düzenlemeler incelendiğinde ise, Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ‘nün 149 sayılı hemşirelik personelinin çalışma koşullarının düzenlenmesiyle ilgili tavsiye kararında 
ve 157 sayılı önerisinde, hemşirelerin çalışma saatlerinin günde 8 saat, haftada 40 saati aşmaması ve 40 saat-
ten fazla çalışılan ülkelerde bu oranın aşağıya çekilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca ILO tarafından bir ça-
lışma gününün fazla mesai dahil olmak üzere 12 saati aşmaması, yemek ve dinlenme molaları için yeterli 
süre ayrılması, haftalık tatilin kesintisiz 48 saat olması ve 36 saatten az olmaması, nöbetler arasında en az 12 
saat kesintisiz dinlenme süresi olması önerilmiştir. Ancak sağlık hizmetlerinde kilit bir role sahip hemşireler 
için önerilen çalışma saatlerine hemşire yetersizliği, yönetsel sorunlar, insan gücü planlama yöntemlerinin 
kullanılmaması, hasta yoğunluğu ve aşırı iş yükü gibi nedenlerle uyulamadığı görülmektedir. Hemşirelerin 
çalışma saatlerinin fazla olması, dinlenme sürelerine dikkat edilmemesi, nöbet saatlerinin uzun (16 saat-24 
saat) ve sayılarının fazla olması, nöbet ücretlerinin düşük olması, nöbet sonrası dinlenme izinlerinin kullanı-
lamaması, doğum ve süt izinlerinin tam olarak verilmemesi hemşirelerin çalışma saatleri ve biçimine yönelik 
yaşadığı sıkıntılar arasında yer almaktadır. Vardiyalı sistemde çalışan hemşirelerle yapılan araştırmalar bu 
sistemin hemşirelerin fizyolojik ve psikolojik sağlıklarını, sosyal yaşamlarını, bireysel güvenliklerini ve hasta 
güvenliğini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. Gündüz saatlerinde çalışma biçimi biyolojik ve 



165

 toplumsal saat ile uyum gösterirken; vardiyalı çalışma biçimi çalışanların biyolojik ve sosyal ritminin bozul-
masına yol açmaktadır. Vardiyalı çalışma biçiminin gastrit, ülser gibi gastrointestinal bozuklukları; hipertan-
siyon, koroner kalp hastalıkları, derin ven trombozu, venöz yetmezlik gibi kardiyovasküler bozuklukları, 
meme, kolon gibi çeşitli kanser türlerini artırdığı bilinmektedir. Biyolojik etkilerin yanı sıra, hemşirelerin ai-
leleri ve arkadaşlarıyla iletişimlerinin azalmasına, grup dışında kalmalarına ve sosyal izolasyon hissetmeleri-
ne neden olmaktadır. Ayrıca hemşirelerin aile içi rollerini yerine getirmesini de güçleştirmektedir. Bütün bu 
olumsuzluklar hemşirelerin benlik saygısının azalmasına, tükenmişliğe ve depresyona yol açabilmektedir. Bu 
çalışma biçimi hemşirelerin dikkat, anlama, hafıza gibi bilişsel işlevlerinin azalmasına neden olmakta ve buna 
paralel olarak problem çözme ve karar verme becerileri de olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu süreç çalışan 
yaralanmalarına, hemşirelerin hatalı uygulama yapmasına, hasta gereksinimlerinin yetersiz biçimde karşılan-
masına yol açabilmekte, hemşirelerin ve hastaların güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Sonuç 
olarak, vardiyalı çalışma biçimi hemşireleri ve hizmet sundukları bireyleri fiziksel, psikolojik, sosyal açıdan 
olumsuz yönde etkilemektedir. Bahsedilen fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden olumsuz etkiler hemşirele-
rin mesleğine ve hizmet sunduğu bireylere olan ilgisinin azalmasına ve duyarsızlaşmasına yol açabilmektedir. 
Bunun sonucunda, sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi, etkinliği ve verimliliği düşebilmektedir. Bu olumsuz 
etkileri en aza indirmek için örgütsel ve bireysel olarak gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Örgütsel 
olarak, çalışma ortamı iyileştirilmeli (yeterli havalandırma ve aydınlatmanın sağlanması gibi), bireysel olarak 
daha kaliteli uykuya sahip olmaları ve sağlıklı beslenmeleri sağlanmalı, stresle baş etme yolları konusunda 
eğitim verilmelidir. Ayrıca vardiyalı çalışma biçimine uygun kişilerin bu sistemde çalıştırılması, çalışanların 
düzenli muayene edilmesi ve diğer haklar konusunda yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Vardiyalı Çalışma, Nöbet, Hemşire, Sağlık Hizmetleri, Hastane 
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 MULTİ SEKTÖRİYEL ALANLARDA YAPILAN İKİ YILLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ 
(GÜNEYDOĞU ÖRNEĞİ)

 
Nilgün ULUTAŞDEMİR , Ali ÇAĞLAYAN, Harun Reşit İNAN, Adnan ARSLAN, Mehmet SİNGAN,  

Erkan ÇELİK, Ozan EYYUPOĞLU

Giriş ve Amaç: Risk değerlendirmesi işyerinde iş sağlığı ve güvenliği (İSG)’nin korunması açısından kritik 
öneme sahiptir. Risk değerlendirmesi yapmak; işyerinde oluşabilecek kaza ve hastalık risklerinin görülmesi-
ni, istenmeyen sonuç olmadan geleceği tahmin etmeyi, zaafları tespiti ve önlem almayı sağladığı için önem 
arz etmektedir. Bu çalışma, multi sektöriyel alanlarda yapılan iki yıllık risk değerlendirme sonuçlarının karşı-
laştırılması amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma retrospektif tanımlayıcı tipte olup, Gaziantep, 
Şanlıurfa ve Adıyaman İlleri’nde 01.01.2014 ile 31.12.2015 tarihleri arasında inşaat, makine imalat, elektirik, 
kimya ve nakliye firmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanları tarafından yapılan risk analizlerinin 
karşılaştırılmasıyla yapılmıştır. Herhangi bir örneklem grubu seçilmeden evrenin tümü araştırma kapsamına 
alınmıştır. Anılan sektörlerde “L Tipi Matris Analiz Metodu” ile risk değerlendirmesi yapılmıştır. Şiddet ve 
ihtimal değerlerinin çarpımı sonucu riskler bulunmuştur. Rakamsal değer 1-6 arasında düşük risk (kabul edi-
lebilir risk), 6-12 arasında orta risk (dikkate değer risk), 12-25 arasında ise yüksek risk (kabul edilemez risk) 
olarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde yapılan iki yıllık İSG risk 
analizlerinde yüksek risk teşkil eden durumlar şu şekilde sıralanmıştır. İnşaat sektöründe; yüksekten düşme 
ve yüksekten cisim düşmesi, Makine imalat sektöründe; havalandırma yetersizliği, elektrik çarpması, Elekt-
rim dağıtım sektörünün arıza ve bakım biriminde; ilkyardım, elektrik tesisatı ve topraklama ile bakım ve ona-
rım işinde çalışan personelin hatası, mesleki eğitim eksikliği sonucunda oluşabilecek olaylar, Nakliye sektö-
ründe; aşınmış lastiklerle yola çıkılması, araç lastiklerinin basıncının kontrol edilmemesi, nakliye araçlarına 
aşırı yükleme yapılması, uyarı levhalarının kullanılmaması, trafik kurallarının ihlal edilmesi, takometre kont-
rolünün yapılmaması, çalışanlaların nakliye esnasında yeterli dinlenememe ve uykusuzluk sorunu, aracın ay-
nalarının kırık olması veya olmaması. Kimya tesisinde çalışanlarada ise yüksek düzey risk faktörü bulunma-
maktadır. İşerlerindeki orta düzeyli riskler incelendiğinde İnşaat sektöründe; Dış cephelerde ve asansör boş-
luklarında korkulukların bulunmaması, ortam dağınıklığı, Makine imalat sektöründe; Ziyaretci girişinin bu-
lunmaması, yangında kurtarılacakların belirlenmemesi, elektrik saktöründe;, ergonomik nedenler, işyerinin 
elverişsizliği ve hijyenik önlemlerin alınmaması, Kimya sektöründe; Acil çıkışların düzenlenmemesi, ilkyar-
dım ve periyodik ölçümlerin yapılmaması, nakliye sektöründe çalışanlarda ise; tırların peryodik bakımlarının 
düzenli yapılmaması ve bazı sürücülerin sürücü belgelerinin olmaması rapor edilen orta düzey risklerdir. İş-
yerlerine ait değerlendirilen risk analizlerinde iş kıyafetleri ile eve gidilip gelinmesi, ortam dağınıklığı, çalışı-
lan yerlerde yemek yenmesi ve bazı ergonomik düzenlememlerin yapılmaması öne çıkan düşük risk faktörle-
ridir. Yüksek risk teşkil eden durumlar sektörlerin faaliyet gösterdikleri alanlara göre özellik göstermektedir. 
Firmalarda 2014 yılında yapılan risk analizleri dikkate alınarak her firma kendi önceliklerine göre 2015’te 
önlem almıştır. İnşaat sektöründe merdiven boşluklarına korkuluklar yerleştirilmiş, KKD’ler ile düşme riskle-
ri azaltılmıştır. Makine imalat ve elektrik dağıtım firmasında fiziki şartlarda iyileşmeler ile birlikte, personel 
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 eğitimleri ile yüksek riskli durumların bir kısmı önlenmiştir. Nakliye firmasında yüksek risklerin çoğu araçla-
rın periyodik bakımı ve vardiya düzenlemeleri ile azaltılmıştır. Kimya firması 2014 yılında henüz yeni açıldı-
ğı için uyarıcı levhalalar, acil çıkışları tamamlayarak 2015 yılında düşük ve orta düzey riskleri önlemede 
önemli ilerlemeler sağlamıştır. Risk puanı azaldıkça, özellikle düşük risk grubuna dahil durumlar bütün fir-
malarda benzerlik göstermektedir. Genel olarak alınan bazı ergonomik önlemler ve hijyen kurallarına uyul-
ması ile bu risklerin bazıları minimalize edilmiştir. Sonuç: Bu yüksek risk faktörleri yine alana özgü önlemler 
alınarak bir kısmı ortadan kaldırılmış, bir kısmında ise risk puanı azaltılmıştır. Araştırmamızın sonuçları, 
alanda yapılan işlerin sonuçlarının değerlendirilmesi açısından iş sağlığı alanına katkı sağlayabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Multisektör, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Değerlendirmesi 
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 NANOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNERİLERİ
 

Kadir GELİŞ, Emre MANDEV, Pınar BAYKAN, Selçuk SİNCAR 

Nanoteknoloji maddenin yeni yapılar, materyaller ve aygıtlar üretmek için molekül altı seviyede kontrolüdür. 
Nanoteknolojinin inşa bloğu olan nanopartiküller 100 nanometre veya daha küçük boyuttadırlar. Nanoparti-
küllerin birçok uygulama alanları bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; elektronik, tıp, kozmetik, yapı endüst-
risi ve otomotiv sektörüdür. Nanoteknoloji, nanotıp ve nanotoksikoloji insan yaşamının gelişmesindeki ta-
mamlayıcı disiplinlerdir. Nanotıp yeni tıbbi uygulamalar, ileri teşhisler ve önlemeye yönelik ölçümler için 
gelişecektir. Nanotoksikoloji nanopartikül esaslı ürünlerin zehirli etkilerinin belirlenmesini, gerekli güvenlik 
önlemlerinin alınması konularını içerir. Gelecekte nanoteknoloji ve nanotıp ile ilgili heyecan verici gelişme-
ler beklenmektedir. Bununla beraber nanotoksikolojinin önemli bir role sahip olmasıyla doğan potansiyel 
risklerden kaçınılmalı ve riskin farkına vararak mücadele edilmelidir. Mühendislik nanomateryalleri ile ilgili 
risk pozları hakkında endişeler duyulmaktadır. Çünkü bu nanomateryellerin arzu edilmeyen etkilere sebep 
olma potansiyelleri ve çevreyi kirletme gibi olumsuz etkileri vardır. Nanopartiküllerin toksikolojisi boyut, şe-
kil, kimyasal kompozisyon, çözünürlük, yüzey alanı ve yüzey doluluğu gibi birçok faktöre bağlıdır. Risk de-
ğerlendirmesi insanların sağlığı ile ilişkilidir. Bu bağlamda nanomateryallerin yaşam döngüsünün bütün aşa-
malarında incelenmesi gerekmektedir. Bu aşamalar dönüşüm, imha, kullanım, katkı, üretim, araştırma-
geliştirme olarak değerlendirilebilir. Temel olarak; Risk değerlendirmesi tehlikenin karekterizasyonu ve ma-
ruziyet için potansiyel bir tahmin içerir. Nanopartiküllerin potansiyel tehlikeleri nefes alma, deriye temas, 
ağızdan olan temaslardır. Nanomateryale maruz kalmanın toksikolojik sonuçları akciğer ve deri problemle-
riyle nihayetlenebilir. Nanomateryallere maruziyet onların geliştirilmesi, üretimi, kullanımı ya da imhaları es-
nasında meydana gelebilir. Nanomateryallere maruziyet insan patolojisini, psikolojik tepkilerini etkileyebilir 
ve enflamasyon, fibrozise neden olabilir. Ayrıca alerjik tepkilere, genetik zehirlenmeye, kardivasküler ve len-
fatik fonksiyonlarda bozukluklara neden olabilir. Nanomateryal boyutlarının ve fizikokimyasal özelliklerinin 
bilinmesi yeni nanoteknoloji ürününün kullanım güvenliğini belirleyen biyoaktivite özelliklerini saptanması 
açısından oldukça önemlidir. Isıtılmış polistiren ve bazı nanomateryaller ile çalışanlar üzerinde yapılan araş-
tırmalarda sonuç olarak akciğer fibrozisi gözlenmiş ve ölümcül vakalarla karşılaşılmıştır. Bu durumda maru-
ziyeti önlemek önemlidir ve bunu başarmanın yolu bugünkü mühendislik teknolojisini ve kişisel koruyucu 
ekipmanların kullanımı ile mümkün olabilir. Mühendislik nanomateryalleri için kantitatif risk değerlendirme-
si yapabilmek halen mümkün değildir. Çünkü maruz kalanların biyokinetiği ve organ toksikolojisi hakkında 
yeterli veri yoktur. Fakat endüstriyel hijyenin sağlanması, uygun önleyici ölçümlerin yapılması, gelecekte 
oluşabilecek çevresel ve sağlıksal kötü senaryolardan kaçınılması ile maruziyeti azaltılabilir. Benzer şekilde, 
nanotıpa nanotoksitolojinin pozitif katkıları ancak; medikal uygulamalar için güvenlik değerlendirmesi, na-
noboyuta özel toksikolojikal bulguların incelenmesi ve malzeme bilimciler, hekimler, toksikolojistlerin mul-
tidisipliner yaklaşımlarıyla yapılan çalışmalar ile gerçekleştirilebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği kaygıları nano-
bilim ve nanoteknoloji araştırma geliştirme çalışmalarında küçümsenemez bir öneme sahiptir. İşyeri hekimle-
ri bu büyüyen endüstrideki iş sağlığı güvenliği ve toksikoloji alanlarında kendilerini sürekli güncellemeli ve 



169

 gelişmeleri takip etmelidirler. Ayrıca burada nanopartikül ürünlerinin kullanım ömürleri boyunca güvenlik ve 
çevresel etkilerini göz önünde bulundurmalıdırlar. Sonuç olarak; Nanoteknolojideki güncel İş Sağlığı Güven-
liği hakkında güncel bilgi şu şekilde verilebilir: • Nanopartiküllerin kütle ve yoğunluk gibi karakteristik özel-
likleri standart metodlar kullanılarak ölçülebilir. • Çalışma alanındaki nanopartikül maruziyeti mühendislik 
kontrolleri ve kişisel koruyucu donanım kullanılarak azaltılabilir. • Mevcur toksitoloji testleri ve risk değer-
lendirme metodları nanopartikül uygulamaları içinde kullanılabilir. Fakat çalışan sağlığının korunmasını ama-
cıyla yapılan araştırmalarda geliştirilmesi gereken noktaların varlığı muhakkaktır. Bu noktalar aşağıda veril-
miştir: • Çalışanların nanomateryal maruziyetinin hassas ve kantitatif ölçümü • Maruziyet kontorlü için doğ-
rulama metdolarının belirlenmesi • Kronik etkilerin tahminini daha iyi içeren tehlikeli dataların kategorizas-
yonu ve standartlaştırılması 
 
Anahtar Kelimeler: Nanomateryal, Nanoteknolojide İş Sağlığı ve Güvenliği 
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 GEMİ BAKIM ONARIM SEKTÖRÜNDE KİMYASAL RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Aslıcan GÜLER

Farklı tip ve özelliklere sahip gemiler ile küçük büyük tüm deniz taşıtları kullanım amaçları ne olursa olsun 
sörveylere tabi tutulur. Tüm bu sörveyler geminin seyire devam edebilmesi, bağlı olduğu klasta kalabilmesi 
için önemlidir. Sörveylerin yetkinlikleri International Maritime Organization (IMO) tarafından tanınan klas 
(sınıflandırma) kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Sörveylerin yanı sıra modernizasyon ve dönüştürme, 
kaza sonrası bakım onarım ihtiyacı ile birlikte gemi bakım onarımı, pazar payı açısından son yıllarda oldukça 
önem kazanan sektörlerden birisi haline gelmiştir. Tüm bu gelişmeler sonucunda değişen ve gelişen teknolo-
jilere bağlı olarak sektördeki bu ekonomik büyüme etkisi, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi bazı sorunları 
da beraberinde getirmiştir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği 30 Haziran 2012 tarihinde yayımlanan 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilk kez müstakil olarak ele alınmıştır. Kanunda yer alan ve iş sağlığı 
ve güvenliğinin temel süreci olan risk değerlendirmesi çalışmaları kapsamında işyerinde var olan tehlike ve 
risklerin belirlenmesi bu sürecin en önemli aşamalarından birisidir. Bu çalışmada gemilerin bakım onarım 
proseslerinde kimyasal tehlike ve risklerin belirlenmesi, risklerin derecelendirilmesi ve alınacak önlemlerin 
ortaya konması amaçlanmıştır. Uygulamanın yapıldığı işyeri, Tuzla tersaneler bölgesinde yer alan alt işveren-
lerin sayısına göre değişkenlik göstermekle birlikte yılda ortalama 1.000 kişinin çalıştığı gemi bakım onarım 
hizmeti veren bir firmadır. Kapasite açısından Tuzla tersaneler bölgesinde büyük şirketler arasında yer alan 
firmada birçok gemi türünde bakım onarım yapılmaktadır. Ayrıca OHSAS 18001:2007 sertifikasına sahip 
olan işyerinde tam süreli üç iş güvenliği uzmanı ve bir işyeri hekimi istihdam edilmektedir. Bu çalışma ile 
uygulama yapılan işyerinde gemilerin bakım onarımları esnasında karşılaşılabilecek kimyasal tehlike ve risk-
ler belirlenmiştir. Tehlike ve riskler belirlenirken araştırma kısıtlılıkları, değişken çalışan sayısı gibi paramet-
reler göz önünde bulundurulduktan sonra risk değerlendirmesi yöntemi olarak Fine-Kinney methodu seçil-
miştir. Diğer risk değerlendirmesi yöntemleri ile mukayese edildiğinde, bahse konu Fine-Kinney risk değer-
lendirmesi metodunun gemi bakım onarım sektöründe uygulanabilir ve tavsiye edilebilir nitelikte olduğu gö-
rülmektedir. Fine-Kinney yöntemi risk skorunun hesaplanmasında, olasılık ve şiddet değerlerinin yanı sıra 
risk altındaki personel sayısı yerine çalışanların tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarını hesaba katan 
“frekans” parametresi de dahildir. Bu yönüyle riski, olasılık ve şiddeti çarparak iki faktörün bileşkesi olarak 
ele alan klasik risk değerlendirmesi yöntemlerinden ayrılmakta ve üç bileşenli daha detaylı bir analiz yöntemi 
sunmaktadır. İşe özgü tehlike ve risklerin belirlenebilmesi amacıyla gemi bakım onarımında yapılan iş ve iş-
lemler kimyasal tehlike ve riskler açısından proseslere ayrılmış ve işyerinin iş kazası sayıları, eğitim bilgileri 
ve çeşitli dokümanlar ile ilgili mevzuat incelenmiştir. Tüm prosesler göz önüne alındığında gemi bakım ona-
rım sektöründe karşılaşılan kimyasal tehlikelerden kaynaklı; • Yangın • Patlama • Sistem hastalıkları (dola-
şım, solunum gibi) • Göz hastalıkları • Cilt hastalıkları • Acil durumda müdahale edememe sonucu yaralan-
ma, ölüm • Bilinç kaybı • Solunum yetersizliği • Bilinç kaybı • Zehirlenme • Ciltte tahriş ve kızarıklık oluşu-
mu • Asbestoz • Akciğer kanseri • Mezotelyoma • Mide kanseri gibi riskler ortaya çıkmıştır. Tespit edilen 
risklerin büyük bir çoğunluğu ölümle ya da yaralanmayla sonuçlanabilecek nitelikte ve acil önlem alınması 
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 gereken risklerdir. Özetle; bu çalışma ile kimyasal tehlikelere bağlı riskler tespit edilmiş olup elde edilen tab-
lolardan veriler çıkarılmıştır. Literatürün taranması ve çalışmanın yapıldığı işyeri örneğinden yola çıkılarak 
gemi bakım onarım sektöründe karşılaşılabilecek riskler, yaşanabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları için 
bir genelleme yapılmış, çözüm önerileri sunulmuş ve her proses için risk dereceleri belirlenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gemi Bakım Onarım, Kimyasal Risk, Risk Değerlendirmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği 
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 GAZİANTEP’TE BİR İNŞAAT ŞANTİYESİNDE ÇALIŞANLARA VERİLEN İSG EĞİTİMLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Nilgün ULUTAŞDEMİR, Tolga ATKIN, Habip BALSAK, Nejla DEMİROĞLU

Araştırmalara göre, meslek hastalıklarının tümü, iş kazalarının yüzde 98’i önlenebilir niteliktedir. Sağlıklı, 
güvenli çalışma konusundaki bilinçsizliğin ve eğitimsizliğin iş kazalarının en önemli nedenleri olduğu ve 
bunların önlenebilir nitelikte oldukları yapılan araştırmalarda ortaya çıkmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
eğitimi, çalışanları yapılan iş sırasında İSG’yi dikkate alacak kadar yetkin kılmakta, çalışanlara olumlu bir tu-
tum kazandırmakta ve çalışanların becerilerini geliştirip bilgilerini arttırmaktadır. İSG eğitimleri, işyerlerinde 
iş güvenliği kültürü oluşturmanın hızlı ve etkili bir adımını teşkil eder. İSG eğitimi işçilerin ve yöneticilerin 
işyerlerinde, iş kazaları, meslek hastalıkları risklerini hızlı ve etkili bir biçimde tanımalarına yardımcı olup bu 
risklere karşı tedbirli davranışlar sergilemelerini sağlar. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimine tabi tu-
tulması konusu iş kazalarına karşı önleyici nitelikteki düşük maliyetli bir tedbirdir. Amaç: Bu çalışma, bir in-
şaat şantiyesinde çalışanlara verilen İSG eğitimlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca araştır-
ma sonuçlarının, alanda yapılan İSG hizmetleri çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalış-
manın verileri; Gaziantep İli’nde bir inşaat şantiyesinde 01.04.2014-31.12.2015 tarihleri arasında, 698 çalışa-
nın tamamına verilen İSG eğitimlerinin, işe devamsızlık, iş kazası kayıtlarının incelenmesi ve eğitim sonunda 
katılımcı değerlendirme formunda yer alan sorulara verilen cevapların değerlendirilmesi sonucu elde edilmiş-
tir. Araştırma, tanımlayıcı tipte, retrospektif bir kayıt çalışmasıdır. Bulgular ve Sonuç: Anılan inşaat şantiye-
sinde çalışanların 1’i kadın, 697’si erkektir. İşyerinde tam zamanlı A Sınıfı bir İSG uzmanı görev almaktadır. 
İSG Uzmanı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın uygun gördüğü eğitim içeriği doğrultu-
sunda, önce “Temel İSG Eğitimi”, altı ay sonra “İş Sağlığı Pekiştirme Eğitim” lerinin konferans, tartışma, 
soru-cevap ve demonstrasyon yöntemi ile verilmiş olduğu belirlenmiştir. Eğitimler dörder saatlik dönemlerle 
verilmiştir. Verilen İSG eğitimin içerikleri; genel konular, sağlık konuları ve teknik konular olmak üzere üç 
ana başlıkta verilmiştir. Genel konular; çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlu-
lukları, işyeri temizliği ve düzeni, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlardır. Sağlık konula-
rı; meslek hastalıkların sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, bi-
yolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım’ dır. Teknik konular ise; kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk 
etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının gü-
venli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve 
korunma prensipleri ile tehlikelerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım 
kullanımı, İSG genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma’dır. Eğitim sonunda katılımcı değer-
lendirme formunda yer alan sorulardan “>70” ile başarılı olarak değerlendirilenlerin oranı %93.57’dir. Katı-
lımcıların eğitimine yönelik tutumları kullanılan soru formu yardımıyla değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme 
sonucunda; katılımcıların eğitimin yararlılığıyla ilgili genel görüşlerinin olumlu olduğu saptanmıştır. Şantiye 
çalışmaları sırasında 2014 yılında 2 adet iş kazasından biri ölümle sonuçlanmıştır. 2015 yılında ise bir adet iş 
kazası olmuştur. Yaşanan iş kazalarının, rapor tutularak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi yapılmıştır. 
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 Araştırma kapsamına alınan inşaat şantiyesinde çalışanlar, aldıkları İSG eğitimi sonucunda; iş güvenliğine 
dair bilgi ve becerilerini artırmış, güvenli davranışlarda bulunmuş, yaptıkları işlere ilişkin riskleri görmüş ve 
işlerini daha güvenli bir şekilde yapmıştır. Araştırma yapılan inşaat şantiyesinde İSG eğitimleri tamamlanan 
çalışanlarda bir yıl içinde azalma görülmesinin, verilen etkin İSG eğitimlerinin işçi sağlığı ve güvenliğine 
katkı sağladığı görülmüştür. İşyerlerinde iş güvenliği kültürüne yeterince önem verilmeli ve çalışanlara gü-
venlik kültürü bilinci kazandırılmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat, Eğitim, İş Kazası 
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 MESLEKİ EĞİTİM UYGULAMALARINDA PROTOTİP BİR ATÖLYE GÜVENLİK SİSTEMİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ

Atilla BABACAN, Savaş DALMIŞ, Bülent EKER

 
Bu çalışmada mesleki eğitim verilen makine atölyesinde kullanılan üniversal torna tezgâhlarından kaynakla-
nan iş kazalarının önlenebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Harrison M300 marka torna tezgâhı üzerine uzak-
tan kumandalı bir güvenlik sistemi bağlanmıştır. Sistem devir sınırlaması ve uzaktan acil durdurma amacı ile 
kullanılmaktadır. Eğitici makine üzerinde bulunan bir devir kontrolörü ile çalışma devrini sınırlayabilmekte-
dir. Eğitimler esnasında oluşabilecek bir iş kazası durumunda eğitici üzerinde bulunan kumanda yardımı ile 
torna tezgâhını hemen durdurabilmektedir. Bu sayede makineye ulaşmaya gerek kalmadan makine en hızlı 
şekilde durdurulabilmektedir. Geliştirilen sistemin çalışma başarısı NKU Teknik Bilimler MYO imalat işlem-
leri dersinde denenmiş ve sistemin başarılı bir şekilde çalıştığı belirlenmiştir. Özellikle vida çekme operas-
yonlarında yaşanan yüksek devirden kaynaklanan iş kazalarının bu kontrolör sayesinde başarılı bir şekilde 
engellendiği uygulamalar esnasında saptanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitimde İş Güvenliği, İş Güvenliği Otomasyonu 
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 BALIKESİR’DE ÖRNEK BİR METAL İMALATHANESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN İNCELENMESİ

Cem ALDAĞ, Bülent EKER

 
Bu çalışmada Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde örnek olarak seçilen bir metal imalathanesi (kaynak atölye-
si) iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmeye çalışılmıştır. Örnek olarak seçilen işletme büyüklük olarak 
10 kişiden az işçi çalıştırdığından dolayı küçük ve orta ölçekli işletme olarak sınıflandırılmaktadır. Sosyal 
Güvenlik Kurumunun açıkladığı rakamlara göre iş kazalarının çoğu küçük ve orta ölçekli işletmelerde mey-
dana gelmektedir. İş kazaları daha derinlemesine incelendiğinde metal sektöründe iş kazalarının sık yaşandığı 
sektörlerden biri olduğu görülmesi bu sektörle özel olarak ilgilenilmesi için bir etkili olmuştur. İş güvenliği, 
işçinin hayatına, fiziki ve ruhi sağlığına yönelik tehlikelerin önlenmesi için gerekli teknik ve yasal kuralları 
kapsamaktadır. İş güvenliği çalışmalarının amacı, çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından korumak, 
daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iş kazası neticesinde ortaya çıkan ekonomik kayıpların önüne ge-
çerek ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. İşte bu sebeple örnek olarak seçilen bir işletmede iş sağlığı ve gü-
venliği açısından incelenerek mevcut durum ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Metal, İmalathanesi, İş, Sağlığı, Güvenliği, Balıkesir 
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 KIRSAL ALANLARDA TARIMSAL ALET VE MAKİNA KULLANIMINDAKİ İŞ GÜVENLİĞİ 
SORUNLARINA BİR BAKIŞ

Murat ALKAN, Bülent EKER
 

Ülkemizde TÜİK (Kasım-2015) verilerine göre 15 yaş üstü toplam istihdam nüfusu 26.868.000 kişi ve bunun 
5.375.000’lik bölümü tarımda istihdam edilmiştir. 2013 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı Bütünşehir Kanu-
nu ile ülkemizde kır-kent nüfus oranı teorik olarak 1/10 olmuştur. Bir gecede 16.000 köy mahalleye dönüştü-
rülmüştür. Buna rağmen fiili durumda hiçbir değişiklik olmadığı gibi tarımsal üretim ve kırda yaşama mali-
yeti yükselmiştir. 2015 TÜİK verilerine göre ülkemizde 23.949.000 ha aktif tarım alanı ve bu alanda kullanı-
lan 1.243.300 adet traktör ve 9.023.930 adet tarım alet ve makinası vardır. Tarım alet ve makinası üretim sek-
töründeki kurumsallaşma yetersizliği, kalite ve standart konusunda eksikliklerin ortaya çıkmasına neden ol-
maktadır. Ayrıca bu alet ve makinaları kullanan tarım çalışanları standart bir işletme düzeni yerine parçalı, 
küçük veya aile işletmeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütsüz ya da katılım oranı düşük örgütlülük bi-
lincine sahip olan kırsal tarım çalışanları için bu düzensiz durum, teknolojiye erişimleri kısıtlamakta, tarım 
alet ve makinalarını güvenli kullanımı için gerekli eğitim düzeyine gelinmesine engel olmakta ve işgücü ve-
rimliliğini düşürmektedir. Ayrıca tarımsal iş kazaları ile ilgili bir veri bankasının bulunmaması tarım kazaları-
nın büyüklüğünü gizlemektedir. Dolayısı ile iş güvenliği ve işçi sağlığı için belirlenen minimum seviyeye bile 
ulaşılmamaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda bulunan işyeri ve işveren tanımları kırsal 
alanlardaki tarım işgücünü kapsamamaktadır. Kırsaldaki üretici ve yetiştiriciler ne işveren ve ne de çalışan 
olarak resmi olarak tarım sistemine dahil olmadıkları/olamadıkları için iş kanunları kapsamında denetim ve 
koruma altında değildirler. Günümüzde, iş kanunları eksiklikleri, tarımsal eğitim yetersizliği, her türlü tarım 
alet ve makinasına güvenli kullanım eğitimi almadan kolay sahip olma durumu, merkezi ve yerel yönetimler 
arasındaki tarımsal destek koordinasyonunun olmaması gerçekleri ile karşı karşıyayız. Kırsalda güvenli ta-
rımsal teknoloji kullanımı için öncelikle tarım ile ilgili tüm kamu ve özel paydaşların (Bakanlıklar, Belediye-
ler, Üniversiteler, Birlikler, Kooperatifler, Akademik ve Ziraat Odaları vb.) koordinasyonunu sağlayacak ya-
sal düzenlemelerin yapılması zorunludur. Tarım alet ve makine üretim işyerleri homojen bir standart düzeyine 
getirilerek denetim ağı içine alınmalıdır. Tarımda köylü-çiftçi paradoksunu giderecek önlemler alınarak tarım 
ile uğraşan her bireyin sayı, tarımsal alan, eğitim, başvuru, kayıt ücreti vb. diğer şartlar aranmadan ulusal ta-
rım ağına dahil edilmesi sağlanmalıdır. Böylece tarımsal her türlü alet ve makinanın edinimi ve güvenli kul-
lanım için uygulanabilir eğitim şartı ve denetim mekanizması oluşturulabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kırsal Alan, Tarımsal İş Güvenliği, Tarım Alet ve Makinaları 
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 MANYETİK ALANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE ETKİSİ
 

Mücella CİHAN, Bülent EKER

Teknolojinin gelişmesiyle, günlük yaşantımızda kullandığımız elektronik cihazlar ve elektrikli sistemler vü-
cudun doğal manyetik alanı ile yerkürenin manyetik alanı arasındaki uyumu bozmaktadır. Gelişen teknoloji-
nin bize sunmuş olduğu faydalarının yanında zararları da mevcuttur. Günlük yaşantımız içinde kullandığımız 
elektrikli sistemler, bilgisayarlar, cep telefonları, sağlığımız için gittiğimiz hastane ortamındaki röntgen ci-
hazlarında bile karşılaştığımız elektromanyetik alanlar mevcuttur. Bu sistemlerdeki elektromanyetik alanlar, 
hem çalışan hem de kullananlar olarak iş sağlığımızı ve güvenliğimizi tehdit edecek riskler oluşturmaktadır. 
Bu riskler uzun ve kısa vade de karşımıza meslek hastalığı olarak çıkmaktadır. İnsanlar, yerkürenin manyetik 
alanı ve gelişen teknolojik cihazlardan kaynaklanan farklı seviyelerdeki elektromanyetik alanların maruziyeti 
altında kalırlar. Maruziyet, yaşam koşulları ve mesleğe göre değişmektedir. Elektromanyetik alan maruziyeti 
ile sağlık etkilerini inceleyen çok sayıdaki çalışma özellikle kanser, üreme sağlığı, sinir dokusu bozulması 
gibi hastalıklar ve kalp hastalıklarına odaklanmıştır. Bunlar içinde en dikkat çekeni çocukluk çağı lösemileri 
ile ilgili çalışmalardır. Bu cihazların olası manyetik alan maruziyetlerini, kaynağında tespit edip uzun veya 
kısa vadede oluşabilecek meslek hastalığı ve risklerine karşı gerekli önlemleri almalıyız. Bu sebeple bu çalış-
mada, manyetik alanların iş sağlığı ve güvenliği üzerine yapılan çalışmalar ve bu kapsamda alınması gereken 
tedbirler üzerinde durulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Manyetik Alan, İnsan Sağlığı ve Güvenliği, Elektromanyetik Maruziyet 
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 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE FİRMA RİSKLERİNİN BULANIK DEMATEL YÖNTEMİ İLE 
BELİRLENMESİ

Murat GÜLGÖR, Recep KANIT, Mürsel ERDAL

 
Hızla değişen ve gelişen piyasa koşullarında yaşanan teknolojik, ekonomik ve politik değişimler, rekabet üze-
rinde yarattığı baskı ile firma kârlılığını etkilemekte ve iş süreçlerinin daha riskli hale gelmesine sebep ol-
maktadır. Ancak, homojen bir “işveren” kalıbı ile tasnif edilen “firmalar” ile kararları vasıtasıyla bu firmala-
rın faaliyetlerini belirleyen gerçek kişiler, “sistemik risk” haline gelmekte ve toplam riskin önemli kısmını 
oluşturmaktadır. Özellikle reaktif denetim faaliyetlerinde karşımıza çıkan bu genel firma yaklaşımı, kamu de-
netimlerinin verimliliğini olumsuz olarak etkilemekte ve başarısını azaltmaktadır. Bu çalışma ile, kamu ku-
rum ve kuruluşlarının elindeki firma verilerinin entegre edilerek “merkezi risk skorlama veri tabanı” oluştu-
rulmasına ve böylece kamu denetimlerinin akılcı ve proaktif bir sistematiğe oturmasına yönelik bir yöntem 
önerisi sunulmaktadır. Bu veri entegrasyonu için veri madenciliği yönteminin kullanılması ve Çoklu Karar 
Verme metotlarından Bulanık Dematel Yöntemi vasıtasıyla firmaların risk skorlarının hesaplanması öngörül-
müştür. 
 
Anahtar Kelimeler: Bulanık Dematel Yöntemi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Analizi, Veri Madenciliği 
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 LABORATUVARLARDA YÜKSEK BASINÇLI SİSTEMLERDEKİ RİSKLER VE ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER

Mehmet GÖNEN, Ayşe BUDAK
 

Kimya sanayiinde gelişen teknolojiye ve yeni malzemelere paralel olarak yüksek basınçlı proseslerin kullanı-
mı artmıştır. Yüksek basınç altındaki gaz fazı reaksiyonları, polimerleşme reaksiyonları ve yüksek basınçlı 
ekstraksiyon prosesleri örnek olarak verilebilir. Tüm bu gelişmelerdeki ön çalışmalar laboratuvarlarda ger-
çekleştirildiğinden bu proseslerde basıncın oluşturduğu fiziksel patlama riski, kullanılan kimyasalların yanıcı 
ve parlayıcılığı tüm çalışanlar tarafından bilinmeli ve çalışanlara gerekli güvenlik eğitimleri verilmelidir. Sü-
perkritik akışkan prosesleri yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkta gerçekleştirildiğinden bu gruba girmektedir. 
Akışkanın sıcaklık ve basınç değeri kritik sıcaklık (Tc) ve kritik basıncın (Pc) üzerinde ise bu akışkan süperk-
ritik akışkan olarak adlandırılır. Karbondioksit gazının kritik sıcaklığı 31,0oC ve kritik basıncı ise 73,8 
bar’dır. Süperkritik akışkanlar hem gazların hem de sıvıların özelliklerini bir arada gösterdiğinden dolayı re-
aksiyonlarda, ayırma işlemlerinde ve diğer bazı özel uygulamalarda kullanılmaktadır (Leitner, 2002). Kar-
bondioksit, çevre ve sağlık açısından zararsız bir kimyasal olduğu için günümüzde gıda ve ilaç sanayiinde 
ayırma çözücüsü olarak kullanılmaktadır (Subramaniam vd., 1997; Rozzi ve Singh, 2002). Karbondioksit 
gazı yanıcı olmamasına rağmen çözme gücünü arttırmak için kullanılan diğer kimyasalların (etanol, metanol) 
yanıcı olmasından dolayı bu proseslerde yangın ve patlama riski vardır. Gıda endüstrisinde yüksek basınç 
prosesi pastörizasyon amaçlı olarak günümüzde kullanılmaktadır. Isıl işleme benzer şekilde, yüksek basınç 
prosesleri, mikroorganizmaları, enzimleri ve denatüre proteinleri pasifleştirir ve gıda ürünlerinin raf ömrünü 
uzatır. Isıl işlemlerin aksine, yüksek basınç prosesleri, gıdaların kalitesini de koruyabilir ve ayrıca düşük sı-
caklıkta çalışılması ve çevre dostu bir teknoloji olması söz konusu prosesi üstün kılar (Norton ve Sun, 2008). 
Yüksek basınç proseslerindeki riskler: yüksek basınç altındaki reaktörün ve boru hatlarının stres altındaki 
yorgunluğu, kaçak veya yırtılma sonucu akışkanın momentumunun yaratacağı kuvvetler, basınç altındaki 
akışkanın özellikleri (kroyojenik, hal değişimi, genleşme katsayıları vb.), boru hatları ve bağlantı elemanları-
nın özellikleri olarak sayılabilir. Petrokimya sanayinde polietilen üretimi, petrol ürünlerinden LPG ve LNG 
depolanması ve transferi, süperkritik CO2 ekstraksiyonu, amonyak üretim prosesi günümüzde kullanılan yük-
sek basınçlı proseslerdir. Bu proseslerdeki proses güvenliği ve çalışan sağlığı ile ilgili temel bilgiler sistemin 
sürdürülebilir ve güvenli olarak işletilmesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca iş güvenliği ve işçi sağlığı 
üzerinde günümüzdeki uygulama, sistemde var olan boşluğu doldurmaya yönelik bir girişimden öteye geçe-
memiştir. Bunun aksine ilgili bölüm öğrencilerine eğitimleri boyunca bu konularda temel bilgiler verilmeli ve 
bu süreç eğitimin bir parçası haline getirilmelidir. Amaç: Laboratuvarda kullanılan yüksek basınç sistemlerin-
deki riskler ve tehlikelerin ve kendi çalışmalarımız ile literatürdeki diğer çalışmalardan söz konusu sistemler-
de alınması gereken emniyet tedbirlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Laboratuvar ölçek-
li basınçlı sistemler, basınçlı reaktörleri, gaz tüpleri, boru hatları, kompresörü ve pompaları kapsamaktadır. 
Süperkritik etanol ile bor minerallerinden borik asit ekstraksiyonu deneyleri yüksek sıcaklık ve yüksek basınç 
reaktöründe (PARR 5513) kesikli olarak gerçekleştirilmiştir (Levent vd., 2016). İşlemde etanolün yanıcı ol-
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 ması süperkritik şartlarda (Tc=241oC ve Pc=71 bar) riskleri daha çok arttırmıştır. Bu sebeple, reaktörün anma 
hacmi ve istenilen basınç değeri göz önünde bulundurularak belirlenen katı/sıvı oranlarına göre reaktöre ko-
nulacak hammadde ve etanol miktarları hesaplanmıştır. Ayrıca basınçlı kaplar anma hacminin maksimum 
%80’i kadar doldurulmalıdır ve kap üzerinde otomatik devreye giren emniyet vanası bulunmalıdır. İlk aşama-
da, reaktörde ve borularda kalan oksijeni uzaklaştırmak için sistemden azot gazı geçirilmiştir. Reaktör içinde 
oksijen kalması yüksek sıcaklıklarda kontrolsüz reaksiyonların oluşmasına neden olabilir. Bu durumda reak-
törde basınç hızlı bir şekilde artarak reaktör üzerindeki emniyet vanasının açılmasına, tahliye diskinin yırtıl-
masına neden olabilir. Bir diğer önemli adımda işlem sonunda reaktördeki basıncın kademeli olarak düşürül-
mesidir. Yüksek basınçlı sistemlerde tahliye esnasında vana üzerinde gerçekleşen hal değişimi ve joule-
thomson etkisi sonucu sıcaklık değişimi vananın kırılmasına neden olabilmektedir. Reaktörde kullanılan ısıt-
ma soğutma düzenekleri deney esnasında devamlı kontrol edilmelidir ve hiçbir zaman deney sırasında sistem 
terk edilmemelidir. Diğer bir hususta, kullanılan basınçlı gaz tüplerinin sabitlenmesi gerekliliğidir. Bu konuda 
tüp içinde gazın özellikleri de iyi bilinmelidir. Reaktör sıvı–gaz denge eğrisi boyunca süperkritik şartlara ge-
tirildikten sonra, gaz ürünler genleşme kabına basınç izotermal olarak düşürülmek suretiyle aktarılmalıdır.  
 
Anahtar Kelimeler: Proses Güvenliği, Yüksek Basınç, Süperkritik Akışkan, Patlama, Yangın 
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 ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
BİLGİ/BİLİNÇ SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Necla DALBAY, Onur TEMİZ 

Yapılan bu çalışmada; İstanbul’da Adliye, Alışveriş Merkezi, Havalimanı ve Üniversite bünyesinde çalışan 
özel güvenlik personeline anket yapılmış ve bu anket sonuçları değerlendirilmiştir. Bu ankette; iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda, özel güvenlik hizmetlerindeki uygulamalar ve özel güvenlik personelinin bu konudaki 
bilgileriyle, iş hayatına bakış açıları ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ çerçevesinde değerlendirilmiş olup, özel güven-
lik personelinin hizmet verdikleri kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilere ulaşma düzeyleri araş-
tırılmıştır. Anket; demografik (17 soru) ve iş sağlığı ve güvenliği (35 soru) olmak üzere toplam 52 sorudan 
oluşmakta olup, 425 özel güvenlik görevlisi üzerinde değerlendirilmiştir.Yapılan anket sonucunda, özel gü-
venlik personelinin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgi sahibi oldukları, iş hayatları 
boyunca çalıştıkları kurumlarda görevli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından verilen eğitimlerin 
(hizmet içi eğitim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi) mesleki açıdan yeterli olduğu, yapmış oldukları iş nedeniy-
le maruz kalabilecekleri meslek hastalıklarının neler olduğu konusunda ve karşı karşıya kalabilecekleri iş ka-
zaları hakkında bilgi sahibi oldukları genel sonuç olarak değerlendirilmektedir. Özel güvenlik personellerinin 
büyük bir kısmı özel güvenlik eğitim kurumlarında, özel güvenlik temel/yenileme eğitim programlarına iş 
sağlığı ve güvenliği dersinin konmasını istemektedir. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerinde Dair Kanun 
kapsamında özel güvenlik hizmeti verilen kurumlarda iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmesi; tehlike veya 
tehlikelerden kaynaklanan risklerin bertaraf edilmesi ya da gerekli önlemlerin alınabilmesi açısından son de-
rece önemlidir. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Özel Güvenlik, Eğitim 
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 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) AÇISINDAN RİSK DEĞERLENDİRME METODU ÖNERİSİ 
VE BİR İŞLETMEDE UYGULAMASI 

 
Mithat ZEYDAN, Ercan ÇÖREK

Çalışma hayatında kazaların önlenmesine yönelik, bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin tespiti 
ve uygulanması doğrultusundaki çalışmalar “iş güvenliği” olarak tanımlanmaktadır. İş güvenliğinin amacı ça-
lışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarından koruyarak, iş kazaları ile meslek hastalıklarının neden olduğu 
kayıpları en aza indirgemektir. Bunun için sistematik yaklaşımlara ihtiyaç duyulmuş ve risk yönetim sistem-
leri geliştirilmiştir. Modern risk yönetim anlayışlarının ilk ve en önemli adımını ise işyerinin yapısına uygun 
bir risk değerlendirme yönteminin belirlenmesi oluşturmaktadır. Bu yolda atılacak ilk adımın doğru atılması, 
çalışmanın geleceği açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, iş güvenliği mevzuatına uygun 
olan mevcut risk değerlendirme metotları incelenmiş, mevcut metotların kuvvetli ve zayıf yönleri dikkate alı-
narak, yeni bir risk değerlendirme metodu önerilmiştir. Önerilen metotla, klasik metotlardan farklı olarak tes-
pit edilen aksaklığın riski değil işletmenin kaza risk değeri hesaplanmıştır. Söz konusu önerilen metot bir iş-
yerine uygulanmış, uygulama sonuçları Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemi kullanılarak, geleceğe yönelik 
kaza tahmini yapabilen bir model oluşturulmuştur. Bu çalışmanın temel amacı, ülkemizin, dünyada meydana 
gelen iş kazalarında ilk sıralarda yer alması nedeniyle oluşan kötü imajını düzeltmek ve İSG performansını 
yükseltmek, dünyada iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme çalışmalarına katkı sağlamak, tüm sektörlerde 
kullanılabilecek esnek ve pratik bir metot önererek, iş yerlerinde meydana gelebilecek kazaların önceden tah-
minlenmesi yapan, proaktif bir ön uyarı sistemi sunmaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Risk Değerlendirmesi, Yapay Sinir Ağları (YSA) 
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 TÜRKİYE’DE 2012-2014 YILLARI ARASINDA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞÇİ KAZALARINDA 
ÖLÜMLE SONUÇLANAN KAZA TİPLERİ ARASINDA İSTATİSTİKİ KARŞILAŞTIRMALAR

 
Düzgün COŞKUN, Düzgün ÇAKIRCA, Murat ÇİMEN

Araştırmada ülkemizde inşaat sektöründe 2012, 2013 ve 2014 yıllarında ölümle sonuçlanan kaza tiplerine ait 
oransal değerlerden yararlanılmıştır. Kaza tipleri oranları arasındaki farklılıkların belirlenmesinde Kruskal 
Wallis varyans analiz yönteminden yararlanılmıştır. Kaza tipleri arasında görülen farklılıkların belirlenmesi 
amacıyla ikili gruplar arasında Mann Whitney U testi kullanılmıştır. İstatistik analiz sonuçlarına göre “Düşme 
(%48.25)” şeklinde görülen ölümcül kazalar istatistikî olarak en yüksek oransal değere sahip bulunmuştur. 
“Düşme” den sonra “Trafik servis kazası (%13.41)” oransal olarak en yüksek ölümcül kaza değerine sahiptir. 
“Yapı kısmı (%0.81)” ile ilgili kaza tipi ise istatistikî olarak en düşük ölüm oranına sahip kaza tipi olarak be-
lirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre “Düşme” ve “Trafik servis kazası” ile sonuçlanan ölüm oranları diğer 
ölümcül kaza oranlarına göre ilk iki sırayı paylaşmaktadır. Bu yüzden bu iki ölümcül kaza tipleri üzerinde ge-
rekli tedbirlerin alınması ölümcül kaza tiplerinde oransal düşüş sağlanması açısından öncelik arz etmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, İnşaat, İşçi, Sektör, Ölüm, İstatistik 
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 KAMU KURUMLARINDA ERGONOMİK DÜZENLEMENİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ
 

Sevda BOZTEPE

Günümüz bilgi toplumunda teknolojik gelişmelere paralel olarak kamu ve özel sektörde bilgisayar kullanıl-
ması kaçınılmaz olmuştur. Bilgi toplumunun sermayesini oluşturan insan çalışma zamanının büyük bir bölü-
münü ofislerde bilgisayar başında geçirmektedir. Kamu personeli ise 8 saat mesai saatini bilgisayar başında 
hizmet sunarak geçirmektedir. Kamu sektörüne bilgisayarın girmesi bir taraftan verimliliği artırırken, diğer 
taraftan iş organizasyonlarında değişikliklere ve başta sağlık sorunu olmak üzere yeni risk etkenlerini de be-
raberinde getirmektedir. Gelişen sağlık sorunları çalışanların sağlığını ve yüksek maliyeti nedeniyle ülke eko-
nomisini de olumsuz yönde etkilemektedir. Amaç: Kamu sektöründe bilgisayar başında çalışan kamu perso-
nelinin işe bağlı sağlık sorunlarının araştırılması olası sorunlara karşı öneriler bulmak ve sunmaktır. Yöntem: 
Malatya ilindeki 4 farklı kamu kurumlarında çalışan toplam 205 personele anket yöntemi uygulanarak elde 
edilmiştir. Araştırma yaklaşık olarak 4 ay sürmüştür. Bu süre içerisinde tüm katılımcılara anket formları el-
den, internetten ve yüz yüze görüşmek şeklinde dağıtılmıştır. Hiçbir katılımcıdan araştırma sürecinde resmi 
kendini tanıtacak bilgi talep edilmemiştir. Araştırmada kullanılan anketin güvenirliliği sağlanmıştır. Bulgular: 
Ankete katılan 65 kadının %88’i evli iken, 140 erkek ’in %83’nün evli olduğu, yaş gruplarında kadınların 
%37’si, erkeklerin %25’i 30-34 yaş grubunda ilk sırada yer aldığı, eğitim durumlarında en yüksek oranda ka-
dınların %66’nın, erkeklerin ise %53’nün lisans mezunu olduğu, çalışma hizmet yıllarında kadın çalışanların 
%34’nün, erkek çalışanlarda ise %24 ‘nün 5-10 yıl hizmet yılında en yüksek olduğu saptanmıştır. Ankette 
kronik rahatsızlıklarının olup, olmadığı sorusuna kadınlarda en fazla %33, erkeklerde ise %36 oranıyla tansi-
yon hastalığı, ikinci sırada erkeklerde %26, kadınlarda %19 ile kalp-damar hastalığı olduğu görülmektedir. 
Ankette sigara kullanıp, kullanılmadığı sorusuna kadınların %66’nın, erkeklerde ise %44 olduğu sigara kul-
lanmadıklarını, spor yapıp yapmadıkları sorusuna kadınların %12’nın, erkeklerde ise %9’nun spor yaptığını 
belirtiği görülmüştür. Katılımcılara bilgisayar başında çalışırken herhangi bir rahatsızlıklarının olup, olmadığı 
sorusuna %82’sinin kas iskelet hastalığı bel, boyun, omuz ağrısı ve bilekte sinir sıkışması, %54’ünün göz 
hastalığı, %49’unun ise baş ağrısı rahatsızlıklarının olduğu, evli kadınlarda kas ve iskelet rahatsızlığı erkekle-
re göre daha yüksek olduğu, haftanın hangi günlerinde bu rahatsızlıklarınızın arttığı sorusuna kadınların haf-
tanın ilk ve son iki gününde bu rahatsızlıkların erkek çalışanlara göre daha fazla arttığı, spor yapan ve sigara 
kullanmayan çalışanlarda bu rahatsızlıkların daha az olduğu, ancak kronik rahatsızlığı olanların kronik rahat-
sızlığı olmayanlara göre ve hizmet yılı arttıkça bu rahatsızlıkların daha fazla olduğu saptanmıştır. Eğitim du-
rumu oranının en yüksek sırada lisans mezunu olan çalışanlarda ergonomi konusunda bilgilerinin olup, olma-
dığı sorusuna % 90 kamu personelinin ergonomi hakkında bilgilerinin olmadığını belirtiği görülmüştür. So-
nuç: Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin kurumların verimli hizmet sunması çalışana bağlıdır. Çalışanın ve-
rimli hizmet sunabilmesi ona uygun ve rahat çalışma ortamının sağlanmasıyla mümkündür. Ofis ergonomisi, 
çalışanın yapısına uygun ergonomik düzenleme ile kullanıcının yorgunluk ve rahatsızlığını en aza indirerek, 
verimliliğin artırılmasını sağlar. Kamu alanında faaliyet yürüten kurumlarda ergonomik yaklaşımlar genelde 
çok farklılık göstermektedir. Kurumların öncelikleri arasında yerini alması gereken ergonomik tasarımlar, ba-
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 zen lüks bir tercih gibi görünmektedir. Ofis ergonomisi, verimin sağlanmasında önemli bir aracı durumunda-
dır. Kamu kurumlarında bilgisayar başında çalışan kamu personelinin çalışma ortamı çalışanın yapısına uy-
gun ergonomik olarak düzenlenmesi sağlanmalı, eğitimlerle ergonominin önemi desteklenmelidir. Ofis ergo-
nomisinin uygulanmasıyla statik duruşta, uzun süre bilgisayar başında zihinsel faaliyetlerde bulunan kamu 
personelinin başta kas iskelet hastalıkları bel, boyun, omuz ağrıları, bilek kanal sendromu ile diğer rahatsız-
lıkları çözülür ya da en azından hafifletilir 
 
Anahtar Kelimeler: Bilgisayar, Kamu Personeli, Kas İskelet Hastalıkları, Ofis Ergonomisi, Verimlilik 
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 TRAFİK POLİSLERİNİN GÜRÜLTÜYE MARUZİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 

Abdullah DEMİR, Damla İŞCİ, İbrahim BULDUK, Fatma ÇETİNKAYA

Günümüzde yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri de 
gürültüdür. Gürültüyü ‘hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses’ olarak tanımlayabiliriz. Fiziksel risk et-
menlerinden olan gürültüye trafik polisleri de maruz kalmaktadır. Bu çalışma kapsamında Uşak-İzmir çevre 
yolu üzerinde görev yapan trafik polislerinin gürültüye maruziyeti değerlendirilmiştir. Ölçümler sabah öğle 
ve akşam saatlerinde yapılmıştır. Hem ortam gürültü şiddeti hem de kişisel dozimetre ile maruziyet gürültüsü 
ölçülmüştür. Kişisel dozimetreyle yapılan ölçümlerde trafik polisleri sabah saatlerinde ortalama 77.6 dB, öğle 
saatlerinde 83.7 dB, akşam saatlerinde 86.7 dB gürültüye maruz kalmaktadır. Ortam dozimetresi ile yapılan 
ölçümlerde sabah saatlerinde ortalama 76.4 dB, öğle saatlerinde 76.5 dB, akşam saatlerinde 79.8 dB olarak 
belirlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Yönetmeliğine göre iş-
veren 80 dB gürültü bulunan işyerlerinde çalışanlar için kulak koruyucuları bulundurmak ve 85 dB gürültülü 
ortamlarda çalışanların kulak koruyucuları takma zorunluluğu vardır. Polislerin gürültüye maruziyetini azalt-
mak adına mutlak tedbirler alınmalıdır. Bunların en başında gürültü bilinçlendirme eğitimine tabi tutulmaları 
en başta gelmelidir. Bunun dışında teknik tedbirler de alınabilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Trafik Polisleri, Gürültü, Maruziyet 
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 İŞ HİJYENİNİN İSG’DEKİ ROLÜ 

Turgut BABÜR SARIFAKIOĞLU
 

İSG tehlikeleri çalışma ortamının özellikleri ile bağlantılıdır. Örneğin; tozlu, titreşimli ve gürültülü ortamlar, 
kimyasal, biyolojik ve radyoaktif malzeme kullanımı, ortam ısısı ve aydınlatma düzeyi, içilen ve kullanılan 
su, ergonomi, genel temizlik gibi etmenler çalışanları tehlikeye atan durumlardır. İSG mevzuatı kapsamında 
çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etken-
ler iş hijyeni olarak tanımlanmaktadır. İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapılması ve bunların sonuçlarına 
göre uygun İSG önlemlerinin alınması, işyerinde iş güvenliğinin sağlanması için olmazsa olmaz durumdur. 
 
Anahtar Kelimeler: Ölçüm, İş Hijyeni, Toz, Gürültü 



188

 İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞTURULMASINDA ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ROLÜ
 

Güliz Müge AKPINAR, Gültekin BAYSAL, İsmet ANIK BAYSAL

Uluslararası Çalışma Örgütüne göre önceden planlanmamış, belirli bir zarar ve yaralanmaya yol açan, bek-
lenmedik bir olay olarak tanımlanan iş kazaları, endüstri devriminin beraberinde getirdiği en önemli sorunsal 
çıktılardandır. 1900 lü yıllar itibariyle İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda başlayan sistemli çalışmalarla iş ka-
zalarının nedenleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Teknik dönem olarak atfedilen ilk 30 yıllık dönemde iş ka-
zalarının nedenleri üretim yöntemlerine bağlanmış; sonraki 50 yıllık dönemde (1930-1980) iş kazaları neden-
leri olarak insan hataları hedef alınmıştır. Sosyo-Teknik dönem olarak adlandırılan 1980 sonrası dönemde ise 
iş kazalarının nedenlerinin teknoloji ya da insan davranışı olarak ayrıştırmanın yanlış olacağı düşüncesinden 
yola çıkılarak, iş kazalarının farklı bileşenlerden oluşan karmaşık bir yapıya sahip olduğu düşünülmeye baş-
lamıştır. Bu bağlamda, Çoklu Etkenler Modeli (Gordon), Enerji Değişim Modeli (Haddon), Nedensellik Mo-
deli (Wiggelsworth), Hümanistik Yaklaşım (Petersen), Ramussen’in SRK Modeli olarak kısaltılan Beceriye 
Dayalı Davranış Modeli, Kurala Dayalı Davranış Modeli, Bilgiye Dayalı Davranış Modeli,; Patojen Model, 
Domino Teorisi Modeli, ABC Modeli gibi iş kazalarının nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok 
farklı model ortaya atılmıştır. İş kazalarının %88’i güvenli olmayan davranışlardan, %10’u güvenli olmayan 
koşullardan, %2 ‘si ise açıklanamayan nedenlerden oluşmakla birlikte iş kazalarının %98 i önlenebilmektedir. 
Araştırmalar göstermiştir ki iş güvenliğinin örgütsel kültürün bir izdüşümü olarak yani güvenlik kültürü ola-
rak benimsendiği organizasyonlarda iş kazaları ve meslek hastalıklarına rastlanma oranı düşmektedir. Güven-
lik Kültürü, örgütü oluşturan her bir çalışanın tehlikeleri önceden sezebilmeleri, yapacakları işlerin risklerini 
bilmeleri, güvenli davranışı alışkanlık haline getirebilmeleri, tehlike kaynaklarından uzak durmaları ve gü-
venliği iş ve özel hayatlarının merkezine yerleştirmelerini hedef alan inanç, değer, tutum ve algılar bütünü 
olarak ifade edilebilir. İş kazaları çoğunlukla risk faktörü taşıyan koşulların çalışanlar tarafından yeteri kadar 
algılanmamasından kaynaklanmaktadır. Örgütlenmedeki eksiklikler, etkin olmayan iletişim ve eğitim eksik-
likleri çalışanların güvensiz davranış sergilemerine ve diğer faktörlerle birleştiğinde iş kazalarına maruz kal-
malarına sebebiyet vermektedir. En üst yönetimden en altta yer alan çalışana kadar örgütü oluşturan oluşturan 
tüm bireylerin güvenlik kültürünü benimsemelerinde örgütsel iletişimin yeri çok önemlidir. Örgütsel iletişim, 
birden fazla kişinin bir araya gelerek belli bazı ortak amaçları yerine getirmek için koordineli olarak çalıştık-
ları organizasyonlardaki doğal ve planlı tüm iletişim akışını, süreçlerini ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile 
örgütteki bireyler ve gruplar arasında olması gereken uygun etkileşimi sağlayan öğe örgütsel iletişimdir. Ör-
gütsel iletişim bir örgütün varlığını sürdürmesinde merkezi bir konuma sahiptir ve tüm örgütsel süreçlerde 
önemli rol oynamaktadır. İletişimin yeterli olduğu örgütlerde, örgütün amaçlarının doğru olarak anlaşılmış ve 
kavranılmış olması durumunda, örgüt üyelerinden bu ortak amaçları gerçekleştirilmeleri doğrultusunda işbir-
liği içinde eşgüdümlü olarak davranma eğilimi içinde olmaları beklenilmektedir. Güvenlik kültürünün yara-
tılması ve sürdürülmesinde örgütün ne tür bir organizasyon yapısına sahip olduğu önemlidir. Öyle ki; örgütün 
mekanik ya da organik diğer bir ifadeyle katı ya da esnek bir yapıya sahip olması örgütsel iletişimin şeklini 
ve hızını etkileyecektir. Örgütün eylemleri ve devamlılığı iletilere bağlı olduğu için, örgütsel iletişimin ne za-
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 man, nasıl, kimler arasında, ne şekilde gerçekleştiği önemlidir. Yani örgütteki aktörlerin pozisyonları, birbir-
leriyle olan ilişkileri, hiyerarşik yapı, güven ortamının sağlanıp sağlanamamış olması, çalışanlara aidiyet duy-
gusu kazandırılıp kazandırılamamış olması, akranlar arası ilişkiler ve bunun gibi faktörler güvenlik kültürü-
nün oluşturulup yaygın olarak kabul görmesi açısından önemlidir. Bu çalışmayla literatür taraması ışığında iş 
güvenliği kültürü oluşturulmasında örgütsel iletişimin rolü ve önemi vurgulanacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Kazası, İş Güvenliği, Güvenlik Kültürü, Örgütsel İletişim 
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 ORTA OKULLARDA DERS ANINDAKİ GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
 

Latife YAVUZ, İbrahim BULDUK

İnsanı ciddi şekilde rahatsız eden önemli bir problemde gürültüdür. Gürültü fiziksel risk etmenlerindendir ve 
özellikle sabit ve kararlı gürültülerin işitme duygusu kaybına neden olduğu bilinmektedir. Topluluk karşısın-
da olan eğitimciler ise bu tarz etkilere sürekli maruz kalmaktadır. Bu çalışmada bir ortaokulda gürültü ölçüm-
leri yapılmış ve sonuçları öğrenci ve öğretmenler açısından değerlendirilmiştir. Okulda 5. 6. 7. ve 8. Sınıflar-
dan olmak üzere, dokuz farklı ders seçilerek, ders anında sınıflarda ortam “ses seviyeleri” ölçülmüştür. Çalış-
ma parametreleri öğrencilerin erkek ve kız olarak sayıları da dikkate alınmıştır. Her sınıfın 5 ayrı şubesinden 
toplamda 20 ölçüm alınmıştır Ortam ölçümleri ses seviyesi A bandında, dB(A) olarak alınmıştır. Ölçüm süre-
si 5 ila 10 dakika arasıdır. Sınıf bazlı sonuçların gürültü ortalamaları incelendiğinde değerlerde en az 6. sınıf-
larda 71.53 dB(A) ve en çok ise 8. sınıflarda 77.38 dB(A) olmuştur. Bu değerlendirme “gürültü-öğrenci yaş-
ları” olarak da alınmıştır ve bu durumda artan öğrenci yaşları ile gürültü değerinin arttığı görülmüştür. Ölçüm 
yapılan “sözel” dersler ve “sayısal” dersler “sınıf” esaslı karşılaştırmasında ise sözel derslerde artan, azalan 
ve artan bir eğilim gözlenmiştir. En büyük ve en küçük değerler 7. sınıflarda 69 dB(A) ve 8. sınıflarda 77.38 
dB(A) gözlenmiştir. Sözel için 5. ve 6. sınıflarda daha düşük değerlerde gürültü gözlenmiştir. Sayısal dersler-
de 6. sınıflarda en düşük değer 69.95 dB(A) değeri ve 7. sınıflarda en büyük 78.25 dB(A) elde edilmiştir. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 1980 yılında belirlenen ve ISO 1999’a göre, uzun süreli mesleki gü-
rültüye maruz kalmada LAeq.8h sınır değeri 75 dB(A) olarak verilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler bu ve-
rilen gürültü sınır değerinin üzerinde ve altında değerler olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla sınıf ortamında 
ders süreleri toplamı düşünüldüğünde öğretmenler ve öğrenciler içinde geçerli olacak şekilde gürültü konu-
sunda bir bilinçlenme ve akustik açıdan iyileştirme yapılması gerektiği söylenebilir. 
 
Anahtar Kelimeler: Gürültü, İş Sağlığı, Ortaokul, Ders Anı 
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 SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Sema ÜNALDI, Zafer UTLU 
 

Amaç ve Önem: İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların beden ve ruh bütünlüklerinin korunmasını hedef edinen 
ve öncelikli olarak bu açıdan korunmaları gerektiğine inanan bir bilim dalıdır. İş sağlığı ve güvenliğinin öne-
mi gerek dünyada gerekse ülkemizde hızla artmaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş sağ-
lığı ve güvenliği konusu ilk kez özel bir kanunla düzenlenmiştir. Bu kanun ile birlikte işverenin yükümlülük-
leri arttırılmış, işçi ve memur ayrımı kaldırılarak tüm çalışanlar kapsam içine alınmıştır. Kanunun amacı, 
olumsuz sonuçların ortaya çıkmadan önlenmesidir. Kanunun çalışma hayatına getirileri arasında üretim artışı, 
verimlilik, ürün kalitesi, imaj ve maliyet kazancı sayılabilir. Güvensiz çalışma ortamının neden olduğu iş ka-
zaları ve meslek hastalıklarından dolayı oluşan ekonomik ve sosyal kayıpları önleme, çalışan ve bakmakla 
yükümlü oldukları kişiler için ne kadar önemliyse, kıyasıya rekabetin yaşandığı iş hayatındaki işveren içinde 
o kadar ekonomik önem sağlar. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü sıklıkla iş kazaları ve 
meslek hastalıklarından kaynaklanan sosyal ve ekonomik kayıpların önemini vurgulamaktadırlar. Yöntem: 
Çalışmamız tarama (betimsel) modelinde yapılacaktır, bu çalışma sağlık kurumlarında İSG literatür taraması 
yoluyla elde edilen dokümanların incelenmesiyle sunmayı amaçlayan betimsel bir araştırmadır, buna uygun 
olarak yazılı kaynaklar, ülkemizin ulusal düzeydeki resmi kayıtlarından yararlanılacaktır. Çalışmamızda, iş 
sağlığı ve güvenliği geniş bir şekilde araştırılmış ve önemi üzerinde durulmuştur. iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin yasal düzenlemeler anlatılmış, hem uluslararası kuruluşlar ve düzenlemeler hem de Türkiye’ deki ku-
ruluşlar ve düzenlemeler incelenmiştir. sağlık kuruluşlarının ve sağlık çalışanlarının tanımı, özellikleri, sınıf-
landırılması, sağlık çalışanlarında meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları ve bunlara yönelik alın-
ması gereken önlemler, sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut düzenlemeler anlatılmış 
ve detaylı şekilde açıklanarak, bu yaptırımların etkilik kıyaslaması yer almaktadır. Bulgular, Sonuç ve Öneri-
ler: Çalışmanın bu bölümünde literatür taramasına bağlı olarak elde edilen veriler incelenecek, tartışılacak ve 
bu doğrultuda geliştirilen önerilere yer verilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Kurumları, Hastane 
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 TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
YÖNÜNDEN ANALİZİ VE BİR MODEL ÖNERİSİ

 
Suat SARI, Yanko MİLEV 

Türkiye’de uzun yıllar ehliyet sahiplerine sürüş yeteneklerinin ve sağlığının son durumu hakkında herhangi 
bir test uygulanmamıştır. Bugün Türkiye karayollarında araç süren birçok sürücünün sağlık durumu, yeni araç 
teknolojileri hakkında bilgi seviyesi, trafikteki farkındalık yetenekleri ve psikolojik profili hakkında gerekli 
bilgi hafızası oluşturulmadığından dolayı, genel sürücü profili hakkında herhangi bir bilimsel yorum yapmak 
mümkün değildir. Yıllardır uygulanan ehliyetlerin veriliş sisteminin yanlışlığı, her yıl trafik kazalarında ölen 
5. 000 kişiden anlaşılmaktadır. Yeni yolların yapımına rağmen artan taşıt sayısının da etkisiyle, her geçen yıl 
ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı artmaktadır. Türkiye’de ehliyet vermeye yönelik yüzlerce sürücü kursu bu-
lunmaktadır. Bu kurslardaki yöneticilerin trafik kültür ve deneyim birikimlerinin yetersizliği, denetimler ile 
eğitimin uluslar arası normlarda olmayışı, trafik kazalarını tetikleyen ve trafik de iş güvenliğini etkileyen 
önemli problem olarak önümüze çıkmaktadır. Trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması 
için, Türkiye ‘de başlangıçta tüm ticari araç sürücülerine, bilahare bireysel araç süren profesyonel ehliyetli 
tüm sürücülerin ehliyetlerinin, kurulacak Trafik Akademilerinde teorik ve pratik eğitimlerden geçerek yeni-
den değerlendirilmesi gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Trafik Akademisi, Trafikde İş Güvenliği, Trafik De Farkındalık, Sürücü Ehliyeti 
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 EĞİTİM KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI: 3-6 YAŞ GRUBU 
ANAOKULLARI İLE İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ 

SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİNÇ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 

Binnur GÜMÜŞ, Mustafa Hakan KOÇ, Necla DALBAY

Yapılan çalışmada; 3-6 yaş grubu anaokullarında çalışan öğretmenler ve ilköğretim okullarında çalışan öğret-
menlerle yapılan anketler karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek yorumlanmıştır. Anaokulları için anket ça-
lışması; İstanbul’da Maltepe’de 11, Şişli’de 1, Ümraniye’de 7 anaokulunda toplam 55 öğretmenle yapılmıştır. 
İlköğretim okullarında anket çalışması ise; İstanbul’da Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerindeki 
8 okulda toplam 150 öğretmenle yapılmıştır. Bu anket çalışması ile; İş sağlığı ve Güvenliği konusunda okul-
lardaki uygulamalar ve öğretmenlerin bu konudaki bilgileriyle, iş hayatına bakış açıları ‘İş Sağlığı ve Güven-
liği’ penceresinden irdelenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili bilgilere ulaşma düzeyleri ve eksiklikler araştırılmıştır. Anketlere verilen cevaplar doğrultusunda aşa-
ğıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır; - Aldıkları ücret, mesai saatleri ve süreleri, yaptıkları işin zorluğuna bakıldı-
ğında aslında bu mesleği severek yaptıkları gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu unsur çocuk güvenliği üzerine 
hassasiyeti de beraberinde getirmektedir. -  Çoğunun sağlıklı olması ya da yaptıkları işe engel teşkil edecek 
bir hastalığa sahip olmamaları çocukların güvenli ortamda, sağlıklı bir şekilde gelişmelerine katkı sağlamak-
tadır. - Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kültürlerinin olmaması, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet 
okullarında İSG mevzuatının başlamamış olması, Okulların birçoğunda risk değerlendirmesi yapılmamış ol-
ması, Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin alınmamış olması, İSG eksikliğinden kaynaklanan kazalara 
neden olmaktadır. - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında, öğretmenlerimizin “kısmen” bilgisi 
olduğu; eğitim hayatları boyunca iş sağlığı ve güvenliği hakkında çoğu öğretmenin bilgilendirilmediği; çalış-
tıkları eğitim kurumunda uzman kişiler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirme toplantıları 
yapılmadığı, genel sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen, öğretmenlerimizin büyük bir kısmının iş 
sağlığı güvenliği konuları ile ilgili, öğrencileriyle bilgi paylaşımı yapmaya çalıştıkları anlaşıldığı gibi, öğren-
cilere iş sağlığı ve güvenliğini anlatan bilgilerin verilmesinin, gerekli uygulamaların yapılmasının, bu konu-
daki bilincin arttırılmasında “kısmen yeterli” olabileceğini düşündükleri tespit edilmiştir. - Öğretmenlerin bü-
yük bir kısmı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgi sahibi olmasalar da bu konunun çok 
önemli olduğunu düşünmektedirler. - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ders olmasını çok sayıda öğretmen iste-
mektedir. - Okullarda iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmesi; tehlikelerin ve tehlikelerden kaynaklanan 
risklerin oluşmaması ya da gerekli önlemlerin alınabilmesi açısından son derece önemlidir. - İş Sağlığı ve 
Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre okulların, az tehlikeli sınıfta gösterilmesi çalışanlar 
açısından İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasının zorlaşmasına neden olmaktadır. Okullarda iş sağlığı 
ve güvenliğine önem verilmesi; tehlikelerin ve risklerin oluşmaması ya da gerekli önlemlerin alınabilmesi 
açısından son derece önemlidir. - İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması hedefine ulaş-
madaki en büyük etkenlerden bir tanesi de iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları olduğuna göre, bu olgunun 
ancak iş yerlerindeki çalışanlara eğitimle kazandırılacağı düşünüldüğünde, bu eğitimin ilk defa işletmelerde 
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 verilmesinin çok geç olacağı bir gerçektir. Bu kültürü oluşturabilmek için, ilkokuldan itibaren eğitim müfre-
datlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konulmalı, yükseköğretimde ilgili tüm alanlarda bu eğitim verilmeli-
dir. - Toplumun en küçük yapı taşı ailedir ve güvenlik kültürü önce aile içerisinde uygulamaya başlanmalı, 
daha sonra anaokulu ve kreşlere taşınmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim, Okul, Anaokulu, Güvenlik Kültürü, Öğretmen 
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 YAPI DENETİM GÖREVLİLERİNİN KAMU İNŞAATLARINDA İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ 
DENETİMİNE ETKİLERİ 

Mustafa YILMAZ, Recep KANIT, Mürsel ERDAL, Serkan YILDIZ, Adem BAKIŞ
 

2001-2012 yılları arasında kamu ihale sistemini, yapı denetim mevzuatını ve çalışma hayatının düzenlenme-
sini kapsayan köklü değişiklikler yapılmıştır. O dönemde etkili olan Avrupa Birliği (AB) giriş sürecinin de it-
kisiyle, AB normlarına uygun sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları ve etkin denetim mekanizmaları oluş-
turmak suretiyle, inşaat sektöründe can ve mal güvenliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; imar 
planlarına, standartlara, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapım aşa-
masında etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulmasına ve iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli 
tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. 2001 yılında yayınlanan 4708 sayılı ka-
nunla yapı denetim esasları, 2002 yılında yayınlanan 4734 ve 4735sayılı kanunlarla da kamu ihale mevzuatı 
yeniden düzenlenmiştir. 2003 yılında 1475 sayılı İş Yasası yerini 4857 sayılı İş Kanunu’na bırakmıştır. Bu 
kanun kapsamındaki eksiklikler de 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
Kanunu ile giderilerek yasal zemin, AB standartlarına uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Kanunların yü-
rürlüğe girmesinin akabinde ikincil mevzuat kapsamında yayınlanan yönetmelik sayıları yüzlerle ifade edilen 
boyutlara ulaşmış, sadece 4857 sayılı İş Kanununa istinaden 40’ın üzerinde yönetmelik yayınlanmıştır. 
Türkiye’nin hukuk altyapısının şekillendirildiği 2001-2012 yılları arasında başta 4734 sayılı ihale kanunu ol-
mak üzere ihale, yapı denetim ve İSG mevzuatını düzenleyen kanunlar bünyesinde uyum sağlamak için pek 
çok değişiklik yapılmıştır. 2000’li yılların başında yürürlüğe girmiş olan yapı denetim ve ihale kanunları bün-
yesine İSG mevzuatı ile ilgili ilk girdiler, 6645 sayılı kanunla ancak 4 Nisan 2015 tarihinde yapılabildiğinden, 
bu süreçte sektördeki iş kazaları oranı azaltılamamıştır. Bu çalışmada, iki grup yasanın İSG açısından bütün-
leşik bir incelemesinin yapılması hedeflenmiştir. Devletin üst işveren sıfatıyla yüklenicinin denetim sorumlu-
luğunu paylaşması ve İSG müfettişlerine ilave olarak yetki ve sorumluluk sınırları çizilmiş kontrol teşkilatı-
nın da iş sağlığı denetiminde görevlendirilmesi inşaat sektöründeki iş kazaları oranını önemli ölçüde azalta-
caktır. 
 
Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, İş Güvenliği ve Sağlığı, İş Kazaları, Yapı Denetimi 
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 LİMAN OPERASYONLARINDA İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ; GEMİ YÜKLEME VE 
TAHLİYESİNDE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM İHTİYAÇLARI

 
Birsen KOLDEMİR, Engin KUDU

Giriş: Dünya ticaretinin hacimsel olarak %80’in den fazlası, kıymet itibarı ile ise %70’in den fazlası denizyo-
lu ve limanlar üzerinden yapılmaktadır. Gittikçe artan dünya nüfusu ve deniz taşımacılığına duyulan ihtiyaç, 
doğal olarak limanlarında ölçek ve sayısını etkilemektedir. Gelişen teknoloji ve verimlilik ekonomisi, liman-
ları daha hızlı ve entegre yapılar olmaya doğru zorlamaktadır. Denizyolu taşımacılığının vazgeçilmez unsur-
larından olan gemiler taşıdıkları yükler ve verdikleri hizmetlere göre değişik niteliklere sahiptirler. Gemi tip-
leri üzerine kabaca çok değişik sınıflandırılmalar yapılmışsa da günümüzde 250 den fazla gemi tipinin taşı-
macılıkta kullanıldığı bilinmektedir. Bu çeşitlilik içerisinde iskele tavasından gemiye binişle başlayarak, gü-
verte ve tünellerde dahil çalışma yapılacak ambarlar, makine dairesi, yaşam mahalli ya da kreynlere ulaşılana 
ve çalışmanın tamamlanmasını müteakiben gemiden ayrılıncaya kadar geçen süreçte çok farklı risklerin ol-
ması da kaçınılmazdır. Ulusal literatürde limanlarda gerçekleşen kazalar ile ilgili özel istatistiklere rastlanıl-
mamış olup Sosyal Güvenlik Kurumunun arşivlerinde su yolu taşımacılığında gerçekleşen iş kazaları başlığı 
altında 2014 yılı içerisinde toplam 310 kaza/iş günü gerçekleştiği görülmüştür. Diğer taraftan iş sağlığı ve gü-
venliği açısından geniş çalışmalar yapmakta olan, Japon Ulaştırma Emniyet Komitesi tarafından Aralık 
2012’de yayınlanan, deniz işleri ile ilgili ölümlü ve yaralanmalı kazaların önlenmesine ilişkin araştırma rapo-
runda, 2008-Haziran 2012 tarihleri arasında meydana gelen 95 dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde 
36 dosyanın (yaklaşık %38) tank ve ambar içindeki çalışmalar ile yükleme-boşaltma hizmetleri sırasında 
oluştuğu görülmektedir. Son yıllarda limanların teknolojik alt yapılarının gelişmesi ve yüksek kapasitede ça-
lışmaları uluslararası standartlarda hizmet vermelerini de sağlamıştır. Bu standartların devamlılığının sağlan-
ması için limanların sistemli çalışması, iş güvenliği açısından tüm tedbirlerin alınmış olması ve eğitimlerin 
sürekli olduğu yapıda işletilmesi gerekmektedir. Yükleme ve tahliye operasyonlarının büyük oranda gemi 
personeli dışında yerine getirildiği düşünüldüğünde uluslararası standartlara bağlı olarak hizmet verilen 
gemilerde(zaman zaman farklı bir ülkenin bayrağı altında) bu hizmeti yerine getiren personelin de yeterli eği-
tim seviyesinde olması, gemi bünyesi ile ilgili oluşabilecek risklerin farkında olabilmesi ve uyum gösterebil-
mesi gerekmektedir. Gemi insanları açısından bakıldığında limandan alınacak hizmetlerin standartlara uygun 
ve eğitimli liman çalışanları tarafından verilmesi, yükleme ve tahliyenin güvenilirliğini artırmaktadır. Tüm 
sektörlerde yaşanan iş kazaları son yıllarda işletmelere verdiği maddi ve manevi zararları artırması yanında, 
bu konu üzerindeki kamu hassasiyetini de arttırmaktadır. Zaman zaman uluslararası hukuku da ilgilendiren, 
limanlarımızda gerçekleşebilecek kazaların önüne geçebilmek için eğitim ihtiyaçlarının titizlikle belirlenme-
si, uygulama ve denetiminin yapılması gerekmektedir. Eğitim ve önleyici tedbirlerin makro anlamda verimli-
liğe de artı katkı yapacağı ve kurumsal itibarı arttıracağı göz önünde bulundurulmalıdır. Amaç: Bu araştırma-
da özelikle liman içerisindeki çalışmaların büyük kısmını oluşturan, yükleme ve tahliye operasyonları için 
gemi üzerinde bulunması gereken liman çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının neler olduğunu belirlemeye çalı-
şırken mevcut uygulamalarda duyulan eksiklikler için öneride bulunmaya çalışılmıştır. Kapsam: Limandaki 
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 operasyonların çeşitliliği ve tehlikeleri değişken olmakla beraber incelememizin kapsamını liman çalışanları-
nın gemi bünyesi üzerinde bulunurken yaptığı operasyonlar ile sınırlanmıştır. Yöntem: Konu ile ilgili ulusal 
ve uluslararası literatür taraması ile mevzuat incelemeleri yapılmış, bazı kaza dosyaları ve saha çalışmaları 
üzerindeki tespitler süzülerek özellikle eğitimsel ihtiyaçlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bulgu ve Sonuç-
lar: Kısmen daha önceleri de uygulansa da, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte zorunluluğu kabul edi-
len ve uygulamaları yapılan eğitim programlarının, her bir sektör içerisindeki özel operasyonlara yönelik açı-
lımlarının ilgili kurumlarca tespit edilerek uygulatılması gerektiği düşünülmektedir. Ülkemizin 2003 yılında 
imzaladığı 152 sayılı Liman İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği ILO sözleşmesinin 38.maddesi; “Çalıştığı işle 
ilgili olası tehlikeler ve alınacak başlıca önlemler hakkında yeterli eğitim veya ders verilmeyen hiçbir işçi li-
man işlerinde çalıştırılmayacaktır.” ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesinin 3.paragrafı; “Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değiş-
mesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca veri-
lir.” gereğince, liman çalışanlarının özellikle değişik gemi tipleri üzerinde verecekleri hizmetler öncesinde 
ilave eğitimden geçmiş ve belgelendirilmiş olmaları gereklidir. Bu bağlamda, halen mesleki yeterlilikleri ko-
nusunda tam bir yasal zemin ve standart oluşturulamamış olan liman çalışanlarının, her bir gemi tipinin yapı-
sal özellikleri ve çalışma ortamı dolayısıyla karşı karşıya kalabilecekleri çok yüksek tehlikeler düşünüldüğün-
de, talebe istinaden artan gemi tiplerindeki değişimlerde takip edilerek özel eğitimler almaları ve sürekliliği-
nin sağlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Liman İşçisi, Liman Operasyonları, Gemi Yükleme, Gemi Tahliye, İş Güvenliği Eğiti-
mi 
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 PROJE TİPİ İMALAT YAPAN BİR FİRMANIN EGONOMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 
 

Nevra AKBİLEK

Ergonomi terimi Yunanca iş anlamına gelen ergos ve yasa anlamına gelen nomos sözcüğünden türemiştir. 
Günümüzde Avrupa ülkelerinde ergonomi deyimi yaygınlaşmasına rağmen, ABD’de insan mühendisliği veya 
insan faktörleri mühendisliği olarak adlandırılır. Türkiye de ise Türk Dil Kurumunca iş bilim olarak türkçe-
leştirilmiştir. Çoğu üretim işletmelerinin, iş istasyonları ve montaj hücreleri, insan vücudunun kalbi gibidir. 
Kalbin yani iş istasyonlarınn ve montaj hücrelerinin ergonomik tasarlanmış olması demek, çalışanın verimli 
olması demektir. Yapılan çalışmada proje tipi imalat yapan emek yoğun bir firmanın süreçleri ergonomi açı-
sından analiz edilmiş ve öneriler sunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Antropometri, İş İstasyonu Tasarımı 
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 RİZE İLİNDEKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARECİ OLARAK GÖREV 
YAPANLARIN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ALGI DÜZEYLERİNİN 

TESPİTİ
 

İlker USTABAŞ, Erol USTAAHMETOĞLU, Vedat TOĞAN

Bu çalışmanın amacı, Rize ilindeki kamu kurum ve kuruluşlarında müdür ve idareci konumunda çalışanların 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkındaki bilgilerini ölçmek ve kanunun getirdiği yeni uygula-
malar hakkındaki farkındalıklarını tespit etmektir. Bununla beraber idarecilerin çalıştıkları kamu kurumların-
da kanun kapsamında yapmış oldukları ve yapmayı planladıkları çalışmaları belirlemektir. Bu amaçla Rize 
ilindeki kamu kurum ve kuruluşlarında müdür ve idareci olarak görev yapan 143 kişiye anket uygulanmıştır. 
Ankete verilen cevaplar istatistiksel olarak değerlendirilerek öne çıkan şu sonuçlara ulaşılmıştır: 1) 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hakkında bilgi sahibi olma ile kanunun çalışanlara getirdiği yeni 
hakları bilme düzeyi arasında ilişki vardır, 2) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun hakkında bilgi sahibi 
olma ile kanunu uygulanabilir bulma arasında ilişki vardır. Rize ilindeki kamu kurum ve kuruluşlarında ida-
reci konumunda görev yapanlar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bilmemektedirler, Rize ilindeki 
kamu kurum ve kuruluşlarında idareci konumunda görev yapanların 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu ile ilgi detaylı bilgilendirilmeye ihtiyaç duymaktadırlar. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Meslek Hastalığı, Tehlike, Risk 
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 BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN DOKTORLARIN MARUZ KALDIĞI  
PSİKO-SOSYAL RİSKLERİN İNCELENMESİ 

 
Soner BERKİT, Ergün GONCA

Bu çalışma, bir üniversite hastanesindeki çalışan doktorların karşılaşabileceği psiko-sosyal risklerin araştırıl-
masını içermektedir. Bu riskler sağlık çalışanlarının mevcut çalışma durumları ve ortamlarıyla ilgili bazı 
problemlere sebep olmaktadır. Sağlık çalışanları arasında özellikle doktorlar araştırmanın merkezindedir. Ça-
lışanların iş performansını büyük ölçüde etkilediği için, iş sağlığı ve güvenliği çalışanların çalışma alanların-
da büyük önem teşkil etmektedir. Çalışmamızda, doktorların hangi olası psiko-sosyal risklerle karşılaşabile-
ceğini öğrenmek için doktorların işyerleri incelenmiştir. Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır ve araştırma 
örneklemini bu çalışmaya katılmaya istekli doktorlar oluşturmuştur. Veriler, tanıtıcı ve mesleki özellikleri içe-
ren sorulardan oluşan bilgi formu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili anket formu ile elde edilmiştir. Ayrıca, iş-
yerlerinde doktorların yaşadığı duygusal baskı (stres), tükenmişlik sendromu ve bazı benzer problemleri tes-
pit etmek amacıyla Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Doktorlar, şiddet ve stres gibi psikolojik teh-
likelere maruz kalabilirler. Dolayısıyla araştırmada, bu risk faktörlerini azaltıcı yönde olası yollar bulunması-
na ve bu tehlikelerin önlenmesi konusuna odaklanılmıştır. Sonuç olarak, üniversite hastanesinde çalışan dok-
torların, psiko-sosyal riskler hakkında çok bilgiye sahip olmadığı ve performanslarını ve çalışma iklimlerini 
olumsuz yönde etkileyen işyerinde stres yaşadığı, üzerlerinde aşırı iş yükü hissettikleri söylenebilir. Ayrıca 
doktorların mesleklerini icra ederken sağlıkları açısından zararlı olan pek çok tehlikeye maruz kaldıkları ve 
bunun risk oluşturduğu, bu yüzden bu riskleri azaltmak için bazı önlemlerin alınması gerektiği tespit edilmiş-
tir. 
 
Anahtar Kelimeler: Üniversite Hastanesi, Doktorlar, Psiko-Sosyal Riskler, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, İş 
Güvenliği, İş Sağlığı 
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 DEMİRYOLU ARAÇLARI BAKIM ONARIMI YAPAN BİR TESİSİN DİZEL MOTOR 
BÖLÜMÜNÜN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARININ BELİRLENMESİ

 
Volkan SEZGİN, Hüseyin CANBOLAT

Bu çalışma kapsamında demiryolu sektöründeki ulaştırma faaliyetlerin sürdürülmesinde kullanılan demiryolu 
araçlarının bakım ve onarımının yapıldığı bir tesisin dizel motor bölümünün kişisel koruyucu donanımları 
sistematik bir yaklaşımla belirlenmiştir. Kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi için öncelikle bölümde 
ortam ölçümü yapılmış, bu ölçümlerin yardımıyla “5x5 L Tipi Matris Risk Değerlendirme Yöntemi” kullanı-
larak tehlike ve risk envanteri oluşturulmuştur. Daha sonraki süreçte tehlike ve risk envanterine göre kişisel 
koruyucu donanımlar sınıflandırılmış ve tesisin dizel motor bölümü için kullanılması önerilen kişisel koruyu-
cu donanımlar seçilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Demiryolu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kişisel Koruyucu Donanım, Ortam Ölçümleri, Risk 
Değerlendirme 
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 İŞ KAZALARININ ANALİZİ VE GÜVENLİK İKLİMİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN ÖNEMİ 

 
C. Can AYANOĞLU, Mustafa KURT, Ertuğrul YOZGAT

Tüketici taleplerinin her geçen gün artması ve farklılaşması, üretim üzerindeki talebin artmasına ve karmaşık-
laşmasına neden olmaktadır. Bu değişim, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının meydana gelme olasılığını 
beraberinde getirmekte ve çalışma hayatında çaba harcanması gerektiren yeni unsurların ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Bu durum özellikle iş sağlığı ve güvenliğinin, günümüz çalışma hayatının en önemli unsu-
ru olarak ortaya çıkmasını gerektirmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre sanayileşmiş ül-
kelerde iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyetleri, bu ülkelerin gayrisafi yurtiçi hasılalarının 
(GSYİH) %1’i ile %3’ü arasında değişmektedir. ILO tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde bu kayıpla-
rın gelişmekte olan ülkelerde %4 oranında olduğu tahmin edilmektedir. İşyerlerinde sağlık ve güvenliğin sağ-
lanmasında çalışan davranışlarının önemli bir rolü olduğu, güvensiz davranışların ve güvensiz ortamların 
meslek hastalıklarının ve bilhassa iş kazalarının temel nedeni olduğu bilinmektedir. İş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının etkilerini incelendiğinde; iş kazaları ve meslek hastalıkları çalışan, işveren, ülke ve toplum için 
sosyal, ekonomik ve politik bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Duygu, düşünce ve davranış biçimlendi-
ricisi olarak tanımlanan kültür kavramı içerisinde, güvenlik iklimi kavramı, çalışma hayatında önleme kültü-
rünün oluşturulmasında en temel kavramlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortaya konulmuş akademik 
çalışmalar kapsamında iş kazalarının meydana gelme sebepleri incelendiğinde, kazaların yaklaşık %80 ve 
daha fazla oranda insan kaynaklı sebeplerden ortaya çıktığı görülmektedir. İnsan kaynaklı nedenlerin teme-
linde ise “güvenlik ikilimi” kavramının ise işletmelerde tam olarak yerleşmemesi yer almaktadır. İşletmelerde 
yürütülecek etkin iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri sonucunda yer edecek “güvenlik ikliminin” ölçülmesi, iş-
letmelerin İSG konusunda ne derecede olduklarını ve bu konuda ne kadar daha çalışma yapılması gerekliliği-
ni ortaya koyacaktır. Bu çalışma kapsamında; ülkemizde meydana gelen iş kazalarının genel bir değerlendir-
mesi yapılarak Avrupa Birliği ülkeleri ile kaza yineleme oranı kullanılarak kıyaslanması sağlanmış, iş kazala-
rının temel nedenleri irdelenmiş, güvenlik iklimi kavramının iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemi ince-
lenmiş, güvenlik ikliminin iş kazalarının önlenmesindeki etkisi değerlendirilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, İş Kazalarının Analizi, Kaza Yineleme Oranı, Güvenlik İklimi 
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 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI ÇERÇEVESİNDE: İŞBAŞI KONUŞMALARININ TANIMI 
VE İÇERİĞİ NE OLMALIDIR?

 
Dilek Özlem ESEN, Orhan SÖNMEZ

Çalışma hayatımızda karşılaştığımız ilk olay, ne kadar tecrübeli olursak olalım birçok işin ekip olarak yapıl-
ması gerektiğidir. Bir başka deyişle, eğer bir şair, ressam gibi bir sanat dalında değilsek, üretimde ya da bir 
teknik bir alanda çalıştığımızda, bir sanatçıdan fiziki şartlarda birilerinin yardımına çok daha fazla ihtiyacı-
mız vardır. En önemli kısmı ise bazı işlerin eş zamanlı ve birlikte yapılması gerekliliğidir. Bu durumda yapı-
lacak görevin hem el birliği içinde hem de iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gerçeğidir. Bu du-
rumda görevin istenilen kalitede ve belirlenen zaman dilimi içinde tamamlanması hedef teşkil etmektedir. Bu 
nedenle işe başlamadan önce bir organizasyon şemasının oluşturulması gerekmektedir. Böylece bireyler ken-
dilerine düşen görevleri, bilmeleri gereken üretim tekniklerini bazen hatırlamak bazen ise yeniden öğrenmek 
durumunda kalırlar. İşbaşı konuşmaları tanımı ise bu olayların bilinci içerisinde kendini gösterir. Amaç: Yö-
netici pozisyonundaki kişiler (lider, ustabaşı vb.), posta başı olarak nitelendirdiğimiz mesai arkadaşlarına ge-
reken açıklamaları ve talimatları bu organizasyon kapsamında vermekle yükümlüdür. Bu çerçevede bir araya 
gelinecek oturumlar, karşılaşılan sorunların, ön görülebildiği belirlenen problemlerin konuşulduğu ve aynı 
zamanda tartışıldığı toplantılar olmaktadır. Oturumlar sırasında işin yapımı esnasında işin kendisinden, yapım 
metodundan, kullanılan malzemeden doğacak tehlikeler veya iş sırasındaki personelin eğitimindeki eksikler-
den kaynaklanan sorunlar gözden geçirilmektedir. Bu toplantılardaki bilgi alışverişi, tehlikeli durumların yol 
açacağı riskler, bunların bertaraf edilmesi için gereken metotlar ve alınması gereken önlemler konusunda biz-
lere yardımı olmaktadır. Ayrıca genel olarak ülkemizde yayınlanmış 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 
ve bunun dayandığı kanun ve yönetmelikler bünyesinde değerlendirilmektedir. Bu kanuna atıfta bulunarak çı-
kartılmış yönetmelik ve tüzükler ile işyerinin uyguladığı prosedürler işyeri hedeflerine ulaşmak için bir yol 
haritası çizmektedir. Bu bağlamda göz önüne alınması gerekenler ve göz ardı edilemeyecek etkenler tüm 
açıklığıyla karşımıza çıkacaktır. Yöntem: Söz konusu durum ulusal ve uluslararası yönetim sistemleri, denen-
miş veya önerilmiş metotlar ve işyerinde kendiliğinden oluşmuş, rayına oturmuş, alışagelmiş işyeri disiplini 
ve düzeni, bu tür toplantı ya da oturumların ana temasını belirlemektedir. Bu çalışmada işbaşı konuşmaları ta-
nımı iki ayrı başlık altında değerlendirilmektedir. Birincisi işin yapılması, metot ve kullanılacak ekipman ve 
üretim malzemesinin özelliklerinin ele alındığı üretim esaslı gereklilikler ve talimatlardır. İkincisi ise bu gö-
revin yapılması sırasında ön görülen tehlikeler ve bunların oluşturduğu riskler ile genel olarak o işyerinin 
özelliklerinin de ele alındığı bir çalışma bütünüdür. Bulgular ve Sonuç: İşbaşı konuşmaları sırasında gerçek-
leştirilen iş sağlığı ve güvenliği bilgilendirilmesi, çalışana daha önce verilmiş eğitimlerin kısa hatırlatmalarla 
pekiştirilmesi ve varsa ortaya çıkan özel durumların değerlendirilmesi ve üst birimlere iletilmesi, çözüm öne-
rilerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmalar sonucunda işbaşı konuşmaları olarak nitelendirdiğimiz toolbox, 
işi tarif eden, nasıl yapacaklarını anlatan, mesleki tanımlar üzerine asla bir konferans değil, hem çalışanın 
hem yapılacak işin ve dolayısıyla işverenin ve işyerinin düzenini koruyan, sürekliliğini sağlayacak temel un-
surların anlatıldığı bir ayaküstü etkili bir konuşma ve bilgilendirmeden ibarettir. Bu bilinçli çalışma ne tür iş 
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 yapılırsa yapılsın değişmeyecek adeta fizik kuralları seviyesinde ve niteliğinde gerçekleşmektedir. Bu bilinç-
lenmenin özünde, insana değer verildiğini ve o insanında kendisine aynı değeri vermesini anlatılmaktadır. 
Kendisinin geçim kaynağı olan ve başkalarının da içinde olduğu işyerini korumasının gerekliliğinin hatırlatıl-
maktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: İşbaşı Konuşmaları, İşçi, Çalışan, Personel, Güvenlik, İşletme, Üretim, Eğitim, Takım 
Çalışması, Yapım Metotları Çalışma İzni, Araç 
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 AÇIK OFİSLERDE MEYDANA GELEN GÜRÜLTÜLERİN KAYNAKLARI VE ETKİLERİ
 

Kazım Onur DEMİRARSLAN, Serden BAŞAK

Çevresel bir kirletici olan gürültü, günümüzde artan sanayileşme ve nüfusla birlikte yaşam kalitesini düşür-
mekte, insan sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir. Gürültü, hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses 
olarak tanımlanabilmekle beraber insanların yaşamında çeşitli fiziksel ve psikolojik sorunların ortaya çıkışın-
da etkisi bulunan bir çevre ve sağlık sorunudur. Bu sorunlarla beraber insanların fizyolojik ve psikolojik den-
gesi bozulmakta, iş performansları azalmaktadır. Bu nedenle gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkisi işitsel, 
fizyolojik, psikolojik ve insan performansı yönlerinden ayrı ayrı incelenmektedir. Yapılan bu çalışmada özel-
likle açık ofislerde meydana gelen gürültünün kaynakları ve etkileri literatür taraması yapılarak incelenmiş ve 
çözümler için çeşitli öneriler sunulmuştur. TEŞEKKÜR Bu çalışma Artvin Çoruh Üniversitesi BAP Birimi 
2015.M80.02.06 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: Açık Ofis, Gürültü, Maruziyet 
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 HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN ZOONOTİK HASTALIK RİSKLERİ ve İŞ 
GÜVENLİĞİNE TEK SAĞLIK YAKLAŞIMI

 
Rüştü TAŞTAN, Hüseyin UZUNER, Aynur KARADENİZLİ 

Zoonotik hastalıklar insanlık tarihi kadar eski olmakla birlikte, “zoonoz” teriminin literatüre girişi 19. yüzyı-
lın son yarısına rastlamaktadır. Zoonozlar pek çok mikroorganizma (bakteri, virüs, mantar, prion) ve parazit-
lerin etken olduğu enfeksiyon hastalıklarıdır. Zoonotik etkenler çoğunlukla hayvanlardan insanlara ve kısmen 
insanlardan evcil hayvanlara bulaşma potansiyeline sahip patojenlerdir. Zoonotik patojenler insan sağlığına 
doğrudan zarar verdiği gibi, evcil hayvanların da pek çok enfeksiyon hastalığı (yaygın abort veya ölü doğum-
lar, epidemik salgınlar vb.) nedeniyle ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadırlar. Bu bakımdan zoonotik en-
feksiyonlar insan sağlığına doğrudan, sağlık ekonomisine dolaylı zarar verme potansiyeli taşımaktadırlar. Zo-
onotik patojenlerin sahip olduğu bu potansiyel, hem toplumsal ve hem de hayvancılık sektörü çalışanlarının 
sağlığı ve işgüvenliği bakımından dinamik riskleri barındırmakta ve sürekli sağlık tehdidi oluşturmaktadır. 
Sosyoekonomik dinamiklerin hızlı değiştiği 21. yüzyılda ve küreselleşmenin etkin olduğu günümüzde, tarım 
ve hayvancılık sektöründe çalışanların zoonotik hastalık risklerinin ve işgüvenliği sorunlarının ‘Tek Sağlık 
Yaklaşımı’ ile değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de yürürlükte olan 6331 sayılı ‘İş Sağlılı-
ğı ve Güvenliği Kanunu’ ve ona bağlı düzenlenmiş olan ‘İş Sağlılığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde 
‘biyolojik risklere’ yer verilmiştir. Aynı yönetmeliğe dayanılarak, 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan ‘İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ ve ekli listede ‘hay-
vansal üretim’ başlığı altında; sütü sağılan büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, at ve benzeri hayvan yetiştiriciliği, 
koyun, keçi yetiştiriciliği ve Kümes hayvanları (tavuk, hindi, kaz, ördek) yetirticiliği “tehlikeli” faaliyetler sı-
nıfında tanımlanmaktadır. Ancak, tarım ve hayvancılık sektöründe çalışanların zoonotik hastalık risklerine ve 
işgüvenliği sorunlarına ‘Tek Sağlık Yaklaşımı’ kapsamında yeterince yer verilmemiştir. Güncel gelişmeler 
ışığında bu konunun gündeme getirilmesi ve hayvancılık sektöründe çalışanların zoonotik hastalık riskleri ve 
işgüvenliği sorunlarının ‘Tek Sağlık Yaklaşımı’ ile tartışılması ve ‘küreselleşen zoonotik enfeksiyon hastalık 
riskleri’ hakkında yeni bir farkındalığın meydana getirilmesi amacıyla bu yazı hazırlanmıştır. Zoonozlar ço-
ğunlukla hayvanlardan insanlara bulaşma potansiyeline sahip enfeksiyon hastalıkları olup, meydana geliş za-
manları, insan ve hayvanlar üzerindeki zararlı etkileri ve hastalıkları hazırlayıcı faktörler bakımından son yıl-
larda iki ana gruba ayrılarak incelenmektedirler. Biri, uzun yıllardır var olan ve sağlığı sürekli tehdit eden 
“ihmal edilmiş veya eski” zoonozlar. Diğeri ise, daha önceleri dünyada hiç görülmemiş, fakat son 35-40 yıl 
içinde varlığı tespit edilmiş veya tanımlanmış “yeniçıkan zoonozlar” ile daha önceleri var olup da konak 
popülâsyonu genişlemiş, yaygınlığı artmış, virülensi değişmiş ve günümüzde hala risk oluşturmaya devam 
eden “yeniden önem kazanan” zoonozlardır. Özellikle çiftlik hayvanları sağlığı ve ekonomisi ile hayvancılık 
çalışanlarının sağlığını, işgüvenliğini yakından ilgilendiren Şarbon, Bruselloz, Tüberküloz, Leptospirozis, 
Staphylococcus aureus’a bağlı enfeksiyonlar (MRSA; Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus, LA-MRSA; 
Çiftlik Hayvanları İlişkili-MRSA), Toksoplazmoz, Trişinelloz, Kist hidatit ile Tavukçuluk sektörünü ve çalı-
şanlarını yakından ilgilendiren Salmonelloz ve Kampilobakter enfeksiyonları “eski zoonozlara” verilecek 
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 bazı örneklerdir. Küreselleşmenin atbaşı gittiği son yarım yüzyılda insanlığın yeni tanıdığı enfeksiyonlara, 
özellikle “yeniçıkan zoonozlara” Deli İnek Hastalığı (BSE; Bovine Spongiform Encephalopathy), SARS 
(Şiddetli Akut Solunumyolu Sendromu) Kuş Gribi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Batı Nil Virüsü Hastalığı 
ve Domuz Gribi MERS (Ortadoğu Solunum Yolu Sendromu) örnek verilebilir. Bu bağlamda Türkiye’nin ta-
rım ve hayvancılık sektörü veya ekolojik konumu dikkate alındığında, yukarıda vurgulanan her iki zoonotik 
patojenler grubunun potansiyel risk olduğu ve hayvancılık çalışanları ve aile bireylerinin sağlığının tehlikede 
olduğu göz ardı edilmemelidir. Zoonotik etkenler hayvanlardan insanlara, çoğunlukla doğrudan ve çiftçilikte 
kullanılan araç, gereçlerle, atık ve altlıklarla temas yoluyla dolaylı bulaşırlar. Geleneksel aile işletmelerinde 
veya büyük hayvan çiftliklerinde, hayvanların bakım, beslenmesi, sağım işlemlerinde, doğum mevsiminde 
bakım süreçlerinde gerekli korucu önlemler alınmaz ve hayvan bakıcıları, çiftlik veya kesimhane çalışanları 
gözlük, eldiven gibi gerekli koruyucu ekipmanla çalışmaz ise yukarıda sayılan enfeksiyon etkenlerinin sağlı-
ğı tehdit etme potansiyeli sürekli olacaktır. İstenmeyen veya bugüne kadar kontrol edilemeyen mikrobiyal 
‘sosyoekonomik, tarımsal sağlık tehdidi’ maliyetleri az olmayan yeni sorunlara (yeni aşı ve ilaç geliştirmek 
gibi sağlık harcamalına) yol açmaktadır. Küresel ölçekte süregelen ve sayıları devamlı atış gösteren bu yeni 
mikrobiyal salgınlar (Kuş Gribi, SARS, MERS, Ebola) tehdidi, yeni sağlık stratejileri ve işbirliklerini günde-
me getirmiştir; Tek Sağlık Yaklaşımı. Etimolojik tarihi 150 yıl öncesine dayansa da sağlıkta disiplinlerarası, 
mesleklerarası ortak bir yaklaşım olan “Tek Sağlık; insanlar, hayvanlar ve çevremiz için en uygun sağlık elde 
etmek amacıyla yerel, ulusal ve küresel ölçekte çalışan çoklu disiplinlerarası ortak bir anlayış, ortak bir çaba-
dır.” Tek Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer önde gelen sağlık kuruluşlarınca desteklenen ve yenilikçi bi-
limsel yaklaşımlarda öncü olan, üniversitelerde lisansta ders olarak okutulan; yüksek lisans ve ‘ortak doktora’ 
programları ile etkinliğini her geçen gün hissettiren yeni bir stratejik sağlık eğitim yaklaşımıdır. Sonuç ola-
rak, Tek Sağlık Yaklaşımı yeniçıkan enfeksiyonlarla mücadele etmek, hayvancılık sektörü çalışanlarının mes-
leki zoonotik risklerini azaltmak; ülkesel, bölgesel süregelen endemileri, olması muhtemel epidemileri önle-
mek, enfeksiyonların sağaltım maliyetlerini azaltarak milli ekonomiye katkıda bulunmak gibi yararlı potansi-
yeli olan yeni bir sağlık yaklaşımıdır. Diğer bir ifadeyle Tek Sağlık Yaklaşımı; Enfeksiyonlarla mücadele baş-
ta olmak üzere koruyucu ve önleyici hekimlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde, Hekimler ve Veteriner He-
kimler başta olmak üzere sağlık hizmetlerinin diğer bileşenleriyle birlikte, disiplinlerarası yaklaşımla ortak 
çalışmaktır. Tek Sağlık, insanlığın tarihi boyunca acımasız, sinsi ortak düşmanı olan enfeksiyonları ortadan 
kaldırabilmenin vazgeçilmez yoludur. Bu nedenle Tek Sağlık, 21. yüzyılda ona ilgisiz kalınamayacak kadar 
önemli, yenilikçi, bilimsel işbirliği fırsatlarına açık ve dinamik bir sağlık stratejisidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Zoonotik Riskler, Hayvancılık Sektörü, Tek Sağlık, Zoonotik Patojenler, Yeniçıkan En-
feksiyonlar 
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 ŞOFÖRLERDE TİTREŞİM MARUZİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 

Damla İŞCİ, Abdullah DEMİR, İbrahim BULDUK, Fatma ÇETİNKAYA

Fiziksel risk etmenlerinden olan titreşim, mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terim-
dir. Uzun yol şoförleri tüm vücut titreşimine maruz kalmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı uzun yol şoför-
lerin maruz kaldığı titreşimin ne gibi sağlık sorunları oluşturduğunu tespit etmektir. Çalışma üç farklı firma-
nın toplam 50 uzun yol şoförüyle yüz yüze sözlü ve yazılı olarak anket şeklinde yapılmıştır. 34-64 yaş arası 
uzun yol şoförlerinde %96 yorgunluk, %92 belde boyunda ağrı, %80 sırtta ağrı, %60 karın ağrısı ve dışkıla-
ma problemi, %48 mide problemi ve uykusuzluk problemi, %32 vücut duruş bozukluğu gözlemlenmiştir. So-
nuç olarak uzun süre tüm vücut titreşimine maruz kalan kişilerde fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıktığı tespit 
edilmişti. Bu fiziksel rahatsızlıkların önlenmesi ve azaltılması için şoförlerin çalışma saatleri düzenlenmeli, 
araçlarda daha az mekanik salınım yapan motor kullanılmalı, şoför koltuklarının titreşimi azaltmak adına hid-
rolik sistem kullanılmalı ve karayollarının engebeli olmamasına dikkat edilmeli ve bu yönde çalışmalar yapıl-
malıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Otobüs Şoförü, Titreşim, Maruziyet 
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 2008–2016 YILLARI ARASINDA ÜLKEMİZDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI VE  
DEĞİŞİM ANALİZİ

 
Gül KAHRAMAN, Mustafa Kemal KÜLEKCİ, Ercan KÖSE, Mehmet Ersin AYTEKİN

Çalışma ortamında meydana gelen ölüm ve ciddi yaralanma ile sonuçlanabilen iş kazlarını ve çalışma orta-
mından kaynaklanarak insan sağlığı için önemli bir risk faktörü oluşturan meslek hastalıklarını en aza indir-
mek için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı önem kazanmıştır. Üretim esnasında gerek makine ve teçhi-
zat gerekse çalışan açısından üretimin sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için gerekli tedbirler 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile sağlanabilmektedir. Bunun yanında, ülkemizde 2012 yılında çalışma 
hayatına giren bu kanunun yeterliliği ya da etkili bir şekilde uygulandığı birçok araştırma gurubu tarafından 
dikkate alınmıştır. Bu hususta birçok bilimsel araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda üretim tesislerin-
den elde edilen veriler analiz edilmiş ve çeşitli risk faktörleri oluşturulmuştur. Sunulan çalışmada ise 2008, 
2013 ve 2016 yıllarında meydana gelen İş Kazaları oranları analiz edilmiştir. 2008–2013 yıllarında elde edi-
len oranlar TÜİK (TÜİK,2013) tarafından yayınlanan sonuçlardan elde edilmiş ve meydana gelen iş kazaları-
nın sektöre göre dağılımı analiz edilmiştir. 2016 yılında elde edilen veriler de ise iş sağlığı ve iş güvenliği 
meclisi tarafından yayınlanan sonuçlardan elde edilmiş ve yine oluşan kazaların sektöre göre dağılımı analiz 
edilmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazalarının Sektörel Analizi, Eğitim Seviyesine Göre İş Ka-
zası Oranı 
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 ÜNİVERSİTELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARINDA SÜREÇ  
YÖNETİMİ ÖNERİSİ

 
Serdar MERCAN, Yeşim YILMAZ, Doğan Engin ALNAK, Ebubekir DOĞAN

Giriş: 30 Haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu 01 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenli-
ğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, 
yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlenmektir (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
Madde 1). İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hiçbir ayrım yapmaksızın kamu ve özel sektöre ait tüm işlere ve 
işyerlerine, faaliyet konularına ve işçi sayısına bakılmaksızın, bu işyerlerinin işveren, işveren vekili, çırak ve 
stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına uygulanacaktır (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
Madde 2). Kanun maddelerinde yer alan risk değerlendirmesi, acil durum planları, sağlık ve ortam gözetimle-
ri, iş ekipmanlarının periyodik bakım ve kontrol çalışmaları, detay ve temel eğitimlerinin yapılması, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle planlanması ve uygulanması gereken temel unsurlardandır. Ancak kamu ku-
rumlarında iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin İSG Katip sisteminden görev-
lendirilmesi 01.07.2016 tarihi itibariyle söz konusu olup kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerini kamu 
kurumlarının yerine getirmesi gerekmektedir. Üniversitelerle birlikte birçok kamu kuruluşu kanun maddeleri-
nin ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye başlamıştır. Ancak bazı üniversitelerimizde iş sağlığı ve güvenli-
ği çalışmalarına yönelik henüz bir çalışma yapılamamıştır. Üniversitelerde kanun yükümlülüklerinin yerine 
getirilmediği hususlar, kanunun getirdiği yükümlülüklerin tam olarak bilinmemesi ile birlikte üniversitelerde 
yapılacakların ve sürecin işleyişi hakkında yeterli bilgi sahibi olunmamasından kaynaklanmaktadır. İş sağlığı 
ve güvenliği konularında, üniversitelerimizde akademik ve uygulama çalışmalarına yön verecek her türlü faa-
liyetin belirlendiği doküman/dokümanlar henüz oluşturulmamıştır. Bu durum üniversitelerimizde süreç yöne-
timiyle ilgili aksaklıklara neden olmaktadır. Amaç: Ülkemizde önemli bir sorun olan iş kazası ve meslek has-
talıklarının çalışma hayatındaki eksiklikleri ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacı ile düzenlenen 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun gerektirdiği yükümlülüklerin üniversiteler tarafından anlaşılması ve 
uygulamadaki sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir süreç yönetimi önerisi sunulmuştur. Yöntem: 6331 Sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği tüm işyerlerinde yapılması zorunlu olan çalışmalar belirtilmiştir. 
Bugüne kadar üniversitelerde yapılan iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları belirlenmiş ve uygulanmasında yaşa-
nan sıkıntılar tespit edilmiştir. Bu amaçla farklı üniversitelerde çalışan iş güvenliği uzmanları ve işyeri he-
kimleri ile iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına katılan ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin görüş ve çözüm 
önerileri belirlenmiştir. Üniversitelerde yapılan risk değerlendirmesi, acil durum planı, iş sağlığı ve güvenliği 
kurulları, sağlık ve ortam gözetimi için altyapı gerekleri kanun ve uygulama açısından değerlendirilmiştir. 
Süreçte organizasyon yapısının önemi ve işleyişi belirlenerek görevlendirmeler, oluşturulacak ekiplerle ilgili 
bilgiler, idari ve hukuki yaptırım durumları, çalışma planlarının nasıl oluşturulacağı, iş ekipmanlarının peri-
yodik bakım ve kontrol süreçlerinin kontrolü, sağlık gözetiminin gereklilikleri, stajyer ve öğrencilerin bu ya-
pıdaki durumu ve önemi konuları belirlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında bir sonraki adımda 
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 yer alacak yönetim sisteminin kurulması ve kanunun gereklerini yerine getirmesi amacıyla oluşturulacak do-
küman ve kayıt sisteminin gereklerine değinilmiştir. Yapılan çalışmalara yönelik işleyişi takip edecek ve yö-
netecek yöntem önerileri sunulmuştur. Sonuç: Üniversitelerimiz, iş sağlığı ve güvenliği konularında akade-
mik ve idari birtakım çalışma ve uygulamalar yaparak ülkemize öncülük etmektedir. Ancak üniversitelerin iş 
sağlığı ve güvenliği uygulama aşamalarında belirli sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu çalışmayla, üniver-
sitelerde iş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında yapılacak çalışmalarda takip edilecek sıralama ve bu sı-
ralamaya uygun yöntem önerisi sunulmuştur. Süreç yönetiminde gözlenen aksaklık ve çözüm önerileri belir-
lenmiştir. 
 
Anahtar Kelimeler: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Üniversite, İş Sağlığı ve Güvenliği Çalış-
maları, Organizasyon Yapısı, Süreç Yönetimi 
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 RÜZGAR TÜRBİNİ ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜNDEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
RİSKLERİNİN ANALİZİ VE ÜRÜN MALİYETİ ÜZERİNDEKİ FİNANSAL ETKİLERİ

 
Ali ÇOLAK, Metin DAĞDEVİREN

Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgar gücü dünya genelinde kullanımı hızla artan enerji kaynakla-
rından biridir. Elektrik üretiminde önemli avantajlara sahip olması ve gelişen teknoloji ile birlikte dezavantaj-
larının önemli ölçüde ortadan kaldırılmasıyla 2020 yılında dünya elektrik talebinin %12’sinin rüzgar gücü ile 
karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Rüzgar gücünün elektrik enerjisine dönüştürülmesi rüzgar 
türbinleri aracılığıyla yapılamaktadır. Rüzgar türbinleri, rüzgardaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye 
daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bir rüzgar türbini genel olarak kule, jeneratör, hız 
dönüştürücüleri (dişli kutusu), elektrik-elektronik elemanlar ve pervaneden oluşur. Rüzgarın kinetik enerjisi 
rotorda mekanik enerjiye çevrilir. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak gövdedeki jeneratöre aktarılır. 
Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi aküler vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan alıcılara ulaştırılır. 
Rüzgar türbinleri tasarım ve geliştime aşamasından başlayarak sistemin kurulmasına ve işletmeye alınmasına 
kadar geçen süreçte iş sağlığı ve güvenliği (İSG) açısından çok sayıda riskler içermektedir. Bu risklere yöne-
lik olarak alınacak önlemler sürecin güvenilirliğini önemli ölçüde artırırken finansal maliyetlerde de önemli 
bir artışa neden olmaktadır. Bu çalışmada rüzgar türbini ürün yaşam döngüsü içinde yer alan tüm aşamalarda-
ki İSG riskleri analiz edilerek bu risklere karşı alınacak önlemler araştırılmış ve bu önlemlerin finansal mali-
yetler üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Amaç: Bu çalışmanın amacı rüzgar türbini ürün yaşam döngüsü için-
deki tüm aşamalarda yer alan İSG risklerinin belirlenmesi, bu risklerden özellikle kabul edilebilir risk seviye-
sinin üstünde olan risklere yönelik alternatif önlemlerin araştırılması ve bu önlemlerin finansal maliyet üze-
rindeki etkilerinin analiz edilmesidir. Rüzgar türbini ürün yaşam döngüsü; tasarım, geliştirme, üretim, taşıma, 
kurma, işletmeye alma, alt yapı, bakım ve sökme olmak üzere çok sayıda aşamadan oluşmaktadır. Bu aşama-
ların her birinde İSG açısından çok sayıda riskler yer almakta olup, bu riskler yapısal olarak da birbirinden 
çok farklıdır. Örneğin üretim aşamasında kimyasal riskler ön plana çıkarken, taşıma aşamasında mekanik 
riskler, kurma aşamasında fiziksel riskler, işletmeye alma aşamasında elektrik riskleri ortaya çıkabilmektedir. 
Ürün yaşam döngüsü içinde İSG kapsamındaki çok sayıda riskle karşılaşılması olasıdır. Bu risklere karşı alı-
nacak önlemelerin planlanmasında risk analizi ile gerçekleştirilen öncelik sonuçları ile birlikte işletmelerin 
kabul edilebilir risk seviyeleri de önem kazanmaktadır. İSG risklerine yönelik alınacak her önlemin finansal 
maliyet üzerindeki etkisi de düşünülerek işletmenin zarar etmeyeceği ve rekabetten kopmayacağı bir seviye-
nin belirlenmesi önemli bir karar problemidir. Bu çalışmada bu karar probleminin çözümünde karar vericiye 
destek olacak bir çözüm önerisinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmada rüzgar türbini ürün ya-
şam döngüsünün her aşamasında karşılaşılabilecek İSG riskleri uygulama yapılan işletmede bu aşamalar biz-
zat gözlenerek ve yazarların konu ile ilgili tecrübelerinden istifade edilerek belirlenmiştir. Bununla birlikte li-
teratürde bu amaçla yapılmış olan çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmalarda elde edilen sonuçlardan da İSG 
risklerinin belirlenmesi aşamasında yararlanılmıştır. Belirlenen İSG risklerine yönelik olarak alınabilecek al-
ternatif önlemler ve bu önlemlerin maliyetleri konusunda işletmenin şu ana kadar yaşamış olduğu tecrübeler 
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 ile piyasa koşulları dikkate alınmıştır. Analiz: Çalışmada ürün yaşam döngüsünün her aşamasında karşılaşıla-
bilecek riskler ilk olarak risk analiz sonuçlarına göre önceliklendirilmiş ve bu risklere yönelik olarak alınacak 
önlemler ve bu önlemlerin maliyetleri belirlenmiştir. Alınacak önlemlerin işletme ve rüzgar türbininin kurulu-
munun yapılacağı coğrafya özelinde uygulanabilirlikleri tartışılmış ve alternatif önlemlerin maliyete olan et-
kileri belirlenmiştir. Ulusal/uluslararası standartlar, ulusal mevzuat, sektör ve işletmenin kabul edilebilir risk 
seviyesi ve maliyetlerdeki değişim dikkate alınarak analizler gerçekleştirilmiş ve bu analizler ile hem İSG 
açısından güvenilirliğin artırıldığı hem de maliyetler açısından işletmenin rekabet edilebilirliğinin korunduğu 
seviye belirlenmeye çalışılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Tüm sektörlerde olduğu gibi rüzgar türbini üretimi aşa-
masında da İSG risklerine yönelik olarak alınacak önlemler önemli bir maliyet kalemi oluşturmaktadır. Bu-
nunla birlikte işin yapısı gereği birçok İSG riski ile karşılaşılması muhtemel bu alanda alınacak olan önlemle-
rin her zaman uygulanabilir nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle rüzgar türbininin kurulumunun 
yapılacağı coğrafya bu önlemlerin uygulanabilirliğini etkilemektedir. Bu süreçteki risklerin sadece işletme içi 
ile sınırlı olmaması, rüzgar türbininin taşınması ve kurulması aşamasında da önemli risklerin olması alternatif 
önlemlerle, maliyetlerin eş zamanlı olarak değerlendirilmesini ve bu değerlendirmeye göre karar verilmesini 
zorunlu kılmaktadır. Bu analizler yapılmadan rutin olarak alınacak önlemlerin hem İSG risklerinin azaltılma-
sı noktasında etkili olmayacağı, hem de işletmenin finansal maliyetlerini önemli ölçüde artıracağı sonucuna 
ulaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Rüzgar Enerjisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Analizi, Finansal Analiz 



214

 MESLEK YÜKSEKOKULLARININ EĞİTİM ATÖLYELERİNDE 5S MODELİNİN 
UYGULANABİLİRLİĞİ

 
Pınar BAYKAN, Kadir GELİŞ, Selçuk SİNCAR

Çalışma ortamlarının özelliklerinin çalışan beklentilerine cevap vermesi iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanma-
sında önemli görülmektedir. Çünkü insanlar vakitlerinin büyük bir kısmını çalışma ortamlarında geçirmekte-
dirler. Çalışma ortamının, etkili kullanıma uygun ve ergonomik olması çalışanların motivasyonunu artıracağı 
gibi iş veriminin artmasına da sebep olacaktır. Bu durumun işyeri düzenini ile sağlanacağı görülmektedir. Bir 
çalışma ortamında gereksiz malzemelerin belirlenerek ortamdan uzaklaştırılması, daha sonra kullanılacak 
olanların ortamda bulundurulmaması, arşivlemenin düzenli yapılması, aletlerin yerlerinin netleştirilmesi gibi 
yapılacak işlemlerle iş gücü kaybı önlenmiş olacaktır. Bu işlemlerin sistematik olarak yapılmasını sağlamak 
amacıyla geliştirilen 5S modeli yaklaşımı son zamanlarda işyerlerinde etkili olarak uygulanmaktadır. 5S mo-
deli Japonya’da ortaya çıkan bir yönetim sistematiğidir. 5S modeli, Ayıklama (Seiri), Düzenleme (Seiton), 
Temizleme (Seiso), Standartlaştırma/Süreklilik (Seiketsu), Disiplin (Shitsuke) olarak beş aşamadan oluşmak-
tadır. 5S modelinin temel felsefesi, gereksiz olan malzemelerin ayıklanması, sürekli ortamda bulunması gere-
ken ekipmanların kolayca bulunabilecek şekilde düzenlenmesi, ortamın her zaman bakımlı ve temiz saklan-
ması, sürekliliğin ve disiplinin sağlanmasıdır. Bu çalışma da amaç meslek yüksekokullarının uygulama atöl-
yelerinde 5S modelinin uygulanabilirliğini incelemektir.5S modelinin aşamaları ve işletmeye sağlayacağı 
faydaları incelendiğinde bu modelin meslek yüksekokullarında uygulanmasının etkili olacağı aşikârdır. Mes-
lek yüksekokullarında bulunan atölyelerde, uygulama yapan öğrencilerin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi 
hem öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliğinin korunmasına hem de etkili bir eğitim yapılmasına olanak sağlaya-
caktır. Çalışma ortamında bu modelin adım adım uygulanması sistemin işleyişini olumlu etkileyecektir. Ayrı-
ca öğrencilerin, ortamda kendilerini güvende hissetmeleri ve ihtiyaçlarının karşılanması ile motivasyonları 
artacaktır. İleride yapılacak çalışma ile bu modelin uygulama aşamaları meslek yüksekokullarında uygulana-
rak sonuçları değerlendirilecektir. 
 
Anahtar Kelimeler: İşyeri Düzeni, 5S Modeli 



215

 BİR AR-GE LABORATUVARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
 

Muzaffer OĞUZ, Fatma O. ERDOĞAN

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği “Kanunu ile getirilen yeniliklerden biri de işletme büyüklüğüne bakıl-
maksızın hem özel sektör hem de kamu sektöründeki çalışanların tamamını kapsamasıdır. 1 Temmuz 
2016’dan itibaren tüm kamu kurumları iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmek zorundadır. Ka-
nunun 2. maddesi “kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren 
vekillerine, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışmalarına faaliyet konularına bakılmaksızın uy-
gulanır” şeklindedir. Nisan 2016 itibariyle yasanın gereklerini (risk değerlendirme raporları, acil durum ey-
lem planları ve zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri) yerine getirememiş birçok kamu kurumu bulunmak-
tadır. Bu çalışma ile bir Kamu üniversitesinin Ar-Ge laboratuvarının iş sağlığı ve güvenliği açısından incele-
mek ve bu laboratuvarda yürütülen akademik çalışmalar esnasında çalışanların kendisini, birlikte çalıştığı ki-
şileri ve çevreyi nasıl korumaları gerektiği konusunda yardımcı olmak amaçlanmıştır. Laboratuvarlarda mey-
dana gelen kazalar endüstrideki iş kazalarından çok az sayıda değildir. Fakat bu kazalar için bir kayıt sistemi 
olmadığı ve basına çok fazla yansımadığı için gerçek verilere ulaşılamamaktadır. Bu nedenle laboratuvarlar 
ve laboratuvar kazaları ile ilgili düzenlemelere ve kayıt sistemine ihtiyaç vardır. OSHA’nın (Avrupa Birliği İş 
Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) laboratuvar güvenliği kılavuzunda laboratuvar tehlikeleri açıklanmıştır. Bu kıla-
vuz doğrultusunda Ar-Ge laboratuvarındaki tehlike ve riskler belirlenmiş ve bunların sonucunda ayrıntılı bir 
risk değerlendirme raporu oluşturulmuş ve çalışanlarla paylaşılmıştır. Risk değerlendirilmesi beş önemli ba-
samakta gerçekleştirilmiştir. Birinci basamak: çalışma alanının, işin ve kullanılacak malzeme ve cihazların 
belirlenmesi, ikinci basamak: tehlikelerin belirlenmesi, üçüncü basamak: tehlikelerden kaynaklanan risklerin 
tahmini ve değerlendirilmesi, dördüncü basamak: risklerin kontrolünde yeni önlemler belirlenmesi, beşinci 
basamak ise kontrol aşamasıdır ve bu doğrultuda bir uygunsuzluk fark edilirse önlemeye yönelik faaliyetler 
uygulamaya geçirilir. Bu çalışmanın sonucunda çalışanların güvenli bir ortamda çalışmadıkları sonucuna va-
rılmıştır. Bu nedenle acil bir İSG politikası oluşturulması, kalite yönetim sisteminin laboratuvara uygulanma-
sı, GLP iyi laboratuvar uygulamaları prensiplerine göre labaratuvar çalışmaları yapılmalıdır. Kimyasalların 
depolanması ile ilgili yasal mevzuatlar göz önünde bulundurularak acil bir düzenleme gerekmektedir. Kimya-
sallarla çalışma ve güvenlik bilgi formları dikkate alınarak mevzuata göre hareket edilmelidir. Atıklarla ilgili 
olarak bir atık yönetimi politikası oluşturulmalı, acil durum eylem planları yapılmalı ve çalışanlara genel iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir. 1. Muzaffer Oğuz (Kocaeli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 
ABD Yüksek Lisans Öğrencisi, A Sınıf İş Güvenliği Uzmanı, muzafferoguz@gmail.com) 2. Fatma O. Erdo-
ğan (Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli MYO, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, A 
Sınıf İş Güvenliği Uzmanı, foerdogan@gmail.com, fatma.erdogan@kocaeli.edu.tr) 
 
Anahtar Kelimeler: Çalışan, 6331 Sayılı Kanun, İş Sağlığı ve Güvenliği, OSHA Laboratuvar Güvenliği Kı-
lavuzu, Laboratuvar Kazaları 
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 KİMYA ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINDA ÇALIŞAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN 
MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) KULLANIM DURUMLARI 

 
Pınar BAYKAN, Fatma YILDIRIM, Selçuk SİNCAR 

Dünyada ve ülkemizde kimya sanayinin çok hızlı gelişmesi ile birlikte kimyasallar tüm yaşantımızın önemli 
bir parçası haline gelmiştir. Tehlikeli kimyasallar; mobilya, boya, tekstil, metal, gübre vb. sektörlerde yaygın 
olarak kullanıldığından sağlığımızı doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu etkiler üzerine yapılan 
araştırmalar sonucunda, kimyasalların kanser başta olmak üzere birçok hastalığa sebep olduğu ortaya çıkmış-
tır. Çalışma ortamında da bu tehlikeli kimyasallara uzun süreli maruziyet çalışan sağlığını olumsuz etkile-
mektedir. Tehlikeli kimyasalların etkilerinin uzun süre sonra ortaya çıkacağı bilgisi ışığında, bütün kimyasal-
ların tehlikeli görülmesi ve önlem alınması insan sağlığı açısından önemli görülmektedir. Unutulmamalıdır ki 
tehlikesi yok gibi görünen bir kimyasala uzun süre maruz kalınması durumu kalıcı sağlık problemlerine sebe-
biyet verecektir. Bu durumda da önemli olan; bu kimyasalların üretilmesi, taşınması, kullanılması ve bertaraf 
edilmesi sırasında kimyasalın olası risklerinin kontrol altında tutulabilmesidir. Bu risklerin kontrol altında tu-
tulabilmesi için kimyasalın özelliklerinin, çevreye ve insana olan zararlarının bilinmesi gerekmektedir. İşve-
ren, kullanıcı ve tedarikçilerin koordinasyon halinde çalışarak, tehlikeli kimyasal ile çalışanların kimyasalla-
rın tehlikeleri ve riskleriyle ilgili gerekli bilgi donanımına erişmelerine olanak sağlamalıdırlar. Bu bilgilerin 
yer aldığı ve yönetmeliklerde de belirtildiği gibi hazırlanması zorunlu olan Malzeme Güvenlik Bilgi Form 
(MSDS)’u ile çalışanlarımız bilgilendirilmektedir. Bu form ile karışık ve anlaşılır olmayan etiketlerdeki bilgi-
ler sadeleştirilerek kullanıcıya tehlikeli kimyasallar ile ilgili gerekli bilgiler anlaşılır bir şekilde sunulmakta-
dır. Bu çalışmada işveren tarafından tedarik edilen MSDS formlarını araştırma laboratuvarlarında tehlikeli 
kimyasallarla çalışma yapan lisansüstü öğrencilerinin kullanım durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ça-
lışma da risk analiz yöntemi kullanılmış, laboratuvarlarda çalışan öğrencilerle görüşme yapılarak hazırlanan 
kontrol listeleri doldurulmuştur. Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda laboratuvarlarda çalışan öğrencilerin 
genelinin MSDS formundan haberdar olmadığı ve nasıl kullanılması gerektiğini bilmedikleri görülmüştür. 
Ayrıca çalışma sırasında öğrencilerin alan bilgileri dışında kimyasala maruz kalmaları durumunda nasıl mü-
dahale edecekleri ve kullanılmış kimyasalın nasıl bertaraf edileceği konusunda da yeterli bilgiye sahip olma-
dıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Yapılacak çalışmalarla araştırma laboratuvarlarında çalışan lisansüstü öğren-
cilere kullandıkları her kimyasal için MSDS formunun kullanılması gerekliliği anlatılmalı, işveren olarak bü-
tün kimyasal maddeler için bu formların tedarikçi firmalardan temin edilmesi sağlanmalıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Tehlikeli Maddeler, Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) , İş Sağlığı ve Güvenliği 
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 GENEL OLARAK MAKİNELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ
 

Kadir GELİŞ, Pınar BAYKAN, Selçuk SİNCAR 

Bu çalışmanın amacı makinelerle çalışan personele ve işverenlere makineler hakkında alınması gereken te-
mel iş güvenliği hakkında bilgi sağlamaktır. Edinilen bu bilgiler ışığında risk değerlendirmesi ve yönetiminin 
daha planlı yapılması ve makine kaynaklı kaza oranlarının azaltılması hedeflenmektedir. Piyasada çok çeşitli 
amaçlar için üretilmiş makineler olsa da birçoğunun çalışma mantığı aynı temellere dayanır. Makinelerin teh-
like arz eden kısımları dairesel hareket yapan bölümler, doğrusal hareket elde edilen bölümler, salınım ile 
elde edilen hareketler, kesme hareketleri, ezme hareketleri, akışkan basıncı ile hareket eden ve güç üretilen 
kısımlardır. Buna ek olarak elektrik, sıcaklık, toz, gürültü kaynaklı tehlikelerde gözlemlenebilir. Şüphesiz ki 
iyi bir risk değerlendirmesi yapmak oluşabilecek bazı kazaları baştan önlemek demektir. Bu açıdan risk de-
ğerlendirmesi konusunu biraz inceleyeceğiz. Risk değerlendirmesi işe yeni başlanması durumunda, herhangi 
bir değişiklik durumunda, iş kazası, meslek hastalığı, olay vs. durumunda yapılır. Bahsi geçen durumlar hari-
cinde tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla risk değerlendirmesi yapılması gereklidir. Risk değerlendirme-
sinin amacı tehlikelerin belirlenmesi, tehlikenin ortaya çıkma olasılığı, mevcut kontrollerin etkinliğinin göz-
den geçirilmesi, önlem alınması gereken risklerin belirlenmesi, risklerin minimize edilmesidir. Risk değerlen-
dirme metotları nitel metotlar, nicel metotlar ve karma metotlardır. Genel itibari ile kullanılan makine/ teçhi-
zat özel bir metotla üretim yapmıyorsa aynı çalışma mantıklarına sahip olduklarından dolayı en kullanışlı 
olanı nitel bir metot olan Check-list metodudur. Çoğunlukla aynı çalışma prensiplerine dayanan sistemlerde 
oluşabilecek problemler ve alınması gereken tedbirler bir liste haline getirilir ve kontrol sağlanır. Aşağıda ma-
kineler ile ilgili uyulması ve uygulanması gereken bazı kurallar maddeler halinde verilmiştir: • Makinelerin 
periyodik kontrolleri zamanında ve uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. • Makinelerin çalıştırma talimatları 
ve acil durumda yapılması gerekenler her makinenin görülebilir bir yerinde hazır bulunmalıdır. • Makineler 
yetkili kişiler tarafından çalıştırılmalıdır. • Her bir makinenin topraklama hattı çekilmiş olmalıdır. • Makinele-
rin orijinal koruyucu ekipmanları çıkartılmamalı, koruyucu kapak/düzenek gibi şeyleri iptal edilmemelidir. • 
Makinede herhangi aksi bir durum gözlemlendiği takdirde hemen durdurulmalı ve gerekli ikaz levhaları ası-
larak bu durum ilan edilmelidir. • Dönel ve hareketli parçalar varsa kapalı muhafaza içerisine alınmalıdır. • 
Her bir makinede ayrı ayrı acil stop butonu bulunmalıdır. • Büyük makineler için işçi sayısı kadar durdurma 
düğmesi ulaşılabilir bir yerde olması gereklidir. • Yağ ile çalışan makinelerde sızıntı olup olmadığı kontrol 
edilmeli ve gerekli tamamlamalar yapılmalıdır. • Yüksek basınçla çalışan makinelerin hortumları düzenli ola-
rak kontrol edilmeli ve gerekli ise değiştirilmelidir. • Yüksek güç üreten makineler çalışırken yakınına fazla 
yaklaşılmamalıdır. • Uzaktan kumanda edilen makinelerde gerekli sesli ve ışıklı ikazlar çalışır vaziyette ol-
ması gereklidir. • Uygun olmayan, yan sanayi ekipman kullanılmamalıdır. • Gerekli koruyucu ekipman takıl-
madan makineler kullanılmamalı ve kullandırılmamalıdır. • Eğer makine kaynaklı tehlike kabul edilebilir dü-
zeyde değilse; bahsi geçen makinenin teknolojisi değiştirilmeli ya da kullanımına son verilmelidir. • Mesleki 
eğitimlerde makinelerle ilgili iş güvenliğine daha fazla özen gösterilmelidir. Sonuç olarak; SGK verileri de 
göz önünde bulundurulduğunda yıl bazında meydana gelmiş olan meslek hastalıkları ve iş kazalarının büyük 
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 yüzdesini de makine sektörü oluşturmaktadır. Bu nedenle makine sektöründe çalışanların veya işçi çalıştıran-
ların bazı basit kuralları uygulamaları ve uygulatmaları hayati öneme sahiptir. Söz konusu sektör ile alakalı 
basit ve düzenli bazı yaptırımlar sektörün kaza oranını düşüreceği umulmaktadır. 
 
Anahtar Kelimeler: Makinelerde İş Sağlığı ve Güvenliği, Makinelerde Risk Değerlendirmesi 
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 RADYOLOJİ ÜNİTELERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM UYGULAMALARI
 

Nuran AKYURT, Murat BALIKÇI

Giriş ve Amaç: Radyasyon uygulamaları, iyonlaştırıcı radyasyonun bilinçli ve kontrollü olarak kullanıldığı 
yasal düzenlemelere tabi faaliyetlerdir. Bu düzenlemeler; mesleki, tıbbi ve toplum ışınlanmalarına karşı rad-
yasyondan korunmanın ve radyoaktif kaynakların güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kural ve standartları kap-
sar, radyasyonun güvenli kullanımına yönelik bilimsel, teknik ve idari gereklilikleri belirler. Radyasyon Gü-
venliği Yönetmeliği 24.3.2000 tarihli Resmi Gazete (23999 Sayı) iyonlaştırıcı radyasyon ışınlamalarına karşı 
kişilerin ve çevrenin radyasyon güvenliğini sağlamak olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma İstanbul’da faaliyet 
gösteren hastanelerde iyonlaştırıcı radyasyon uygulamalarının yapıldığı ünitelerde çalışan elemanların “Rad-
yoloji Ünitelerinde İş Güvenliği ve Kalite Yönetim Uygulamaları” nı bilme durumlarını belirlemek amacı ile 
yapılmıştır. Araştırmanın Kapsamı Ve Sınırları: Araştırma tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Buna göre, İs-
tanbul ilinde faaliyet gösteren kamu, üniversite, özel ve askeri hastanelerin radyoloji bölümlerinde çalışan 
elemanların “İş Güvenliği ve Kalite Yönetim Uygulamaları” hakkında bilgi sahibi olup olmadıklarını belirle-
mek amacı ile yapılmıştır. Radyoloji ünitelerinde “İş Güvenliği ve Kalite Yönetim Uygulamaları” konusun-
daki görüşlerinin ortaya konulması açısından iyi bir paylaşım olacağı kanısındayız. Literatür ışığında oluştu-
rulan anket formu devlet, üniversite, özel ve askeri hastanelerde radyoloji ünitelerinde iyonlaştırıcı radyas-
yonla çalışan radyoloji başteknisyen/koordinatör, birim sorumlusu, teknisyen/teknikerler olmak üzere toplam 
232 kişiye uygulanmıştır. Yönetici olarak çalışan 4 radyoloji çalışanına ait doldurulmuş anket formu ise eli-
mize geç ulaştırıldığı için değerlendirmeye alınmamıştır. Buna göre radyoloji çalışanlarına uygulanmış olan 
anketimizin geri dönüşüm oranı % 91’dir. Araştırmanın Yöntemi: Anket formunun oluşturulmasında Ulusla-
rarası Atom Enerjisi Kurumunun radyoloji ünitelerini esas alarak çıkarmış olduğu yasalar dayanak alınmıştır. 
Anketin birinci bölümünde (13 adet soru), radyoloji bölümlerinde görev alanların demografik bilgilerini be-
lirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde (25 adet soru) radyoloji çalışanlarının bö-
lümlerine ait sorular bulunmaktadır. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun radyoloji bölümlerinde kullanılmak 
üzere çıkarmış olduğu personel, cihaz, hastaların korunmalarına yönelik yasalar (Radyasyon Güvenliği Yö-
netmeliği, Radyasyon Güvenliği Tüzüğü, Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği, 
Radyasyon Güvenliği El Kitabı), iş sağlığı ve iş güvenliği, meslek hastalığı kanunları, standartlar ve bilimsel 
yayınlar anketimizdeki soruların oluşturulmasında esas alınmıştır. Hastanenin hangi belgeye sahip olduğu, 
etik komite, radyasyon güvenlik programlarının olup olmadığı, çalıştıkları hastanede radyasyon güvenlik ko-
mitesinin ve radyasyon güvenlik yönetim programının ve tehlike durum planlarının var olup olmadığı ikinci 
bölümde yer alan ifadelerden bazılarıdır. Ayrıca radyoloji ünitelerinde çalışan elemanların bilmesi gereken bir 
husus olan “radyasyon görevlileri için etkin dozu kullanma durumları” da ikinci bölümde yer almaktadır. 
Araştırmamıza 232 kişi katıldı. Veriler Şubat 2015 - Kasım 2015 periyodunda yüz yüze görüşmelerle toplan-
dı. Toplanan veriler SPSS veri tabanında analiz edildi. Bulgular: Katılımcıların % 53,9’u erkek (n = 125), % 
46,1’i kadındır (n = 107). Katılanların % 72,8’i tıbbi görüntüleme (ön lisans) mezunu (n=169), % 22,4’ü sağ-
lık meslek lisesi mezunu (n = 52) , % 3’ü lise mezunu (n = 7) ve % 0.9’u üniversite mezunudur (n = 2). Katı-
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 lımcılardan 159 kişi radyolojide, 41 kişi bilgisayarlı tomografide, 23 kişi manyetik rezonansta (MRG) ve 7 
kişi mamografide çalışmaktadır. Katılımcıların % 84,9’u İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nu, keza % 44,4’ü 
hamile hastalar için uygulanan prosedürü bilmediklerini ifade etmişlerdir. Hastanede yangın, deprem, kaza, 
patlama ve benzeri acil durumlar için eğitim almadıklarını belirten çalışan oranı % 80,6 (n =187), periyodik 
sağlık kontrollerinin yapılmadığını ifade eden çalışan oranı % 42,2’dir (n = 98). Taşeron kadro ile çalışanların 
radyasyondan korunmada güvenlik standartlarını bilmedikleri görülmüş ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki 
bulunmuştur (p < 0.001). Sonuç: Katılımcıların çoğunun radyasyon güvenliği eğitimi almadıkları ve Radyas-
yondan Korunmada Güvenlik Standartları ve ALARA (As Low As Reasonably Achievable) prensibini bilme-
dikleri görülmüştür. Bu katılımcıların “hastaları ve kendilerini” radyasyondan korumak için ne yapmaları ge-
rektiği ile ilgili bilgilerinin olmadığı düşünülmektedir. Araştırmamızın bulgularından yola çıkarak “Radyas-
yondan Korunma ve Güvenliği” ile ilgili hizmet içi eğitim programlarının yapılması, çalışanların kişisel ve 
hastanın korunması için gerekli donanımları kullanılması konusunda desteklenmesi, denetlenmesi, takip ve 
belgelendirilmesi gerekmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Röntgen Teknikeri/Teknisyeni, İş Sağlığı ve Güvenliği, Radyasyon Güvenliği 
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 ALÜMİNYUM PROFİL İŞLEME ENDÜSTRİLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 

Murat TAŞTAN, Ergün GONCA

Bilimin ilerlemesiyle ilerleyen, değişen ve gelişen sanayileşmede iş güvenliğinin önemi de hızla artmaktadır. 
Gerek insana olan değer gerekse iş kaybının yaşanmaması için endüstrilerin iş güvenliği açısından risk ve 
tehlikeleri detaylıca incelenerek iş güvenliğinin sağlanması esastır. Dünyada sanayileşme ve teknolojik geliş-
melere paralel olarak özellikle işyerlerinde çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar 
ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye atmasıyla 
önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur. Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda 
işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konmuştur. 
Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve soruna daha değişik açılardan 
yaklaşılması gerekliliği baş göstermiştir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda “İş 
Sağlığı ve İş Güvenliği” kavramı doğmuş, konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır. İş sağlığı ve iş 
güvenliğinin sistematik bir şekilde yönetebilme zorunluluğu iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemlerinin 
doğmasına sebep olmuştur. Sanayi kollarından biri olan alüminyum profil işleme endüstrileri; kesim, pres, 
cnc, polisaj, boya, montaj ve sevkiyat gibi bölümlerinden bir ya da birden fazlasına sahiptir. Her bir bölüm-
deki üretim makineleri, yöntemleri, kullanılan kimyasallar, tehlike ve riskler farklı olabilmektedir. İş sağlığı 
ve güvenliğinin amacı olan negatif tehlike ve riskleri ortadan kaldırabilmek ya da en aza indirebilmek için bu 
bölümleri tanımak iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak önlemlerin atılması için zaruriyettir. 
 
Anahtar Kelimeler: Alüminyum Profil İşleme Endüstrisi, Cnc, Pres, Polisaj, Boya, Meslek Hastalıkları, İş 
Sağlığı, İş Güvenliği, Tehlike, Risk, İş Güvenliği Kültürü 
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 İTFAİYE TEŞKİLATLARINDA VERİLEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN 
PERFORMANS ANALİZİ

 
Hacı Ahmet KIRTAŞ, Recep YİĞİT, Mehmet ÖZLER

Amaç: Bu araştırmada uygulamalı olarak iş güvenliği ve çalışan sağlığının önemine vurgu yapılması, iş gü-
venliği ile çalışan sağlığının korunmasına yönelik önlem ile çalışmaların neler olduğunun belirlenmesine ça-
lışılmıştır. İnsan odaklı bir çalışma ortamı ve bu sürecin içinde yer alan insan faktörünün korunmasına ilişkin 
faktörler ortaya konarak yeni çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu süreçte çoğu bele-
diye itfaiyelerinin, kamu özel teşebbüslerinin, organize sanayi bölgesi itfaiyelerinin, askeri itfaiye birlikleri-
nin ve özel sektör itfaiyelerinin görüşleri, personel deneyim ve tecrübeleri, daha önceden yapılmış ya da ya-
pılması planlanmış ileriye yönelik proje detayları, gelişmeleri ve sonuçları baz alınarak ve akabinde bu so-
nuçların yorumlanmasıyla birlikte bir yöntem geliştirilmiştir. Yorumlanan sonuçlara göre, yapılması gereken-
ler ve yapılmaması gerekenler, meslek hastalıklarına yol açan etkenler ve psikolojik opsiyonlar, ortam şartları 
ve güvenliğinin tartışılması, kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi, organizasyon şemasının belirlenme-
si, tehlikelerin analiz edilmesi gibi parametreler tasarlanıp, bu yönergeler yardımıyla verilen eğitimlerin per-
formansında artış planlanmıştır. Analiz: Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi ve 
faktör analizlerinden yararlanılarak, 300 itfaiye personeli üzerinde araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırmalar 
neticesinde, iş sağlığı ve güvenliğinin itfaiye birlikleri üzerindeki önemini vurgulamak, arttırmak, iş, kişi ve 
ortam güvenliğini sağlamak, itfaiye camiasında karşılaşılan solunum yolları ve kalp hastalıklarını ve olası iş 
kazalarını minimuma indirgemek gibi, bu kapsamda ileriye dönük projeler geliştirip eğitimin doğruluğunu ve 
etkisini arttırmak adına bu analizlerden yararlanılmıştır. Çeşitli analizler sonucunda bulunan ve değerlendiri-
len bulgular geniş kapsamda anlatılmaya çalışılmıştır. Bulgular ve Sonuç: Araştırma sonrasında katılımcıların 
çoğunun, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı ve en önemlisi insan odaklı bir ça-
lışma ortamında bulunmadığı gözlenmiştir. Ayrıca çalışanların yaptığı işe yönelik bazı koruyucu önlemleri 
almadıkları, baret, maske, eldiven ve diğer materyalleri kullanmadıkları da saptanan sonuçlar arasındadır. Bu 
analizler sonucunda yeterli eğitimin verilmediği ya da verilemediği, eğitim veren kişinin yeterli bilgiye, sek-
törde tecrübe ve deneyime sahip olmadığı, birebir itfaiye çalışanı olmadığından dolayı konuya uzak kaldığı 
noktalar olduğu saptanmıştır. İtfaiyede yetişmemiş ve dışarıdan gelen iş sağlığı ve güvenliği eğitimini veren 
uzmanların, yapılan araştırmalara göre %25’in altında bir başarıya ulaştıkları tespit edilmiştir. Bu noktada ve-
rilen eğitimlerin kapsamında değişikliğe gidilmesi ihtiyacı kanısına varılmıştır. Bu parametreyi sağlayacak, 
yani itfaiye sektörüne verilmesi planlanan iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin, yine birebir itfaiye sektöründen 
yetişmiş olup, en az 5 yıl tecrübeyle sabit, işini seven, araştırma ve geliştirmeci, itfaiye kapsamında yukarıda 
da belirtilen çeşitli risklere, sağlık sorunlarına, yapılması ve yapılmaması gerekenlere, iş ahlakına hakim ve 
en önemlisi kuvvetli bir eğitim dilinin olmasının gerektiği öngörülmüştür. Bir farklı sorun ise itfaiye sektörü 
içerisinden yetişmeyen ve dışarıdan temin edilen iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının bu konuda gerekirse 
daha uzman kişilerden eğitim aldıktan ve yeterli bilgiye sahip olduktan sonra bu eğitim gerekliliğinin itfaiye 
müdürlüğünün onayı neticesinde verilmesi gerektiği yorumlanmıştır. Burada asıl vurgulanmak istenen nokta, 
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 bu eğitimi verecek kişilerin bu olayın ciddiyetinin farkına varması, konuya hakim olması ve özellikle itfaiye 
alanında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında, olayın aslında kapsam olarak, dökümanlarda verilen “tehlike” 
adı altında geçen kısımlardan daha fazlasını oluşturduğunu bilmesi ve bu konuda personele verilecek eğitimin 
daha verimli olması hedeflenmiştir. Eğitimi veren kişinin yukarıda belirtilen parametreler doğrultusunda se-
çilmelerinin gerektiği, alternatif çözüm olarak ise itfaiye alanında yayınlanan dökümanların daha kapsamlı 
bir kaynak haline getirilmesinin kanısına varılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İşçi, Çalışan, Personel, Güvenlik, İşletme, İtfaiye, İş sağlığı ve güvenliği, Kontrol, Eği-
tim 
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 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARININ KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR VE UZMAN 
PSİKOLOJİSİ

 
Gül KAHRAMAN, İlker SUGÖZÜ, Mustafa Kemal KÜLEKCİ, Mehmet ZİLE

İş psikolojisi çalışma hayatının vazgeçilmezi ve olumlu olumsuz etkileriyle mesleki başarıyı etkileyen en 
önemli faktördür. Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının meslek hayatlarında karşılaştığı zorluk-
lar araştırılmış, mesleğin uzman psikolojisine olumlu olumsuz etkileri üzerinde işverenin ve mesleki zorunlu-
lukların getirdikleri tartışılmıştır. Gerek çalışma sahasında gerekse çalışma sahasının paralelinde giden ofis 
çalışmalarında karşılaşılan zorluklar bir müddet sonra uzmanların mesleğe olan bakış açılarının değişmesine 
neden olmaktadır. Çalışmanın amacı insanlara verimli uzman olmayı etkileyen faktörleri belirlemek ve bu 
faktörlerle başa çıkma yöntemlerini araştırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Psikolojisi, Uzmanların Zorlukları 
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 MESLEKİ EĞİTİMDE KULLANILAN TORNA TEZGÂHLARI İÇİN ÖRNEK BİR GÜVENLİK 
SİSTEMİ TASARIMI

 
Figan DALMIŞ, Atila BABACAN, İbrahim Savaş DALMIŞ, Bülent EKER

Bu çalışmada mesleki eğitim verilen makine laboratuvarında kullanılan torna tezgâhlarından kaynaklanan iş 
kazalarının önlenebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Herrison F55 ve Jetco Jml 3s marka torna tezgâhları 
üzerine geliştirilen örnek bir güvenlik sistemi monte edilmiştir. Sistem devir sınırlaması, çarpma önleme ve 
uzaktan acil durdurma amacı ile kullanılmaktadır. Prototip sistem torna tezgahı üzerinde bulunan yaklaşım 
sensörleri ve PLC kontrol ünitesi ile çalışmaktadır. Sistemin başarısı NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi ve 
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu atölyelerinde test edilmiştir ve sistemin başarılı bir şekilde çalıştığı be-
lirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İş Güvenliği Otomasyonu, Atölye, Torna Tezgahı, PLC, HMI 
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 YAPI DENETİM GÖREVLİLERİNİN KAMU İNŞAATLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ  
DENETİMİNE ETKİLERİ 

 
Mustafa YILMAZ, Recep KANIT, Mürsel ERDAL, Serkan YILDIZ, Adem BAKIŞ

2001-2012 yılları arasında kamu ihale sistemini, yapı denetim mevzuatını ve çalışma hayatının düzenlenme-
sini kapsayan köklü değişiklikler yapılmıştır. O dönemde etkili olan Avrupa Birliği (AB) giriş sürecinin de it-
kisiyle, AB normlarına uygun sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamları ve etkin denetim mekanizmaları oluş-
turmak suretiyle, inşaat sektöründe can ve mal güvenliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda; imar 
planlarına, standartlara, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapım aşa-
masında etkin bir denetim mekanizmasının oluşturulmasına ve iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli 
tedbirlerin alınmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. 2001 yılında yayınlanan 4708 sayılı ka-
nunla yapı denetim esasları, 2002 yılında yayınlanan 4734 ve 4735sayılı kanunlarla da kamu ihale mevzuatı 
yeniden düzenlenmiştir. 2003 yılında 1475 sayılı İş Yasası yerini 4857 sayılı İş Kanunu’na bırakmıştır. Bu 
kanun kapsamındaki eksiklikler de 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
Kanunu ile giderilerek yasal zemin, AB standartlarına uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Kanunların yü-
rürlüğe girmesinin akabinde ikincil mevzuat kapsamında yayınlanan yönetmelik sayıları yüzlerle ifade edilen 
boyutlara ulaşmış, sadece 4857 sayılı İş Kanununa istinaden 40’ın üzerinde yönetmelik yayınlanmıştır. 
Türkiye’nin hukuk altyapısının şekillendirildiği 2001-2012 yılları arasında başta 4734 sayılı ihale kanunu ol-
mak üzere ihale, yapı denetim ve İSG mevzuatını düzenleyen kanunlar bünyesinde uyum sağlamak için pek 
çok değişiklik yapılmıştır. 2000’li yılların başında yürürlüğe girmiş olan yapı denetim ve ihale kanunları bün-
yesine İSG mevzuatı ile ilgili ilk girdiler, 6645 sayılı kanunla ancak 4 Nisan 2015 tarihinde yapılabildiğinden, 
bu süreçte sektördeki iş kazaları oranı azaltılamamıştır. Bu çalışmada, iki grup yasanın İSG açısından bütün-
leşik bir incelemesinin yapılması hedeflenmiştir. Devletin üst işveren sıfatıyla yüklenicinin denetim sorumlu-
luğunu paylaşması ve İSG müfettişlerine ilave olarak yetki ve sorumluluk sınırları çizilmiş kontrol teşkilatı-
nın da iş sağlığı denetiminde görevlendirilmesi inşaat sektöründeki iş kazaları oranını önemli ölçüde azalta-
caktır. 

Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, İş Güvenliği ve Sağlığı, İş Kazaları, Yapı Denetimi 
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 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 

Hande YEŞİLBAŞ

Teknolojinin hızla gelişmesi ve sanayileşme ile birlikte yeni iş alanları oluşmakta ve iş hayatında önemli ge-
lişmeler yaşanmaktadır. Çalışanların, bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için fiziksel, 
psikolojik ve sosyal yönden desteklenerek, sağlıklı ve güvenli iş ortamının oluşturulmasına ihtiyaç duyul-
maktadır. Günümüzde çalışan sağlığı ve güvenliğinin en üst düzeyde sürdürülmesi, iş kazaları ve meslek has-
talıklarının önlenmesi, işin çalışana, çalışanın ise işe uyumunun sağlanmasında iş sağlığı ve güvenliği uygu-
lamaları son derece önemli olmaktadır. Çalışanlar iş sağlığını ve güvenliğini tehdit eden çeşitli risklerle çalış-
ma ortamlarında karşı karşıya kalmaktadır. Sağlık hizmetleri alanı da çalışan sağlığı ve güvenliği açısından 
önemli riskler taşıyan çalışma alanlarındandır. Teknolojik değişimlerin ve çeşitliliğin oldukça fazla kullanıl-
dığı ve pek çok sağlık meslek üyesinin bir arada çalıştığı sağlık kuruluşlarında, topluma kapsamlı ve kaliteli 
sağlık hizmeti sunmayı amaç edinmiş sağlık çalışanları, sağlık hizmetinin özelliğinden kaynaklanan çeşitli 
mesleki risk ve tehlikelere maruz kalmaktadır. Sağlık çalışanları çalışma ortamlarında anestezik ajanlar, sito-
toksik ilaçlar, antiseptik solüsyonlar, dezenfektanlar, lateks içeren ürünler gibi kimyasal risklere; radyasyon, 
gürültü, yetersiz ya da fazla aydınlatma, ısı, toz, nem, kaygan zemin, yangın, havalandırmanın yetersiz olma-
sı, ortamın ve dinlenme odalarının yetersizliği, patlayıcı-yanıcı maddeler, kişisel koruyucuların bulunmaması 
ya da yetersizliği, atıklar, elektrik ve manyetik alanlar gibi fiziksel tehlikelere; tüberküloz, hepatitler ve HIV’e 
neden olan, hava ve kan yolu ile bulaşan ajanlar gibi biyolojik risklere; sabit oturma, pozisyonel zorlanma, 
tekrarlayıcı hareketler, ayakta çalışma, itme-çekme hareketleri, ağır kaldırma ve uygun olmayan postürde ça-
lışma gibi ergonomik risklere ve çalışanların iş yükünün fazla olması, düşük ücretle çalışma, vardiyalı ve 
uzun süreli çalışma, iş tanımlarındaki ve iş kontrolündeki belirsizlikler, stres ve anksiyete, iş yerinde şiddete 
maruziyet, sürekli değişen teknolojiye uyum, ekip dinamiklerindeki eksiklikler ve değişimler gibi çok sayıda 
psikososyal tehlikelere maruz kalmaktadır. İşle ilgili her türlü sorun zamanla sağlık çalışanlarında iş doyum-
suzluğuna ve tükenmişliğe neden olmakta; vardiyalı ve uzun süre çalışmadan dolayı kronik yorgunluk, uyku 
bozuklukları, depresyon ve anksiyete bozukluğu görülmekte, kişinin aile ve sosyal yaşamı zarar görmektedir. 
Çalışma ortamındaki rol belirsizlikleri, personel eksikliği nedeniyle artan iş yükü, çalışanın motivasyonunun 
ve performansının azalmasına yol açmakta, hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Sağlık çalışanla-
rında hastalara pozisyon verme, ağır malzeme ve ekipmanları kaldırma, hasta taşıma nedeniyle sırt ve bel ağ-
rıları sık görülmekte, çalışma ortamının fiziksel koşullarının uygun olmaması nedeniyle meydana gelen düş-
me, çarpma, kayma vb. sonucunda ise kas-iskelet sistemi yaralanmaları meydana gelmektedir. İşyerinde ya-
şanan şiddet ise iş tatminsizliği, işe devamsızlık, iş değiştirme, stres ve tükenmişlik, bedensel ve zihinsel sağ-
lık sorunları, güven kaybı ve örgüte yabancılaşma gibi sonuçlara yol açmaktadır. Bu olumsuz etkileri en aza 
indirmek için sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm risk ve tehlikeler göz önünde bulun-
durularak bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda düzeltici faaliyetlerden çok, önleyici faaliyetlere öncelik verilip sorunlar ortaya çıkmadan önlen-
melidir. Kurumlarda iş kazaları, meslek hastalıkları ve tehlikeli durumlara ilişkin risk değerlendirmesi yapıl-
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 malı, düzenli kayıt ve bildirim sistemi sağlanmalı, iç ve dış denetimler yapılmalı, iş sağlığı ve güvenliği bi-
rimleri oluşturulup aktif şekilde çalıştırılmalıdır. Sağlık kurumu yöneticilerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
yasal düzenlemeleri hakkında bilgi düzeyleri araştırılmalı ve yeterli bilgi düzeyinde olmayanlar için gerekli 
eğitim desteği sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Hizmetleri, Sağlık Çalışanı, Mesleki Risk, İş Kazası 
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 MARMARA BÖLGESİNDE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI SAYILARININ 
İSTATİKSEL İNCELENMESİ VE KOCAELİ ÖRNEĞİ

 
Ferit ARTKIN

Toplumsal bir oluşum içinde önceden planlamayan, bilinmeyen ve kontrol dışına çıkan aynı zamanda çevre-
sine zarar verebilecek nitelikteki olaya kaza denir. Bu genel bir tanımdır. Hukuki açıdan bir olayın kaza ola-
rak değerlendirilmesi için, olayda herhangi bir zarar sözkonusu olmalıdır. Zarar insana yönelikse ceza hukuku 
ve genel hukuk, mala yönelikse genel hukuk kapsamına girer. İş Kazasının yasal tanımı 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. Maddesinde şu şekildedir; Sigortalının işyerinde bulunduğu 
sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, ya da görevli olarak işyeri 
dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana 
gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır. Meslek hastalığının ya-
sal tanımı ise yukarda verilen aynı sayılı kanunun 14. Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır; Meslek hastalı-
ğı, 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. Yöntem: Bu çalış-
mada, Marmara Bölgesinde yer alan toplam 11 ildeki iş kazaları ve meslek hastalıkları sayıları ile iş kazaları 
sonucu meydana gelen ölümlerin 2010-2014 yılları arasındaki verilerinin; tablolar, grafikler ve istatistiksel 
verilerle incelenmesi, elde edilen verilerin yorumlanması ve geleceğe ilişkin yapılması gereken planlar, ön-
lem ve öneriler bu çalışmada yer almaktadır. Kocaeli ilinde aynı yıllar arasında iş kazaları sonucu ölümlü 
kaza sayılarının Matlab 8.2 R2013b programı kullanılarak interpolasyon tekniği ile sayısal açıdan analiz edil-
mesi de bu çalışmanın içeriğinde yer almaktadır. 2010-2014 yıllarında Doğu Marmara bölgesinin en önemli 
sanayi kenti olan Kocaeli’nin iş kazaları, meslek hastalıkları ile ölümlü iş kazaları sayılarında Marmara 
Bölgesi’nde 3. veya 4. Sırada yer almasının nedenleri fabrika ortamında iş güvenliği ve sağlığı eğitimlerinin 
önemi ve kaza sayılarının azaltılmasındaki önleyici etkileri incelenmiştir. Bulgular ve Sonuç: Marmara Böl-
gesi, ülkemizde üretilen toplam elektrik enerjisi üretiminin 1/3’ünü tüketmektedir. Ülkemizin en büyük, en 
gelişmiş sanayi bölgesi İstanbul-Kocaeli-Bursa-Sakarya şehirleri arasında yer almaktadır. Marmara Bölgesi, 
kent nüfusu en fazla olan bölgemizdir, nüfusun özellikle yoğunluk kazandığı yer Çatalca-Kocaeli havzasıdır. 
Kişi başına milli gelir düzeyi (KBMG) açısından en gelişmiş bölgemizdir. Marmara bölgesinde yer alan top-
lam 11 ilin Kişi Başına Düşen Milli gelir ortalaması; 20982 $’dır aynı döneme ait Türkiye ortalaması ise; 
15137 $’dır. Kocaeli ili ise; Kişi Başına Milli gelir düzeyi 33620 $ ile en yüksek KBMG değerine sahip olan 
ilimizdir (TÜİK, 2011). Marmara Bölgesinde gelişmiş başlıca sanayi alanları; otomotiv ve otomotiv yan sa-
nayi, çimento, beyaz eşya, gemi inşaat, petrokimya ve alüminyum, kağıt, dokuma ve hazır giyim, işlenmiş 
gıda sayılabilir. Bu bölgenin sanayisinin gelişmesinde, hammadde teminin kolay olması, ulaşım ve pazarlama 
kolaylıkları, tüketici nüfusun fazla olması, işgücünün fazla olması gibi faktörler etkili olmuştur. 2010-2014 
yılları arasında iş kazası sayılarının ülke genelinde giderek arttığını 2010 senesinde toplam 62903 iş kazası 
meydana geldiğini, 2014 yılına geldiğine ise bu sayının 117892’ye çıktığını SGK verilerinden görülebilmek-
tedir. Meslek hastalıkları sayılarının ise genellikle değişkenlik göstermekle birlikte yaklaşık aynı sayılarda ol-
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 duğunu resmi rakamlarda 2010 yılında toplam 533 meslek hastalığı tespit edildiğini 2014’de ise bu sayının 
494 olduğu görülebilir. Ölüm ile sonuçlanan iş kazaları sayılarının ülke genelinde 2010 yılında 1444 iken bu 
sayının 2014 yılında 1626’ya çıktığını istatistiksel verilerden tespit edilebiliriz (SGK, İş Kazası ve Meslek 
Hastalıkları İstatistikleri, TÜİSAG). Elde edilen bu verilerden fabrikalarda ve üretim yapılan her türlü ortam-
da Temel İSG eğitiminin önemi, farkındalık tespiti, bilinç düzeyinin arttırılması, sağlıklı ve güvenli çalışma 
ortamının sağlanması, İş yerlerinde İş Güvenliği kültürünün oluşturulması yükselen İş Kazaları sayılarını ve 
ölümle sonuçlanan iş kazaları sayılarını azaltacak faktörlerdir. Temel İSG eğitimleri, iş kazalarını önleyici ni-
telikte fabrikalar için düşük maliyetli bir yöntemdir. Bu sayede iş kazası meydana gelmeden fabrikanın uğra-
yacağı maddi zararın çok daha altında bir maliyetle kazaları önleyici tedbirler alınabilir. 

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Teknik, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Kocaeli 
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 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARININ KARŞILAŞTIĞI ZORLUKLAR VE UZMAN 
PSİKOLOJİSİ

 
Gül KAHRAMAN, İlker SUGÖZÜ, Mustafa Kemal KÜLEKCİ, Mehmet ZİLE

İş psikolojisi çalışma hayatının vazgeçilmezi ve olumlu olumsuz etkileriyle mesleki başarıyı etkileyen en 
önemli faktördür. Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının meslek hayatlarında karşılaştığı zorluk-
lar araştırılmış, mesleğin uzman psikolojisine olumlu olumsuz etkileri üzerinde işverenin ve mesleki zorunlu-
lukların getirdikleri tartışılmıştır. Gerek çalışma sahasında gerekse çalışma sahasının paralelinde giden ofis 
çalışmalarında karşılaşılan zorluklar bir müddet sonra uzmanların mesleğe olan bakış açılarının değişmesine 
neden olmaktadır. Çalışmanın amacı insanlara verimli uzman olmayı etkileyen faktörleri belirlemek ve bu 
faktörlerle başa çıkma yöntemlerini araştırmaktır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Psikolojisi, Uzmanların Zorlukları 
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 BİTKİSEL ÇAYLARIN İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Nazım ŞEKEROĞLU, Nurgül YÜCEL

İş sağlığı bütün çalışanları ve çalışma hayatıyla ilintili olan herkesi ilgilendiren önemli konu başlıklarından 
birisidir. İş sağlığına ve iş güvenliğine ilişkin istatistiksel sonuçlar, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmişlik 
düzeylerine ait önemli göstergeleri ortaya koymaktadır. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine son yıllarda veri-
len önem, bu alanda ortaya çıkan iş kazası ve meslek hastalıklarını bir ölçüde ortadan kaldırmış olsa da, iste-
nilen seviyeye henüz tam olarak ulaşılamamıştır. Çalışılan yerin ve yapılan işin sağlıklı olması kadar, o işte 
çalışan kişinin de sağlığının korunması, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemlidir. İşyerlerinde alınan sayı-
sız önlemlerin yanında, çalışan kişinin günlük beslenmesi, yemesi, içmesi ve benzeri gibi başlıklar da üzerin-
de durulan önemli konular arasındadır. Özellikle son yıllarda tüketimi giderek artan bitkisel çaylar, çalışma 
alanlarında işçilerin ve çalışanların motivasyonunu ve enerjilerini artırmak veya rahatlamalarını sağlamak 
için, işverenler ve çalışanlar tarafından tercih edilmektedir. Genel olarak; bitkilerin kök, gövde, yaprak ve çi-
çek kısımlarından elde edilerek hazırlanan bu çaylar, kurutulmuş bitki kısımlarının demlenmesi şeklinde içi-
me hazırlanan gıda maddeleridir. Kullanımı çok eskilere dayanan; soğuk algınlığı, öksürük, hazımsızlık ve 
daha birçok sağlık şikâyetlerini gidermek için kullanılan bitki çayları, ayrıca yüzyılladır keyif verici ürünler 
olarak da tüketilmektedir. Bu araştırmada amaç, iş güvenliği, çalışan sağlığı, motivasyonu ve rahatlamasında 
bitkisel çayların önemine vurgu yaparak, iş güvenliği ile çalışan sağlığının korunmasında bitkisel çayların 
olumlu etkileri ile olumsuz yan etkilerinin neler olduğunu belirlemektir. Bu kapsamda, bilimsel literatürler 
dikkate alınarak, daha verimli bir çalışma ortamının sağlanması, çalışanlardan en üst düzeyde ve sağlıklı bir 
şekilde faydalanılması için önerilerde bulunulmuştur. Bulgular ve Sonuç: Günlük yaşantımızda kullanılan; 
çay (Camelia sinensis bitkisinden elde edilen siyah, yeşil, beyaz çaylar vb.), mate çayı (Ilex paraguariensis) 
ve kahve (Coffe arabica vd. türlerden) gibi bileşiminde kafein ve tein gibi uyarıcı etken maddeler taşıyan bit-
kisel çay ve içeceklerin, yapılan çalışmalara göre, dikkat toplayıcı özellik taşıdıkları bildirilmektedir. Bu içe-
ceklerin yanı sıra, son yıllarda günlük stresten kurtulmak, yorgunluğu atmak ve rahatlamak için, sakinleştirici 
ve rahatlatıcı bitkisel çaylar da yoğun şekilde tüketilmektedir. Rezene (Foeniculum vulgare), anason (Pimpi-
nella anisum), papatya (Matricaria chamomilla), melisa (Melissa officinalis) ve kedi otu (Valeriana officina-
lis) gibi bazı bitkiler sindirim sistemini düzenleyerek ve merkezi sinir sistemine etki ederek kısmen rahatlatıcı 
etkiye sahip olmakla birlikte, bilimsel çalışmalara göre; bu çayların bazıları hafif uyku haline de yol açabil-
mektedir. Rahatlatıcı bu çayların dışında, oldukça güçlü antidepresant etkiye sahip olduğu bilimsel olarak tes-
pit edilen, sarı kantaron (Hypericum perforatum) bitkisinin çayının, çalışma verimini düşürüp, dikkati dağıta-
rak iş kazalarına sebebiyet verebileceği için çalışma öncesi ve esnasında kullanılmaması gerektiği düşünül-
mektedir. Merkezi sinir sistemi üzerine etki eden bu çayın mesai saatleri öncesi ve içinde kullanılmasının bü-
yük risk taşıyabileceği dikkate alınmalıdır. Genel çerçevede; sağlıklı kalmak ve daha verimli çalışabilmek 
için bitki çaylarının doğru ve bilinçli şekilde kullanılması, çalışma ortamında çalışan sağlığına ve güvenliğini 
riske atabilecek durumlar ortaya çıkmaması bakımından önemlidir. Bu nedenle, bitkisel çayların özellikleri 
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 bilinmeden bilinçsiz şekilde işyerlerinde kullandırılmaması, çalışanların beslenme alışkanlıkları ve özellikle-
de son yıllarda popülaritesi artan bitkisel ürünler (çaylar, gıda takviyeleri vd.) hususuna işverenlerin ve diğer 
personelin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. İş sağlığı, güvenliği açısından bitkisel ürünlerin kullanımı konu-
sunda kapsamlı araştırmalar yapılmalı ve bilinçsiz kullanımlar önlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Bitkisel Çaylar, Çalışan Sağlığı, Çalışan Güvenliği, İş Verimi, Sarı Kantaron 
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 EMEK YOĞUN İMALAT YAPAN BİR FİRMANIN ERGONOMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 

Nevra AKBİLEK, Gonca UYSAL CERİTLİOĞLU

Çalışma alanı tasarımı, kullanılan makine ya da yardımcı malzemelerin insan hayatının kalitesini ve çalışma 
koşullarının iyiliğini artıracak şekilde tasarımların oluşturulması ihtiyacı üretimin yapıldığı her alanda ihti-
yaçtır. İşe bağlı hastalıklardaki yeni olguların %50’sini Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları (KİSH) 
oluşturmaktadır. Mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları olarak adlandırılabilen bu hastalıkların oluşumların-
da; iş yerinde tekrarlamalı, zorlamalı hareketler, vücudun kötü pozisyonlarda kullanımı ve ergonomik yeter-
sizlikler önemli rol oynar (Bernard ,B.P,1997;Özcan,E,2007). Yapılan iyileştirmeler ve kontroller ile çalış-
mak, ekonomik ihtiyacı karşılamaktan ziyade kişilerin daha sonra oluşabilecek meslek hastalıklarından koru-
narak hayatlarını idame ettirmelerini sağlar. Bu çalışmada gıda makinaları sektöründeki insan yoğun çalışma-
lar gözlenmiş olup ergonomik sorunlar tespit edilmiştir ve bu sorunları iyileştirecek öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Çalışan Performansı, Çalışma Alanı Tasarımı 
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 TERSANE VE LİMAN İŞLETMELERİNDE GAZDAN ARINDIRMA İŞLEMİ
 

Kazım CESUR

Bu çalışma tersane ve liman işletmelerinde, kapalı alanlarda yapılan sıcak ve soğuk işlemlerin insan sağlığı 
ve çevre açısından daha güvenli bir şekilde yapılabilmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. İş kazaları ile ilgili ola-
rak, 1985 ile 2003 yılları arasında gemi söküm bölgesindeki 15 şirkette çalışan 1802 işçiye ait verileri içeren, 
1985 yılından beri 15 işyerinde iş hekimliği yapan Op. Dr. Hüseyin Dağ’ın araştırma çalışmasından yararla-
nılmıştır. Toplam 23 kazada 29 işçi hayatını kaybediyor şaşırtıcı olan ise, tek bir kaza olan gazdan arındırma 
işlemi yapılmamış bir tankerde kesim yapılırken yaşanan patlamada 7 işçi hayatını kaybediyor. Bu da bize 
gösteriyor ki gazdan arındırma işlemi yapılmamış kapalı mahallerde yapılacak olan soğuk veya sıcak herhan-
gi bir işlem en ölümcül kazalara davetiyedir. 

Anahtar Kelimeler: Gaz, Kapalı Alan, Tehlikeli 



236

 TÜRKİYE’DE İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ FARKLI ANALİZ 
YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ 

 
Murat KORKMAZ, Erdal ŞEN, Bülent EKER

Bu araştırma iş yerindeki kazalara ilişkin 2007-2014 arası Sosyal güvenlik kurumu verileri kullanılarak yapıl-
mıştır. Verilerin Analizi: Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapı-
lan Koreasyon, Birim kök, Granger nedensellik ve Regresyon analizleri sonucunda iş kazalarında en çok han-
gi cinsiyet grubunun etkilendiği ve yıllar bazında nasıl değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç: Kadın ve 
erkek iş kazaları arasında düşük dereceli ve pozitif korelasyon bulunmaktadır. Değişkenlerin hiçbirisinin bi-
rim kök içermediği bundan dolayı da ileriki analizlerde kullanılabilecekleri belirlenmiştir. Total iş kazası 
oranları ile kadın iş kazası oranları arasında nedensellik bulunmaktadır. Total iş kazası oranları ile erkek iş 
kazası oranları arasında nedensellik bulunmaktadır. Kadın iş kazası oranları erkek iş kazası oranlarının nede-
nidir. Erkek iş kazası oranları kadın iş kazası oranlarının nedenidir. Chow yapısal kırılma testine göre farklı 
dönemler denenmiş ve yapısal kırılma olmadığı belirlenmiştir. Kadın iş kazası oranları bir birim arttığında to-
tal iş kazası oranları 0,73 birim artmaktadır. Erkek iş kazası oranları bir birim arttığında total iş kazası oranla-
rı 1,06 birim artmaktadır. Kadın iş kazası oranları bir birim arttığında erkek iş kazası oranları 0,69 birim art-
maktadır. 

Anahtar Kelimeler: Analiz, Hastalık, Yöntem, Çalışan, Mesleki Riskler 
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 TARIMSAL ÜRETİMDE İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI
 

Sibel ÇELİKEL YİĞİTER

İnsanlık tarihinde avcı-toplayıcı dönemden yerleşik hayata geçilmesinde büyük rol oynayan tarımsal faaliyet-
ler bugün gelinen noktada hala sektörel anlamda önemini korumaktadır. İnsanlığın en temel ihtiyacı olan bes-
lenme için bireysel üretimin yeterli olmadığı ve tarımsal faaliyetlerin sektörel anlamda yürütüldüğü çağımız-
da üretim safhasında çalışanlar farklı sorunlarla karşılaşmaktadır. Yaşadığımız çağda da hala emek yoğun 
olma özelliğini koruyan tarım sektöründe çalışanlar yaşanan iş kazalarında olumsuz yönde etkilenmektedir. 
Üretim faaliyetlerinde kullanılan kimyasallar ve işlemler nedeni ile sektör çalışanlarının meslek hastalıklarına 
yakalanma ihtimalleri bulunmaktadır. Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de tarımsal üretimde yaşanan iş kazaları 
ve meslek hastalıklarının incelenmesi ile sektörel anlamda konu ile ilgili karşılaşılan temel sorunların belir-
lenmesine çalışılmaktadır. Yöntem: Çalışma kapsamında Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları konu-
sunda tek resmi veri olma özelliğini koruyan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistikleri 2007-2014 yılların 
kapsayacak şekilde tarımsal üretimde iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden incelenmiştir. Analiz: İnce-
leme sonucunda veriler derlenirken 2007-2012 ve 2013-2014 dönemleri olarak iki temel gruplandırma ile de-
ğerlendirme yapılmıştır. Bu gruplandırmada SGK’nin 2012 yılında Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları sonu-
cu istatistik yıllıklarında veri değişikliğine gitmesi etkili olmuştur. Bulgular ve Sonuç: Araştırma sonucunda 
tarımsal üretimde meslek hastalığına ilişkin verilerin yok denecek kadar az olduğu ve 2007-2014 yıllarını 
kapsayan dönemde meslek hastalığına ilişkin bir tane bildirimin yapıldığı görülmüştür. Aynı dönem içinde iş 
kazalarında yıldan yıla artış olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde iş kazası ve meslek hastalık-
larına ilişkin bulgular irdelenerek değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal Üretim, İş Kazası, Meslek Hastalığı 
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 PRESENTEEISMİN (İŞTE VAROL(MA)MA SORUNU) İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE ETKİSİ
 

Gültekin BAYSAL, İsmet ANIK BAYSAL, Güliz Müge AKPINAR

Çağdaş yönetim anlayışı ile birlikte insan, yönetim biliminin odak noktası haline gelmiş, çalışanları ilgilendi-
ren her konu ve her sorun da yönetim alanındaki araştırmaların temelini oluşturmaya başlamıştır. İnsana veri-
len önem ve değer, işletmeler için en büyük maddi yatırımlardan bile daha önemli hale gelmiştir. Presentee-
ism, (İşte Varolmama Sorunu) günümüzün yoğun rekabet ortamında çalışmak zorunda olan kişilerin sorunu-
dur. Bu sorun, çalışanların işlerinin başında olmalarına rağmen, görevlerini tam anlamıyla yerine getireme-
melerinden kaynaklanan bir sorundur. Bu sorun hem çalışan verimliliğinin, hem işletmenin verimliliğinin 
düşmesine hem de iş sağlığı ve güvenliğinin olumsuz yönde etkilenmesine neden olan önemli etkenlerden bi-
ridir. Presenteeism en kısa tanımıyla, çalışanların iş yerinde bulunmasına rağmen tam anlamıyla performans-
larını sergileyememeleridir. Bir başka ifadeyle Presenteeism, çalışanların bedensel ya da ruhsal rahatsızlıkları 
nedeniyle işe gitmemeleri gerekirken iş yerlerinde bulunmalarıdır. Çalışanların, gerek işlerini kaybetme ge-
rekse kariyerlerindeki hedeflerine ulaşamama korkusundan dolayı iş yerinde bulunamayacak durumda olma-
larına rağmen işe gitmeleri ve bunun sonucunda performans düşüklüğü nedeniyle verimi düşürmeleridir. Bu 
şekilde de farkında olmadan işletmenin genel verim düzeyi ve iş sağlığı ve güvenliği üzerinde olumsuz bir et-
kide bulunmaktadır. Presenteeism kavramı daha detaylı incelendiğinde, presenteeism sorununun tek kaynağı-
nın fizyolojik rahatsızlıklar olmadığı görülmektedir. Bazen çalışanlar psikolojik nedenlerle ya da örgütsel 
kaynaklı farklı nedenlerden dolayı presenteeism sorununu yaşayabilmektedirler. Bu açıdan bakıldığında, pre-
senteeism yalnızca hastalıklar nedeniyle işte var olmama durumunu değil her türlü nedenden dolayı fiziken 
işyerindeyken çalışanın kendisini işe verememesi durumunu ifade etmektedir. Çalışanlardaki bu kendini işe 
verememe durumunu sadece verimlilikle sınırlamak çok dar bir bakış açısını ortaya koyacaktır. Verimliliğin 
yanı sıra presenteeism performans ve motivasyonda azalmayı; memnuniyetsizlik, işe devamsızlık, işine odak-
lanamama sonucu iş kazası oranlarında yükselişi ve işgören devrinde artışı beraberinde getirmektedir. Günü-
müzde işletmeler için en önemli unsurun insan unsuru olduğu göz önünde bulundurulduğunda insandan kay-
naklanan sorunların da işletmeler için en önemli sorunlar olduğu söylenebilmektedir. İşte var olmama (pre-
senteeism) güncel bir sorun olmasına karşın yeni ortaya çıkmış bir sorun değildir. Ancak işe devamsızlık so-
rununun sürekli araştırılmasına karşın presenteeism sorunu yeni araştırılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni ise 
presenteeism sorununun yol açtığı maliyetlerin yeni yeni farkına varılmasıdır. Bunun dışında presenteeism 
sorununun, çalışma yaşamında gün gittikçe büyüyen problemler yarattığı görülmektedir. Presenteeism yani 
işte var olmama sorunu birçok disiplin açısından önem taşımaktadır. İktisatçılar, işletmeciler, sağlık sorunları 
ile ilgili araştırma yapanlar ve sosyal politikacılar tarafından ayrıntılı analizlerin yapılmasını gerektiren bir 
sorun alanı olarak görülmektedir. Yani presenteeism tüm bu alanlar açısından önem taşımaktadır. Özellikle 
insan kaynakları yönetimiyle ilgili olan taraflar, bu sorunu genellikle işletmelerde verimlilik kaybının önlen-
mesi açısından ele almaktadırlar (Koçoğlu, 2007). Oysa yaşanan performans düşüklüğünün nedenleriyle bir-
likte, çalışanlar açısından insani boyutunun da ele alınması ve çözüm üretilmesi gerekmektedir. Çünkü işlet-
meler ve çalışanlar karşılıklı olarak birbirlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Sağlıklı çalışanlarla sağlıklı işletme-
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 lere, sağlıklı işletmelerle ise daha sağlıklı çalışanlara sahip olunabilecektir. İşletmelerin bu sorunu yalnızca 
verimlilik kaybı ya da maddi bir sorun olarak görmeleri doğru değildir. Bu sorunun maddi boyutlarının ya-
nında sosyal ve psikolojik boyutları da ele alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı, yapılacak olan literatür çalışma-
sı ile presenteeismin (işte varol(ma)ma sorunu) iş sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Presenteeism, İşte Varolmama, İş Güvenliği, İş Sağlığı 
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 DİZİ SEKTÖRÜNDE KAMERA ARKASI EKİPLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI: 
NEOLİBERALİZM, KÜRESEL REKABET VE EMEK SÖMÜRÜSÜ

 
Seçkin SEVİM

Türkiye son yıllarda iş kazalarında yaşanan artışla iş sağlığı ve iş güvenliğinin risk altında olduğu üçüncü 
dünya ülkeleri ile aynı kulvarı paylaşmaktadır. 2014 yılındaki maden kazaları, Tuzla Tersanesi’ndeki işçi 
ölümleri ve ülkenin en önemli sektörlerinden biri olan inşaat sektöründeki ölümlü iş kazalarındaki artış bu 
konudaki endişe verici tabloyu gözler önüne sermektedir. Haftanın en az altı günü, on sekiz saati bulan gün-
lük çalışma süreleriyle ve sosyal güvenceden yoksun olarak çalıştırılan dizi sektöründeki kamera arkası çalı-
şanları, Türkiye’deki emek sömürüsünün “yaratıcı endüstri”lerdeki yansıması olarak öne çıkmaktadır. Son 
yıllardaki atılımla geçmişte Brezilya ve Meksika’nın sahip olduğu pazarı ele geçiren Türk dizileri, bugün 
Arap Yarımadası’ndan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar geniş bir coğrafyada izleyici bulmak-
tadır. Bu paarın elde edilmesi için bazı bedeller ödenmiştir. En büyük bedeli ödeyenlerden biri de söz konusu 
şartlarda çalışan kamera arkası çalışanlarıdır. Daha çok iç mekanlarda geçen Brezilya ve Meksika dizilerine 
karşılık dış mekânları da kullanan ve süreleri dünya standardı olan kırk-elli dakikanın en az üç katı olan yerli 
diziler rakiplerinin rekabet şansını ortadan kaldırmıştır. Son yıllarda dizi yapımlarındaki niceliksel artış, dizi 
sürelerinin normalin üç katına çıkması, izleyici alışkanlıklarının değişmesi ve dış pazarlarda elde edilen başa-
rı, yerli dizilerin toplumun farklı kesimleri tarafından tartışılmasına yol açmaktadır. Yalnızca sinemacılar de-
ğil, akademisyenler, ekonomistler, sosyologlar ve siyasetçiler de yerli dizi fenomeni hakkında görüş bildir-
mektedirler. Bu görüşlerin yoğunlaştığı en önemli konulardan biri dizilerin süreleridir. Sonuçta yerli dizi sü-
relerinin uzaması, kamera arkası çalışanları üzerindeki emek sömürüsünün yoğunlaşmasına, sakatlanma ve 
hatta ölümle sonuçlanan iş kazalarının artmasına yol açmaktadır. Ne var ki Türkiye’deki emek sömürüsünün 
ve iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki olumsuz şartların bir parçası olan dizi sektöründeki kamera arkası 
ekiplerinin çalışma koşulları, bugüne kadar sistematik bir şekilde analiz edilmemiştir. Türkiye’deki ticari ya-
yıncılık anlayışı, özel televizyon kanallarının reyting rejimi, yurtdışı pazarlara açılmanın getirdiği uluslararası 
rekabet baskısı, devletin iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki düzenlemeleri ve neoliberal ekonomi politika-
ları bu çalışmanın genel çerçevesini oluşturmaktadır. Bu çerçevede amaca uygun örneklem olarak seçilen ka-
mera arkası çalışanları (yönetmen, görüntü yönetmeni, birinci kamera asistanı, ikinci kamera asistanı, ışık 
şefi, ışık teknisyeni, set işçisi, birinci reji asistanı, ikinci reji asistanı, sanat yönetmeni ve prodüksiyon sorum-
lusu vb.) ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilecektir. Görüşmelerin; “çalışma koşulları ve sürele-
ri”, “sendikal örgütlenme”, “iş sağlığı ve iş güvenliği” gibi kategoriler ekseninde derinlemesine analizlere 
olanak sağlaması ve emek sömürüsünün boyutlarını ortaya koyması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Dizi Sektörü, Kamera Arkası Ekibi, Emek Sömürüsü 
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 2008-2016 YILLARI ARASINDA ÜLKEMİZDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI  
DEĞİŞİMİNİN ANALİZİ

 
Gül KAHRAMAN, Mustafa Kemal KÜLEKCİ, Ercan KÖSE, Mehmet Ersin AYTEKİN

Çalışma ortamında meydana gelen ölüm ve ciddi yaralanma ile sonuçlanabilen iş kazlarını ve çalışma orta-
mından kaynaklanarak insan sağlığı için önemli bir risk faktörü oluşturan meslek hastalıklarını en aza indir-
mek için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kavramı önem kazanmıştır. Üretim esnasında gerek makine ve teçhi-
zat gerekse çalışan açısından üretimin sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi için gerekli tedbirler 6331 sa-
yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile sağlanabilmektedir. Bunun yanında, ülkemizde 2012 yılında çalışma 
hayatına giren bu kanunun yeterliliği ya da etkili bir şekilde uygulandığı birçok araştırma gurubu tarafından 
dikkate alınmıştır. Bu hususta birçok bilimsel araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda üretim tesislerin-
den elde edilen veriler analiz edilmiş ve çeşitli risk faktörleri oluşturulmuştur. Sunulan çalışmada ise 2008, 
2013 ve 2016 yıllarında meydana gelen İş Kazaları oranları analiz edilmiştir. 2008–2013 yıllarında elde edi-
len oranlar TÜİK (TÜİK,2013) tarafından yayınlanan sonuçlardan elde edilmiş ve meydana gelen iş kazaları-
nın sektöre göre dağılımı analiz edilmiştir. 2016 yılında elde edilen veriler de ise iş sağlığı ve iş güvenliği 
meclisi tarafından yayınlanan sonuçlardan elde edilmiş ve yine oluşan kazaların sektöre göre dağılımı analiz 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazalarının Sektörel Analizi, Eğitim Seviyesine Göre İş Ka-
zası Oranı 
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 GAZİANTEP’TE BİR ASANSÖR SİSTEMLERİ FİRMASINDA YAPILAN İKİ YILLIK RİSK 
DEĞERLENDİRMESİ

 
Nilgün ULUTAŞDEMİR, Asiye GÖZÜBÜYÜK, Habip BALSAK, Nejla DEMİROĞLU

İş yerlerinde risk değerlendirmesi yapmak mevzuat yönünde zorunlu olduğu gibi, ülkenin geleceği, çalışanla-
rın güvenliği ve sağlığı açısından da önemlidir. Risk değerlendirmesinin İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminde 
ilk adım olduğu, daha anlaşılır bir hale getirilmesi gerektiği, kurumlara nasıl uygulanacağının öğretilmesi ge-
rektiği ve bu çalışmayı yapmanın yasal bir zorunluluk olduğuna dikkat çekilmektedir. İşyerinde risklerin de-
ğerlendirilmesi 2008 yılından itibaren Avrupa’da giderek önem kazanmış ve kuruluşların bu konuda çalışma 
yapmaları için özendirici ve bilgilendirici bir süreç başlamıştır. Risk değerlendirmesi yapmak; işyerinde olu-
şabilecek kaza ve hastalık risklerinin görülmesini, istenmeyen sonuç olmadan geleceği tahmin etmeyi, zaafla-
rı tespiti ve önlem almayı sağladığı için önem arz etmektedir. Amaç: Bu çalışma bir asansör sistemleri firma-
sında yapılan iki yıllık risk değerlendirme analiz sonuçlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca araş-
tırma sonuçlarının, alanda yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katkı sağlaması amaçlanmıştır. Yöntem: 
Araştırma retrospektif tanımlayıcı tipte olup, Gaziantep’te bir asansör sistemleri firmasında 01.01.2014 ile 
31.12.2015 tarihleri arasında bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından yapılan risk analizlerinin karşılaştı-
rılması ile yapılmıştır. Herhangi bir örneklem grubu seçilmeden evrenin tümü (100 kişi) araştırma kapsamına 
alınmıştır. Anılan firmada “L Tipi Matris Analiz Metodu” ile risk değerlendirmesi yapılmıştır. Şiddet ve ihti-
mal değerlerinin çarpımı sonucu riskler bulunmuştur. Rakamsal değer 1-6 arasında düşük risk (kabul edilebi-
lir risk), 6-12 arasında orta risk (dikkate değer risk), 12-25 arasında ise yüksek risk (kabul edilemez risk) ola-
rak değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Araştırma kapsamına alınan asansör sistemleri firmasında 2014 
yılında yapılan iş sağlığı ve güvenliği risk analizinde; el aletlerinin uygun kullanılmaması, depo malzemeleri-
nin uygun yerleştirilmemesi düşük risk; asansör kuyusu kazaları, iskele çalışmaları kazaları, koruyucu ve do-
nanımları kullanılmaması, uyarıcı levha ve işaretlerin kullanılmaması orta risk; yük kaldırmaya dikkat edil-
memesi, elektrikli el aletleri ve kaynak makinalarının uygun kullanılmaması, atölye aydınlatmalarının yapıl-
maması yüksek risk olarak kabul edilmiştir. Araştırma yapılan asansör sistemleri firmasında 2014 yılında 
saptanan risklere 2015 yılında önlem olarak; zeminlerde kayma düşmeyi önleyecek malzeme ile kaplanmış, 
uzun süre aynı pozisyonda çalışması engellenmiş, aydınlatma gibi çalışma ortamındaki ekipman ve mobilya 
değişikliği yapılmış, sağlıklı bir çalışma alanı için çalışma masası ve koltukları değiştirilmiştir. Araştırma 
kapsamına alınan asansör sistemleri firmasında çalışanlara yönelik; yüksekte çalışma, kişisel koruyucu dona-
nım kullanımı ve mobbing konularında eğitimler iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından verilmiştir. 2015 
yılında iki kez çalışanların rutin sağlık kontrolleri işveren tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca tuvalet 
mutfak ve çalışma alanları havalandırma sistemleri düzenlenmiş, zemindeki boşluklar ve açık platformlarda; 
korkuluk, şev, kapak gibi gerekli önlemler alınmıştır. Sonuç olarak; araştırma kapsamına alınan asansör sis-
temleri firmasında risk faktörlerin bir kısmı ortadan kaldırılmış, bir kısmında ise risk puanı azaltılmıştır. Anı-
lan asansör sistemleri firmasında 2014 yılında tespit edilen risklerin 2015 yılında önlem alınarak düzeltilmesi 
ile iş sağlığı ve güvenliğine katkı sağlanmıştır. Anılan firmada yüksek risk olarak saptanan yük kaldırma, 
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 elektrikli el aletleri ve kaynak makinalarının ergonomik kullanımına yönelik firmanın önlem alması ve çalı-
şanlara bu konuda eğitimler vermesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Asansör Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Değerlendirmesi 
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 BİR İMALAT FİRMASINDA GÜRÜLTÜ DEĞERLENDİRİLMESİ
 

Latife YAVUZ , Ergun ATEŞ , İbrahim BULDUK

Çalışanların günlük çalışma süreleri içerisinde gürültüye maruz kalmaları özellikle çalışanların sağlığını ve iş 
verimini etkilemektedir. Gürültülü makinaların bulunduğu iş yerlerinde gerekli ölçümlerin yapılması gerekli 
önlemlerin alınması ve tedbirlerin uygulanması gereklidir. Bu çalışmada bir imalat firmasında üretim tezgah-
larının çalışmaları anında elde edilen gürültüler ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. Sonuçlardan izlenen makine-
lerin tek çalışma hallerine göre birlikte çalışma hallerinde daha büyük gürültü değerleri elde edilmiştir. Bazı 
makinelerin ve kullanılan aletlerin ise Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına dair yönetme-
likte verilen değerleri aştığı gözlenmiştir. Gürültü açısından değerlendirildiğinde spiral (92.8 -97.6 dB), kay-
nak, uzun yıllar kullanılan fakat bakımı ihmal edilmiş tezgahlar çalışma parametreleri olarak sıralanabilir. Ça-
lışan sağlığının korunabilmesi ve iş veriminin arttırılabilmesi için işveren sırasıyla gürültünün kaynağında, 
yansıma kaynaklarını ortadan kaldırarak, çalışanlar ile gürültü kaynağı arasındaki mesafeyi artırarak önlem 
almalıdır. Bu önlemler alınamıyorsa kişisel önlemler alınmalıdır. Yani çalışanların kişisel koruyucu donanım 
olan kulak koruyucularını kullanmaları işverence sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Gürültü, İmalat, İş Sağlığı 
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 ÇAPA MAKİNASI İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ENERJİ TÜKETİM DEĞERLERİNİN 
DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİ

 
M. Barış EMİNOĞLU, Uğur YEGÜL, Ramazan ÖZTÜRK

Tarımsal işlerin yürütülmesinde alet ve makina kullanımı teknolojinin gelişmesi ile giderek artmaktadır. Ta-
rımsal işletmelerde çalışanların bu alet ve makinaları kullanırken karşılaştıkları fiziksel yüklenmenin belir-
lenmesi önem taşımaktadır. Çapa makinaları küçük dönme yarıçapları ile bağ ve meyve bahçelerinde tercih 
edilmektedirler. Operatör, makinayı kullanırken makinadan kaynaklanan faktörler ile çevresel faktörlerin et-
kisi altında kalmaktadır. Sakıncaları sürücüyü çok fazla yüklemeleridir. İnsanda iş için enerji tüketimi, fizyo-
lojik kalıcı bir etkinin meydana gelip gelmeyeceğini belirleyebildiği gibi iş başarısının değerlendirilmesinde 
de önemli bir faktördür. Bu araştırmada, enerji tüketimi değerlerinin ve buna bağlı olarak da operatörün iş ya-
pabilme yeteneğinin gün içindeki değişiminin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla, bir elma bahçesi-
nin çapalanması işleminde motorlu çapa makinası kullanan meslek deneyimleri yüksek üç tarım işçisinden 
yararlanılmıştır. Çalışma sırasında işçilerin enerji tüketimi değerlerinin bulunmasında Sensewear kol bandı 
kullanılmıştır. 2,5 km h-1 çalışma hızı için her bir operatörde enerji tüketimi değerleri ölçülmüştür. Veriler 
bilgisayara aktarılarak analizler yapılmıştır. Günün saatlerine göre yapılan değerlendirmede ise çalışma süreci 
altı eşit zaman dilimine ayrılmış, her bir zaman dilimi için enerji tüketimi değerleri karşılaştırmalı olarak de-
ğerlendirilmiştir. Genel olarak, çalışmaya başlanılan günün ilk saatlerinde enerji tüketimi değerleri en yüksek 
olmuş, ilerleyen saatlerde bu değer giderek azalmış ve günlük çalışma süresinin sonuna doğru tekrar yüksel-
me eğilimi göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım İşçisi, Enerji Tüketimi, İnsan Performansı 
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 LABORATUVARLARIN İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN MEVCUT DURUMU VE LABORATUVAR 
ÇALIŞANLARININ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIK 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
 

Alkan ÖZTEKİN, İbrahim ÇÖLGEÇEN, Zişan HÜRİYET

İş sağlığı ve güvenliği herhangi bir işin yapılması sırasında çeşitli risk etmenlerinden kaynaklanan iş yerinde 
faaliyet gösteren bireylerin sağlığını veya güvenliğini tehdit edici etmenleri ortadan kaldırmak ya da zararlı 
etkilerini en aza indirmek için ortaya konulan bilimsel çalışmalardır. Laboratuvar güvenliği ise iş sağlığı ve 
güvenliği teriminin içerisinde kurgulanmak üzere çalışanın, çevrenin ve laboratuvar materyallerinin korun-
ması için laboratuvarların sahip olması gereken fiziki ve teknik altyapı gereksinimleri ve laboratuvarlarda 
uyulması gereken kuralları içeren sistematik yaklaşım biçimidir. Laboratuvarlar çeşitli fiziksel, kimyasal, bi-
yolojik ve kanserojen etkiye sahip risk etmenlerini bünyelerinde barındırmaları nedeniyle güvenlik kavramı-
nın benimsenmesi ve uygulanması gereken çalışma ortamlarının arasındadır. Özellikle laboratuvarlarda bulu-
nan fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenlerinin tehlikeli sınıfta olması ve bu risklerin tamamının ortaya 
konulmaması bu alanda yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu çalışma kapsamında ülke-
miz laboratuvarlarının mevcut durumu ve çalışanların laboratuvar güvenliği konusunda farkındalığının değer-
lendirilmesi yapılacaktır. Bu çalışma sonucunda laboratuvarlardaki mevcut durum ortaya konulacak ve çalı-
şanların laboratuvar güvenliği konusunda farkındalık düzeylerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. Çalışma-
mızda öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra öğretim üyeleriyle ve laboratuvar çalı-
şanlarıyla gerçekleştirdiğimiz birebir görüşme, gözlem metodu ve literatür taraması ile laboratuvarda meyda-
na gelmiş yada meydana gelebilecek kazalardan yola çıkarak, laboratuvardaki mevcut durum ve laboratuvar 
çalışanlarının laboratuvar güvenliği konusunda farkındalık düzeyleri ölçülmüştür. Birebir görüşmelerde 30 
öğretim üyesi ve 50 yüksek lisans ve doktora öğrencisi yanı sıra 10 laboratuvar çalışanı ile görüşülmüştür. 
Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre laboratuvarlarda çalışma yürüten çalışanlardan yaklaşık %90’ı 
kazayla karşılaşmış ve bu kazaların %47,1 insan kaynaklı kazalar, %23 fiziksel kazalar, %17,6 ekipman ka-
zaları olmakla birlikte biyolojik ve kimyasal kazalarda görülmektedir. Bu yaşanan kazaların %5,9’u çok teh-
likeli etkiye sahip kazalardan oluşmaktadır. Kazalar %76,5 maddi hasar ve %23,5 yaralanmayla sonuçlanmış-
tır. Bu kazaların sadece %11,8’inin kaydının tutulduğu belirlenmiştir. Çalışanların laboratuvarda uyması ge-
reken temel kuralları bilmesi ve laboratuvar güvenliği konusunda eğitilmiş olması laboratuvar çalışanı güven-
liği için son derece elzemdir. Laboratuvar çalışanlarına uyguladığımız ankette %47 laboratuvarların güvenlik 
açısından uygun olup olmadığı sorusuna kararsızım yanıtını vermiştir. %58 lik bölümü laboratuvarların fiziki 
yapılarının güvenlik açısından uygun olmadığını belirtmiştir. Laboratuvarda en çok kullanılan malzeme türü 
olarak kimyasal malzemeler yer almaktadır. Bu malzemelerin etki düzeyleri çok tehlikeli sınıfta olanları da 
bulunmaktadır. Bu nedenle kimyasal malzemelerin kullanılmadan önce güvenlik kartları mutlaka okunmalı 
ve daha sonra kullanılmalıdır. Fakat geri dönüşlerden elde ettiğimiz sonuçlara bakacak olursak çalışanların 
sadece %29,4’ ü kimyasalların güvenlik kartlarını incelemektedir. Laboratuvarda çalışma yürütenlerin %17,6’ 
ı kişisel koruyucu donanımı her zaman kullanmaktadır. Bunun yanı sıra laboratuvarda çalışanlara yönelik or-
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 yantasyon eğitimini sadece 29,4’ lükbir kısım almıştır. Sonuç olarak laboratuvarlar fiziksel, kimyasal ve bi-
yolojik risk etmenlerini aynı anda barındıran çalışma alanlarıdır. Bu risklerin elimine edilebilmesi için labo-
ratuvar fiziki şartlarının iyileştirilmesi, laboratuvar çalışanına sürekli olarak güvenlik eğitimlerinin verilmesi 
ve laboratuvarların belirlenen standartlara uydurulması gerekmektedir. ABD ve AB ülkelerinde laboratuvar 
güvenliği bireysel yükümlülük değil yasalarla zorunlu hale getirilen standartlaşmış kurallar bütünlüğü çerçe-
vesinde yürütülmektedir. Ülkemizde de bu kurallar belirlenmeli ve laboratuvarların standart güvenlik önlem-
leri uygulamaya konulmalıdır. Laboratuvarlarda çalışan bireylere yönelik oryantasyon ve meslek içi eğitimle-
ri sıklaştırılmalı ve eğitim kalitesi arttırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar, Çalışan, İş güvenliği, Personel, Güvenlik, Eğitim 
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 TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI İSTATİSTİKLERİNİN  
ANALİZİ İÇİN BİR YÖNTEM 

 
Mehmet Ali BALCI, Mustafa KURT, Gökhan TUNA

İş kazaları iş görenlere, materyal ve ekipmana zarar vermeleri ve üretimde kayıplara yol açmaları nedeniyle 
kuruluşlarda insani ve ekonomik yönlerden ciddi sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle, kuruluşlarda modern 
kaza önleme tekniklerinin uygulanmasına başlanmalıdır. İş kazalarının incelenmesi hem işyerinde benzer tür-
den yeni kazaların önlenmesi, hem de hatalı ve kusurlu noktaların ortaya çıkarılması açısından önemli olmak-
la birlikte, kazayla ilgili kusurlu ve sorumlu kişilerin tespit edilerek cezalandırılması da caydırıcılık açısından 
önemlidir. İş kazaları karmaşık olaylardır ve bu karmaşıklık kazaların nasıl oluştuğu sorusunu cevaplamak 
için çalışmalar yapılmasına yol açmıştır. Bu çalışmamızın amacı, İş kazalarının analizinde bugüne kadar kul-
lanılan yöntemlerin ortaya çıkardığı sonuçların dışında; öngörülememiş, beklenmeyen yeni yapıların keşfi 
için graf teorisini kullanarak Türkiye’de 2013-2014 yıllarında gerçekleşmiş iş kazaları verilerini analiz et-
mektir. Bu gibi yüksek boyutlu bir analizde, graf teorisi, karmaşık bir sistem olarak incelenebilecek iş kazala-
rı sisteminin davranışını anlamamızı sağlamaktadır. Ayrıt sayısı yüksek bir grafın boyutu da yüksek olacağın-
dan, minimum geren ağaç diye adlandırılan özel bir graftan yararlanılacaktır. Minimum geren ağaç veriler 
arasındaki etkileşim için en olası yol olduğundan bu tip bir ağacı kullanmak özellikle sistematik risklerin be-
lirlenmesi için önemlidir. Veri sayısındaki artış, genel graf yapısından daha ince bir topolojiye sahip olan mi-
nimum geren ağaçları da etkilemektedir. Bu sebeple iş kazası istatistiklerini içeren büyük veri yapılarının graf 
kümelemeleri ile daha basit bir hale getirilip, her bir küme içerisindeki hiyerarşileri belirlemek analizimiz 
için oldukça yararlı olacaktır. Bireyler teşviklerinin ve kısıtlamalarının düzenlediği bir sosyal ilişkiler ağında 
temsil edilebilirler ve bu gösterim bireylerin akıbetlerini belirlemektedir. İşçi piyasasında, sosyal ağların işçi-
lerin firmalardaki rolünün eşleşmesinde ve firmaya dâhil olduklarındaki akıbetlerinin belirlenmesinde kilit 
rol oynadığı birçok çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmada, sosyal ağlar üzerindeki kümeleme tekniklerinden 
Graf Komüniteleri kullanılarak, sunmuş olduğumuz en iyi çoklukta ayrıtın olduğu ağırlıksız grafın belirlen-
mesi yöntemi sonucu elde edilen graf üzerinde komüniteler belirlenecektir. Belirlenen bu komünitelerin hiye-
rarşik yapıları ile iş kazaları verilerinin analizi de bu çalışmamızın temel hedefidir. Veri yapıları oldukça bü-
yük olduklarından, ilk olarak korelasyon uzaklığına göre belirli bir eşiğin üzerinde kalan veriler üzerinde bir 
ağırlıksız graf oluşturulacaktır. Oluşan bu graf yapısının komüniteleri belirlenerek bir tepe kümelemesi yapı-
lacak ve her bir komünitenin ağırlıklı grafının minimum geren ağacına göre hiyerarşi belirlenecektir. Bu hi-
yerarşiye göre tepe kümelerinin ortak özellikleri incelenecek ve benzer özelliklere sahip iş kazaları hakkında 
yorum yapılabilecektir. Kullanım izni alınmış 2013-2014 yıllarına ait iş kazası istatistiklerinden rastgele se-
çilmiş 200 tanesi kullanılarak bir örnek bu çalışmamızda sunulmuştur. İlk olarak birçok parametrenin bulun-
duğu veri kümesi içerisinden “Çalışma Gün Sayısı, Yaş, Cinsiyet, Medeni Hal, Ücretli İzin Günü, İş Günü 
Kaybı, Mesleki Eğitim, İş Güvenliği Eğitimi, Öğrenim Durumu, Kazanın Gerçekleştiği Yer, Kazanın Gerçek-
leştiği Ortam, Genel Faaliyet Kodu, Özel Faaliyet Kodu, Yaralanmanın Sebebi, Yaranın Türü, Yaranın Vücut-
taki Yeri, Çalışılan Ortam, Çalışılan Çevre, Ödeme Gün Sayısı, İş Yerinde Çalışan Sigortalı Sayısı” girdileri-
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 nin nümerik karşılıklarını sıralı koordinat kabul eden vektörler kümesi oluşturulmuştur. Vektörel olarak ifade 
edilmiş her bir iş kazası kaydının birbirleri ile olan korelasyonlarına bağlı şekilde iş kazaları ağının topoloji-
sini belirleyerek, Yüksek Modülerlik Yöntemi ile graf komüniteleri bu veri kümesi içerisinde belirlenmiş ve 
bu komünitelerin hiyerarşik yapısı minimum geren ağaçlara bağlı olarak polinomial zamanlı bir algoritma ile 
hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İş kazaları, Graf Teorisi, Uzaklık Grafları, Pearson Korelasyonu, Graf Komüniteleri, 
Minimum Geren Ağaç 
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 ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADINLAR VE İŞ KAZALARI

Sibel ÇELİKEL YİĞİTER
 

Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların çalışma yaşamına katılımları daha düşük orandadır. 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı 2014 yı-
lında %45,5 olup, bu oran erkeklerde %64,8, kadınlarda ise %26,7 olmuştur. Eğitim durumuna göre kadınla-
rın işgücüne katılım oranı incelendiğinde, eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne katılım oranının arttığı görül-
müştür. Okur-yazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı %16, lise altı eğitimli kadınların işgücüne ka-
tılım oranı %25,8, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %31,9, mesleki veya teknik lise mezunu ka-
dınların işgücüne katılım oranı %39,8 iken yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %71,3 
düzeyindedir. Çalışma yaşamı beraberinde işe bağlı sağlık ve güvenlik risklerini getirmektedir. Amaç: Bu 
araştırmada Türkiye’de kayıtlı olarak çalışan kadınların iş yaşamında maruz kaldıkları iş kazaları ve meslek 
hastalıkları üzerinden karşılaştıkları sorunların belirlenmesine çalışılmaktadır. Yöntem: Çalışma kapsamında 
Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda tek resmi veri olma özelliğini koruyan Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK) istatistikleri 2010-2014 yılların kapsayacak şekilde faaliyet alanlarına göre kadınların 
maruz kaldıkları iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden irdelenmiştir. Bulgular ve Sonuç: Çalışma sonu-
cunda Türkiye’de kayıtlı kadın istihdamının belirli faaliyet alanlarında yoğunlaştığı görülmüştür. İncelenen 
dönem içerisinde yaşanan iş kazalarını ile faaliyet alanları birlikte değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çalışma Hayatı, Kadın İşgücü, Ekonomik Faaliyet Alanı, İş Kazası 
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 VAKUM DİSTİLASYON KOLONUNDA OLASI SAPMA NEDENLERİNİN TESPİTİ: HAZOP
 

Hüseyin CANBOLAT, Begüm DOĞAN

Proses güvenliği yönetimindeki başarısızlıklar büyük proses kazalara neden olmaktadır. Proses güvenlik yö-
netiminin unsurlarından biri olan tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi çalışmalarında gerçekleşebilecek olası 
hatalar, insan ve çevre üzerinde istenilmeyen uzun vadeli etkilerin oluşacağı büyük kazalara neden olmakta-
dır. Bu çalışmanın amacı proses güvenliği çerçevesinde Türkiye’deki bir petrol rafinerisindeki vakum disti-
lasyon kolonunda tasarım ve operasyon amacından sapmaya neden olan olası sapma nedenlerinin araştırılma-
sıdır. Bu kesitsel çalışmada, istenilen işletim limitlerinden sapmalar ve sapma nedenlerini tanımlamak için 
HAZOP analizi kullanılmıştır. Vakum distilasyon kolonu 6 düğüm ayrılmıştır. HAZOP çalışmaları ile tanım-
lanan düğümlerde 66 olası sapma, 238 sapma nedeni tayin edilmiştir. Vakum distilasyon kolonundaki en sık 
sapma nedeninin kontrol loop arızası (46,64%), kaçak (17.21%) ve mekanik arıza (11.77%) olduğu tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sapma Nedenleri, Hazop, Petrol Rafinerisi, Proses Güvenliği, Vakum Distilasyon Kolo-
nu 
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 İNŞAAT ENDÜSTRİSİ UYGULAMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN 
HATALI UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Murat DAL, İrfan YORULMAZ

İnşaat sektörü tüm dünyada lokomotif sektör olmasından ötürü, bu sektörde çalışan sayısı her geçen gün art-
maktadır. İnşaat sektöründeki işçilerin eğitim düzeyleri oldukça düşüktür. İnşaat sektörü en tehlikeli iş kolla-
rından biridir. Ülkemizdeki istatistik verilere göre ölümle sonuçlanan kaza değerleri diğer ülkelere göre ol-
dukça yüksektir. Ülkemizde her yıl yayınlanan SGK verilerine göre ölümlü iş kazalarından ölen üç kişiden 
biri inşaat sektöründe çalışmaktadır. Bu çalışma kapsamında, muhtelif inşaat projeleri içerisinde; iş sağlığı ve 
güvenliği açısından doğru-yanlış uygulamalar fotoğraflanmıştır. Yapılan değerlendirmelerle; gerçekçi, ölçüle-
bilir, gerektiğinde güncellenebilir, kalıcı çözümlere dikkat çekilmiştir. Yapılan hataların tekrarlanmaması 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yapı, İş Güvenliği, Şantiye 
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 KÖMÜR YAKITLI TERMİK SANTRALDE KAZAN BÖLGESİNDEKİ RİSK ETMENLERİNİN 
BELİRLENMESİ

 

Ahmet Bilal ŞENGÜL, Dilaver KAHRAMAN, Zıla KHALAF, Ümran ŞENGÜL

İş sağlığı ve güvenliği tüm dünyada oluğu gibi ülkemizde de iş hayatındaki en önemli konulardan biridir. İş 
sağlığı ve güvenliği; bir işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar 
verebilecek koşullardan korunmak amacı ile yapılan bilimsel ve sistemli çalışmaların bütünüdür.İş güvenliği-
nin temelini oluşturan risk analizi çalışmalarının önemli adımlardan biride tehlikelerin belirlenmesi aşaması-
dır. Risk analizi; iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske 
dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve 
kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. Tehlike ise işyerinde var olan 
ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya zarar verme potansiyelini ifade 
eder. Bu çalışmada, Türkiye’de elektrik üretim kaynakları arasında % 26,72 kullanım oranıyla ikinci sırada 
yer alan kömür yakıtlı termik santrallerinin kazan bölgesi ele alınmıştır. Kömür ve hava karışımını uygun 
şartlarda yakarak, kazanda bulunan sudan yüksek sıcaklıkta yüksek basınçlı buhar elde eden kazan bölgesin-
deki tehlikeler belirlenmiştir. İş güvenliği ve iş sağlığı açısından kömür yakıtlı bir termik santralde kazan böl-
gesindeki risklerin ve iş kazalarının azaltılması amacıyla literatüre katkı sağlanması hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Risk Etmenleri, Kömür Yakıtlı Termik Santral, İş Güvenliği 
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 TARIMDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ
 

Nazım ŞEKEROĞLU, Nurgül YÜCEL

Dünyadaki işgücünün üçte birinden çoğunun istihdam edildiği tarım sektörü, hizmet sektöründen sonra dün-
yanın ikinci büyük istihdam kaynağıdır. Tarım sektöründe çalışan işçiler; ürünün ekim-dikiminden, yetiştiril-
mesine, hasadından, ambalajlanmasına kadar tüm aşamalarda rol sahibidir. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) verilerine göre; dünyada 1,5 milyara yakın kişiyi istihdam eden tarım sektöründe, her yıl 200,000’e ya-
kın kişi hayatını kaybetmektedir. Yine ölümlü iş kazaları dışında, çok sayıda kişi ise, fiziksel ve ruhsal kayıp-
larının yaşandığı, iş kazası ve meslek hastalıklarına maruz kalmaktadır. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi, tarım 
sektörünü, inşaat sektöründen sonra en tehlikeli ikinci sektör olarak tanımlamıştır. Çalışma koşulları ve orta-
ya çıkan sonuçları itibariyle, fazlasıyla riskli olan bu sektörün ülkemizdeki durumu ise daha da karmaşık bir 
yapıdadır. Ülkemizde tarım sektöründe çalışan işçilerin, mevsimsel ve çoğunlukla sigortasız çalıştırılmaları 
ile işçi sayılarının fazlalığı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının takibini zorlaştırmaktadır. Çalışma koşul-
ları itibariyle tarım sektörü, taşımış olduğu fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psiko-sosyal risklerle 
en tehlikeli sektörler arasındadır. Buna karşın, tarım sektörde çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine 
erişim konusunda diğer sektörlerden çok daha alt sıralardadır. Yine aynı zamanda kapalı ve açık çevrelerde, 
değişken coğrafi ve iklimsel koşullarda ve çok çeşitli makine, hayvan, bitki, ürün türünü barındıran bir sektör 
oluşu, bu sektörle ilgili alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin önemini artırmaktadır. Amaç: 
Bu araştırmada, tarım sektöründe yapılan iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının, bu sektörde yapmış olduğu 
değişiklikleri ve tarım sektörünün yapısı itibariyle meydana gelebilecek tehlikeleri ortadan kaldırmak için alı-
nabilecek tedbirlerin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, tarım sektöründe yapılan çalışmaların 
önemine vurgu yapılarak, iş güvenliği ve çalışan sağlığının korunmasında atılması gereken adımlarla ilgili 
önerilerde bulunulmuştur. Bulgular ve Sonuç: Resmi Gazetede 20 Haziran 2012 tarihinde yayımlanarak yü-
rürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tüm sektörlerde olduğu gibi, tarım sektöründe de iş 
kazası ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak ya da iş kazası ve meslek hastalıkları vakalarını en aza in-
dirmek amacıyla çıkartılmıştır. Ülkemizde tarımda iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilebilmesi için; koruyucu 
ve önleyici yaklaşımı temel alan, risk değerlendirmesine dayalı, işyeri ortam ölçümlerinin yapıldığı, çalışan-
lara düzenli aralıklarla sağlık gözetimi yapılan, olası iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıtlarının tutuldu-
ğu, çalışanlara ve işverenlere bilgilendirme eğitimlerinin verildiği ve tüm bunlara işveren ve çalışanların etkin 
katılım sağladığı geniş perspektifli bir çalışma yapılması gerekmektedir. Tarımda iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusunda başarı; ancak tüm tarafların (işçi, işveren ve devlet) ortak değerleri benimsemesi ve üzerlerine düşen 
sorumlulukları gerektiği gibi yerine getirmeleri ile elde edilebilir. İş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm taraf-
larca benimsenmesi bu konuda atılacak ilk ve en önemli adım olarak görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Tarım İşleri 
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 SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMIŞ OLDUKLARI BİRİMDEKİ HASTA 
GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

 
Sedat BOSTAN, Nuri GÜLEŞCİ, Ayla ÜNVER

Ülkemizde yeni yeni gelişen hasta güvenliği kavramı gerek özel sektörde gerekse kamu kurumlarında gelişti-
rilmek üzere çalışmalar yürütülmektedir. İyileştirmeye yönelik yapılan çalışmaların kurum politikası olarak 
başarılı ve sürdürülebilir olması unutulmaması gereken bir konudur. Bu sürdürülebilirliğin bir kültür olarak 
kurumlara adapte olması gerekmektedir. Sürdürülebilirliği değerlendirmek üzere kurumların alt katmanları, 
çalışanların tutum ve bakış açılarını, hasta güvenliğini ve hasta güvenliği kültürünü dikkate almaktadır. Hasta 
güvenliği kavramı ülkemiz açısından yeni bir kavramdır. Hasta güvenliği kültürü dürüstlük, hata bildiriminde 
şeffaflık ve tıbbi hataların önlenmesinde sistematik şekilde bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır. Bu kavra-
mın ortaya çıkmasında Avrupa Birliği ve Amerika’da yapılan çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Ülke-
mizde ise Sağlık Bakanlığı 2009 yılında Hasta ve Çalışan Güvenliği Tebliği’ni yayınlayarak bu kapsamda ilk 
adım atılmıştır. Batı ülkelerinde yapılan çalışmaların sonucunda güvenilir sağlık hizmeti sunmanın baş şartı 
pozitif hasta güvenliği kültürü oluşturmak olduğu saptanmıştır. Bu kültür üç önemli ayaktan oluşmaktadır. 
Hasta güvenliği kavramının kalitesi, risk yönetimi ve hasta güvenliğidir. Bu üç ilkenin güncel hayatta kesişti-
ği noktalar irdelenecektir. Bu çalışmaların kurumların eksikliklerini gidermesine ve kurum politikalarını güç-
lendirmelerine katkı sağlayacağı da unutulmamalıdır. Amaç: Bu çalışmada hasta güvenliği kavramı, bu kav-
ramın kültür olarak ölçümlenmesi için neler yapılabileceği, sağlık kurumların da kalite yönetimi, risk yöneti-
miyle kurum kültürünün birbirleriyle olan bağları belirlenerek kurumların eksikliklerinin gidermesine ve bu 
çalışmanın kurumlar için bir önayak olmasını sağlamaktır. Bununla birlikte oluşturulacak olan güvenlikli hiz-
met kültürü ile yönetim bazın da disiplinli tutum ve personel eğitimleriyle birlikte sağlık çalışanlarının vere-
ceği hizmette, hizmet alanı güvenlik açısından daha fazla önemsenecektir. Böylelikle daha güvenilir hasta ba-
kımı için yönetimden personele tüm örgütün el ele verdiği ortak bilincin oluşturulmasına ve ülkemizde ulusal 
sağlık kalite politikasının tarihsel gelişimini, bu süreçte hasta güvenliği kültürü ölçüm çalışmaları yaparak 
hasta güvenliği kültürünün kurumlarımızda artmasına yardımcı olmaktır. Yöntem: Çalışmamızın evrenini 
Trabzon’da bir devlet hastanesinde çalışan sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırma ATT, hemşireler, dok-
torlar, laboratuvar teknisyeni, röntgen teknisyeni, anestezi teknisyeni, sağlık memuru ve tıbbi sekreter unva-
nına sahip personelle sınırlandırılmıştır. Araştırmada beşli likert anket formu kullanılmıştır. Araştırmada veri 
analizi SPSS 16 paket programında yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, ortalama, standart 
sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerden, t testi ve ANOVA testinden faydalanılmıştır. Elde edilen aritmetik or-
tamlalar; 1-2,3: düşük; 2,4-3,6: orta; ve 3,7-5: yüksek düzey olarak tanımlanmıştır. Bulgular: Araştırma son-
rasında çalışılan birimle ilişkili olarak hastane güvenliği kültürü algıları incelendiğinde, ortalamaların 2,32 ile 
3,93 arasında dalgalandığını göstermektedir. Bu durum hastanede çalışılan birimle ilişkili genel olarak orta 
düzeyde (3,27) hasta güvenliği kültürünün olduğunu göstermektedir. Üç ifade yüksek düzeyde ortalamaya sa-
hip bulunmuştur. Bu ifadeler: “Acilen yapılması gereken çok iş olduğunda ekip olarak birlikte çalışırız 
(3,93)”, “Hasta güvenliği, daha fazla iş yapmaktan daha öncelikli bir ilkedir (3,83)”, “Bu birimde çalışanlar 
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 birbirine saygılı davranır (3,77)”. İki ifade ise düşük düzey sınırı olan 2,3 ortalamasına sahip olduğu görül-
müştür. Bu ifadeler; “Burada daha ciddi hataların oluşmaması sadece tesadüfe bağlıdır (2,32)”, “Bu birimde 
gerekenden fazla geçici personel çalıştırılır (2,36)”. Diğer on üç ifadeye sağlık çalışanlarının katılım düzeyi 
orta düzeyde gerçekleşmiştir. Sonuç: Genel değerlendirmede hastanedeki sağlık çalışanlarının çalıştıkları bi-
rimlerde hasta güvenliği kültürünün sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmesinde orta düzeyde bir hasta 
güvenliği kültürü algısı oluştuğu görülmektedir. Bu normal şartlarda bir hastane ortamı için yetersiz sayılabi-
lir. Çünkü insan sağlığını doğrudan ilgilendiren ve yapılacak hata sonucunun insan sağlığı ve hayatına mal 
olabilecek bir kurumda hasta güvenliği kültürünün yüksek olması beklenmektedir. Bununla birlikte, acil du-
rumlarda ve çalışanların birbirine saygı duymasında ve hasta güvenliği kültürünün önemi noktasında yüksek 
düzeyde bir algının olması önemli görülmüştür. Ayrıca birimlerde geçici personellin azlığı ve bir takım hasta 
güvenliği tedbirleri alınmış olmasına işaret eden ifadelerin düşük düzey çıkması da olumlu bulunmuştur. Has-
tanelerde hasta güvenliği kültürü geliştirmek için hizmet içi eğitimlerin yapılması ve tıbbi hata bildirme sis-
temlerinin kurulmasının farkındalığı ve genel hasta güvenliği algısını artıracağı düşünülmektedir. İlerleyen 
zamanlarda kültür çalışmalarının ve ölçümlerinin arttırılması kıyas yapabilme durumunun artmasını sağlaya-
caktır. Son dönemde yaygınlaşan eğitim faaliyetleri sonucunda farkındalığı arttırma adına olumlu gelişmeler 
gözlenmektedir. Oluşturulacak olan güvenlikli hizmet kültürü, yönetim bazın da disiplinli tutum ve personel 
eğitimleriyle birlikte sağlık çalışanlarının vereceği hizmette, hizmet alanı güvenlik açısından daha fazla 
önemsenecektir. Bu durumda ilerisi için umut vermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Hasta Güvenliği Kültürü, Sağlık Çalışanı, Hastane 
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 VİDALI PRES ÇELİK DÖVME TEZGAHINDA RİSK ANALİZİ İÇİN RİSKLERİN 
BELİRLENMESİ 

 
Ümran ŞENGÜL, Zila KHALAF, Dilaver KAHRAMAN Ahmet Bilal ŞENGÜL

İş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zararlarından korunmasını içer-
mektedir. İnsan hayatının öncelik taşıması nedeniyle, işletme ve üretim güvenliği konularının ikinci planda 
kaldığı ve uluslararası alanda da iş güvenliği kavramıyla genel olarak çalışanların güvenliğinin ifade edildiği 
görülmektedir. İş sağlığı ve güvenliğinin genel amacı, işçinin iş yerinde meydana gelebilecek kazalardan ko-
runmasıdır. Ayrıca işyerine ve diğer mercilere gelen yükümlülüklerin azaltılarak ülke ekonomisine verdiği 
zararların önlenmesidir. İş sağlığı ve güvenliği ve risk analizi, sanayi ve teknolojinin hızla gelişmesi ile bir-
likte yeterli önlemlerin alınmaması durumunda, işyerlerinde yaşanan kazalar ve ortaya çıkan meslek hastalık-
ları sebebi ile maddi ve manevi kayıpların yaşanması sonuncunda ortaya çıkmış bir alandır. İş sağlığı ve gü-
venliği işyerlerinde, kaza ve meslek hastalıklarına sebebiyet verebilecek risklerin öngörülmesi, değerlendiril-
mesi ve bu risklerin tamamen ortadan kaldırılması ya da etkilerinin en aza indirilebilmesi amacı ile yapılan 
sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İş sağlığı ve güvenliği risk yönetimi aşamaları sırasıyla; tehlikelerin tanım-
lanması, risklerin değerlendirilmesi, risklerin önlenmesi veya etkilerinin azaltılması için alınması gereken ge-
rekli güvenlik önlemlerinin belirlenmesi, güvenlik önlemlerinin uygulanması, alınan önlemler sonrası önlem-
lerin etkinliğinin izlenmesi ve analizin tekrar yapılmasıdır. Risk analizinin en önemli aşamalarından biri teh-
likelerin tanımlanması aşamasıdır. Bu sebepten yola çıkarak, bu çalışmada bir çelik dövme işletmesiyle bire-
bir görüşmeler yapılarak, vidalı pres çelik dövme tezgahı için risk oluşturacak tehlikelerin tanımlamaları ve 
değerlendirmeleri yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Risk Analizi, Tehlikelerin Tanımlanması, İş Güvenliğinde Risk, Çelik Dövme 
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 EVALUATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AWARENESS : A FIELD STUDY ON 
CEMENT INDUSTRY EMPLOYEES 

Elif ÇELENK KAYA, Necla İrem ÖLMEZOĞLU, Afşin Ahmet KAYA 

 
Industrial activities, which allow human beings to utilize from the earth more efficiently, make contribution 
to countries to progress in number of fields and to expand their economies. Cement industry is one of the pro-
minent industry majors whose raw material relies on earth. Indeed, development of cement industry is closely 
dependent to construction industry. Economic growth in Turkey strengthens urban renovation and infrastruc-
ture projects; and thus, demands for cement increases. As one of the principal industries which employ more 
than ten thousand worker in Turkey, cement industry was classified in a very dangerous group in the “Work 
Place Danger Classification List” prepared based on the work accidents and work-related diseases experien-
ced in the history. Respiratory diseases are likely to be experienced in the cement industry due to dust produ-
cing nature of processes of the manufacturing process during material handling, transferring and storing. 
Chronic bronchitis usually encountered with episemia is common respiratory disease specific to this industry. 
As much as chemical-borne diseases and dangers, employees in the cement industry could encounter disease 
caused by physical dangers. There are loud mechanisms in cement facilities such as fans, generators, engines 
and grinder mills. Additionally, when cement facilities are closely located to quarries for convenient row ma-
terial handling, heavy-duty equipment, explosions and drilling operations cause additional significant noise 
in the environment. The noise level in the work environment could reach up to 120 dB. It is quite likely for 
employees to experience hearing impairments, who experience such level of noise in work environment. The 
most frequently encountered work accidents in the cement manufacturing facilities is slipping, falling and 
tumbling. These accidents arise as a result of uneven and slippery surface, and avoiding taking necessary pre-
cautions or cleaning such surfaces. Material fall over employees or falling employees while they are carrying 
material are frequent work accidents. If all these risks are taken into consideration for employees, it is quite 
evident that there is necessary for studies to reveal the risks in the work environment and relevant precauti-
ons; and to enhance awareness and knowledge of employees in this regard. Purpose: The purpose of the pre-
sent study is to collect information about occupational accidents and diseases encountered by employees in 
the cement industry; to measure their knowledge levels regarding occupational health and safety; and especi-
ally to determine their awareness and attitude about the OHS Law with 6331 serial number just enacted. Sco-
pe: The study universe is consisted of employees in the cement industry in Gümüşhane City. There are 254 
employees in this organization and 175 of them participated in the survey since the others were in outside the 
shift and some of them were having off time. Then, collected data was assessed. Method: The survey is con-
sisted of 23 questions in three sections. Whereas two of them is composed of 5 questions, one section inclu-
des 4. Survey questions are structured in two different forms: yes-no questions and multiple choice (5-point 
Likert). Following choices were given in the multiple-choice questions: “Always/Completely Agree/Perfect” 
count as 5 points; “Never/ Completely Disagree/ A Little” count as 1 point. Concerning the reliability and va-
lidity analysis of the scale, the Cronbach’s Alpha coefficient was estimated at 0.643. Findings: In terms of 
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 proportions of participants of the present study to evaluate awareness level of employees in the cement in-
dustry concerning occupational health and safety, employers were 0.6%, senior managers 5.7%, administrati-
ve personnel 15.4% and workers 78.3%. In terms of experiences of aforesaid employees, 12% has experience 
less than 1 year; 58.3% has experience ranging 1 to 5 years; 21.1% has experience ranging 6 to 10 years; and 
8.6% has experience 11 year and more. Regarding gender distribution of employees, while 2.3% female, 
97.7% were male. In terms of education level of employees, it was observed that majority of respondents 
(55.4%) were high school graduate. About 60% of employees think that their work environment is safe in 
terms of occupational safety. Moreover, about 80% of respondents indicated that they were quite knowledge-
able about risks attached with their tasks at “good” and “perfect” levels. 48.6% of employees indicated that 
work accidents are usually result of inexperience; 49.1% of them indicated that accidents are result of care-
fulness; 36.6% indicated that work accidents always result of not to use protective gears during work. Finally, 
the respondents were asked about their knowledge concerning their rights when they encounter a work acci-
dent, 56.9% responded that they are knowledgeable at medium and less. Result: Conclusively, it was determi-
ned that employees who received training in terms of occupational health and safety in the studied organizati-
on were highly knowledgeable about the risk that they could encounter at their work place. Additionally, 
employees stated that they were knowledgeable about the law with 6331 serial number. However, one of the 
basic questions of the study, ‘Do you know about your right that you could avoid performing a dangerous 
task under the scope of the law with 6331 Serial number?’, 66.3% of them answered that “No”. This situation 
suggests that employees were not fully knowledgeable about the law and they are required to receive training 
on these deficiencies. Furthermore, subject contents of the Occupational Health and Safety Basic Training 
which has now been obligatory in public and private sectors under the law with 6331 serial number are requi-
red to be evaluated once more and the relevant information are required to be submitted to employees in de-
tail. Keywords: Occupational health and safety, employees in the cement industry, knowledge level 

Anahtar Kelimeler: Occupational Health and Safety, Employees in the Cement Industry, Knowledge Level 
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 İŞ YERİ HEKİMİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE SAĞLIK PERSONELİNİN MALİ AÇIDAN 
İŞVERENE BAĞLI OLMAMASI

 
Mehmet TOPAL

Amaç; 20/06/2012 tarihinde 6331 sayılı kanun numarası ile yürürlüğe giren İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 
çalışan açısından büyük bir önem arz etmekte olup ülkemiz açışından da büyük bir kazançtır. Bu Kanunun İş-
veren, Alt İşveren ve Kamuda işveren konumundaki insanlara büyük sorumluluk yüklemektedir. Günümüzde 
insan sağlığının önemi tartışılmaz olduğundan bu kanunun daha sağlam temele dayandırmak için bir iş gü-
venliği uzmanı olarak ben olsam ne yapardım bu kanuna ek olarak düşüncesinden yola çıktım ve şu sonuca 
vardım. Yöntem; Nasıl bir işverenin SGK ve Vergi Borcu yaptığı işlerde bir kod altında kesilip ilgili kurum-
lara aktarılıyorsa aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedeli olarak iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi 
ve diğer sağlık personeli çalıştıran tüm iş yerlerinden (kamu, özel, kit vb.) belli bir kod altında kesilerek Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş güvenliği ile ilgili il temsilciliğine bağlı bir banka hesabına işveren 
bilgileri ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan personelin bilgileri ‘iş güvenliği hizmet bedeli, iş yeri heki-
mi hizmet bedeli, diğer sağlık personeli hizmet bedeli ‘ açıklamaları ile aktarılır. Bu hizmeti sağlayan iş sağ-
lığı ve güvenliği Personeli de işveren ile mali açıdan ayrılmış olur. İşveren ile hiçbir mali konu bağlılığı ol-
madan çalışan personel bu kanunun gereklerine harfi harfine uyması için işvereni her açıdan baskı altına ala-
bilir. Bu projede işverenlerin yükünü artırmak gibi bir planım yok ama uluslar arası kabul gören bir sorumlu-
luğun da kanunun gereklerine göre yapılması gerektiğini hissederek planladım. Kanunda madde-8 (1) İşyeri 
hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. 
Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür. Bu kanun 
maddesine göre mesleki bağımsızlık diyerek mesleğini hiçbir etki altında kalmadan icra eder anlamı çıkar fa-
kat bir iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli maddi açıdan yaptığı işin bedelini işve-
renden aldığı için işverenin istemediği ( işverenin risk görmediği vb.) önlemleri almaya zorlasa iş kaybı yaşa-
maktan korkar. Bu yüzden kanun uygulayıcısı olan iş sağlığı ve güvenliği sorumluları tam bağımsız olarak 
çalışması her açıdan daha verimli olacağı kanaatindeyim. 6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun 4.madde-
sinde belirtilen (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçeve-
de; a) 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 yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendir-
mesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu 
göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerle-
re girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, iş-
verenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükle-
ri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanla-
ra yansıtamaz. Sonuç ;Bu maddeye bağlı olarak işveren iş güvenliği hizmet bedeli, iş yeri hekimi hizmet be-
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 deli, diğer sağlık personeli hizmet bedelini ilgili ÇSGB’nın ilgili il temsilciliği hesabına yatırır eklenirse so-
nuç olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetini sağlayan kişi işverenden mali olarak bağımsız olacaktır. Bu mad-
deye dayanarak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti daha verimli olacağına inanıyorum. 

Anahtar Kelimeler: Mali Sorumluluk, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi 
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 KAS – İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARININ AZALTILMASINDA İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE 
YENİ BİR YAKLAŞIM: ERGONOMİ KOMİTESİ 

 
Ayşegül KÖMÜRCÜ, Emre ERGİN

Dünya ekonomisinin 2016 yılında %3,2, 2017 yılında ise %3,5 büyüyeceğini öngörülmektedir. Dünya oto-
motiv pazarının 2016 yılında bir önceki yıla göre %4,8 artışla 96,3 milyon adete yükselmesi tahmin edilmek-
tedir. Türkiye’de 2016 yılı büyümesini %4,5 olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye otomotiv sektörü 2015 yı-
lında, bir önceki yıla göre toplam pazarda %25 artarak 1.011.194 adet, üretim %16 artarak 1.358.796 adet, 
ihracat ise %12 artarak 992.335 adet olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı pazar tahmini 1.017.529 adet ve üreti-
min 1.121.680 adet olması beklenmektedir. Bu tahminler, 2015 yılına göre pazar adetinde %15,1’e ve üretim 
adedinde %10,2’ye denk gelmektedir. Gerçekleşme ve 2016 tahminlerinden anlaşılacağı üzere, dünyada ve 
Türkiye’de otomotiv sektörünün 2016 yılına ait büyüme beklentisi genel ekonomik büyümenin oldukça üze-
rindedir. Bu sektör Türkiye’nin cari açığının azalmasında yüksek paya sahiptir. Ayrıca, istihdam açısından da 
ana ve yan sanayi toplamında lider konumdadır. Otomotivdeki yüksek rekabet ve müşterilerin artan kalite 
beklentisinden dolayı sektörde iş güvenliği ve üretim verimliliği konuları ön plana çıkmaktadır. Otomotiv 
sektöründeki en büyük şirketler Kocaeli ve Bursa illerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada, Kocaeli ilinde 
faaliyet gösteren önemli bir otomotiv şirketinin yan sanayisinde faaliyet gösteren bir firmadaki ergonomi ça-
lışmaları araştırılmaktadır. Bu yan sanayi şirketindeki ergonomi problemlerinin çözülmesi için geleneksel İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarının istendiği düzeyde yeterli olmaması nedeniyle yeni bir yaklaşım 
geliştirilmiştir. Bu yeni yaklaşımda, işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda, işyerinde “Ergonomi Komitesi” 
kurulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi Komitesi, Kas-iskelet Sistemi Hastalıklarından Korunma, Otomotiv, İşyeri 
Hekimi, İş ve İşçi Sağlığı 
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 DİYETİSYEN, MEVZUAT, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜÇGENİ
 

Ömer Faruk KARABULUT, Derya DİKMEN

Tarım ağırlıklı uğraşan bir toplumdan sanayi ağırlıklı bir topluma dönüşümün bir neticesi olarak insanların 
kendi evlerinin dışında, başka insanlarla ve profesyonel personeller tarafından hazırlanan yiyecekleri tüket-
melerine toplu beslenme sistemleri denir. Çalışan bireylerin sayısı ve ev dışında yemek yeme eğilimleri art-
tıkça sektör büyümekte ve büyümenin doğal sonucu olarak sektörde istihdam edilen personel sayısı artmakta-
dır. Toplu beslenme sistemlerinde artan kapasite sonucu mutfak ve yemekhanelerde pişen yemekler, kızgın 
yağlar, ocak, fırın, pişirme araçları, tehlikeli araç gereçler, riskli bir çalışma ortamına, bununla birlikte sınırlı 
zamanda üretimin tamamlanması ve belirli bir zamana son çıkan ürünün yetiştirilmesi zorunluluğu, iş güven-
liği risklerine sebep olmaktadır. Toplu beslenme sistemlerinde düşmeler, kırıklar, yaralanmalar, yanmalar, ke-
silmeler, elektrik çarpmaları, doğalgaz patlamaları ve zehirlenmeler olası kaza tiplerindendir. Yataklı Tedavi 
Kurumları İşletme Yönetmeliğinde diyetisyenin idari görev yetkileri arasında “Mutfak, yemekhane ve ambar 
hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden” ifadesinden de anlaşılacağı üzere diyetisyenler 
toplu beslenme sistemlerinde, mevzuatın verdiği sorumlulukla yönetici diyetisyen olarak görev yapmaktadır-
lar. Ayrıca 22 Mayıs 2014 tarihli resmi gazetede yayınlanan “diyetisyen yemek hazırlama, pişirme servis 
alanlarında oluşabilecek kazaları önleyici tedbirlerin alınmasını ve ilk yardım araçlarının bulunmasını sağlar” 
ifadesi ile de toplu beslenme sistemlerinde bulunan üretim alanlarında iş kazalarını önleme sorumluluğunun 
diyetisyene verildiği anlaşılmaktadır. Resmi gazetede (26 Aralık 2012 tarihli) yayınlanan iş sağlığı ve güven-
liğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliğinde, iş yeri kazalarının yüksek oranda olabileceği toplu beslenme 
sistemleri, dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler ve diğer yiyecek içecek hizmetleri faaliyetleri ile sınıflan-
dırmada az tehlikeli sınıfına girmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kanununa (6331 sayılı, 20 Haziran 2012 ta-
rihli ) göre “iş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) 
sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az 
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. Resmi Gazetede (29 Aralık 2012 tarihli) 
yayınlanan İş güvenliği uzmanlığı belgesi İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelikte “Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk ve tıp fakülte-
lerinden mezun olanlardan üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun en az 
dört yarıyıl ders veren” ifadesi ile diyetisyenlere iş güvenliği uzmanı olma hakkı verilmemiştir. İlgili yönet-
meliğin 30 Nisan 2015 tarihinde yapılan değişiklik sonucunda “hukuk fakültesi mezunları ile hekim, mühen-
dis, mimar, fizikçi, kimyager, biyolog, teknik öğretmenlere,” ifadesi ile biyologlar eklenmiş yine diyetisyen-
ler eklenmemiştir ve mevcut durum devam etmiştir. Bakanlık, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimleri-
nin görevlendirilmesi konusunda sektörel alanda özel düzenleme yapabilir.” Bu çerçevede sektörel düzenle-
me yapılırken toplu beslenme sistemlerinde çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliğini koruma hususunda 
düzenleme yapılarak diyetisyenlerin iş güvenliği uzmanlık belgesine sahip olabilmeleri için değişiklikler ya-
pılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Genel olarak ilgili mevzuatlar değerlendirildiğinde diyetisyene 
toplu beslenme sistemlerinde oluşabilecek iş kazaları ile ilgili sorumluluk verilmesine karşın yetkileri ile ilgi-
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 li belirgin bir durum olmaması nedeniyle yetki sorumluluk karmaşası oluşmaktadır. Bu karmaşayı önlemek 
amacı ile diyetisyenlerin de iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilmeleri sağlanmalı, toplu beslenme 
sistemleri birçok iş kazası riskini içermesi nedeniyle az tehlikeli sınıftan tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri sı-
nıfına alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Mevzuat, Beslenme 
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 ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMA KOŞULLARININ ERGONOMİK ANALİZİ
 

Nuri GÜLEŞCİ, Ömer Faruk EFE, Burak EFE

Ofis çalışma koşullarının ergonomik yapısı, performans, verimlilik ve yaşam kalitesi üzerinde önemli etkilere 
sahiptir. Çalışma hayatında ergonomik risklere dikkat edilmemektedir. Ergonomik risk faktörlerinin belirle-
nerek bu risklere karşı önlem alındığı takdirde daha verimli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Bu 
çalışma ile ülkemizde sağlık hizmetleri alanında bireyler yetiştiren bir Sağlık Bilimleri Fakültesinde çalışan 
akademik ve idari personelin karşılaşmış olduğu ergonomik risklerin araştırılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Risk Faktörleri, Ofis Çalışanları, Çalışma Koşulları 
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 BİR YEMEK ŞİRKETİ ÇALIŞANLARINDA BEDEN KİTLE İNDEKSİ İLE BENLİK SAYGISI VE 
DEPRESYON İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

 
Çağrı GÜVENÇ, Sedat ARSLAN, Mahir ARSLAN

Locke (1976) kişinin işine ilişkin algısının hayata, ailesine ve kendisine karşı tutumunu, fiziksel ve dolaylı 
olarak psikolojik sağlığını etkileyebileceğini; hatta ne kadar yaşayacağını belirleyebileceğini belirtmiştir. 
Warr (Akt. Landy, 1989) işle ruh sağlığı arasında temel olarak bir ilişki olduğunu savunmuştur. Howell, Bel-
lenger ve Wilcox (1987) iş yaşamından kaynaklanan başa çıkılamayan stres yüksek tansiyon, ülser gibi fizik-
sel, depresyon ve iş doyumsuzluğu gibi psikolojik ve işe devamsızlık, düşük performans gibi davranışsal so-
runlara sebep olduğunu belirtmiştir. Branden’e göre (1969) benlik saygısı kişinin kendine olan güvenini ve 
kendisi hakkındaki doyum duygusunu ifade eder. Başka bir deyişle, kişinin kendisi hakkında nasıl düşündüğü 
ve hissettiğidir. Benlik saygısı açısından sağlıklı bir birey, kendini değerli hisseder ve yaşamdaki sorunlarla 
başa çıkabileceğine güvenir. Amaç: Araştırmanın amacı kurum mutfağı çalışanlarının benlik saygılarının ve 
beck depresyon ölçeğine göre aldıkları puanın çeşitli parametrelerle ilişkisi ve çalışma hayatlarına etkisi ince-
lenmek ve sonuçlara göre çözüm önerileri ve stratejiler geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu araştır-
ma; Aralık 2015- Şubat 2016 tarhileri arasında İstanbul Kartal ve Pendik ilçelerindeki 2 devlet hastanesinde 
hizmet veren özel bir yemek şirketindeki toplam 115 personel ile yürütülmüştür. Araştırmaya dair veriler; ki-
şisel bilgiler, 21 sorudan oluşan Beck Depresyon Envanteri ve 10 sorudan oluşan Rosenberg Benlik Saygısı 
Ölçeğini içeren toplam 66 soruluk bir anket aracılığıyla elde edilmiştir. Katılımcıların aç karnına hafif giysi 
ile 100 g’a kadar hassas baskül kullanılarak vücut ağırlığı ve esnemeyen mezura ile boy uzunluğu ölçülmüş-
tür. BKI (kg/m2) değerleri ise [Vücut ağırlığı (kg)/Boy uzunluğu (m2)] denklemi ile hesaplanmıştır (World 
Health Organization (WHO), 2015). Elde edilen verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, bağımsız iki 
grubun karşılaştırmasında Student t testi, İkiden fazla bağımsız grubun karşılaştırmasında tek yönlü ANOVA 
testi kullanılmıştır. Varyansların homojenliği Levene testi ile değerlendirilmiştir. Gruplar arasındaki ilişkinin 
anlamlı bulunduğu durumlarda, ikişerli post-hoc analizleri ise Tukey HSD testi kullanılarak yapılmıştır. Sayı-
sal değişkenler arasındaki ilişkilerin yönünün ve gücünün belirlenmesinde ise korelasyon analizi kullanılmış-
tır. Karşılaştırmalarda p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya dahil 
edilen katılımcıların büyük çoğunluğu (%87,9) evlidir. Katılımcıların eğitim durumu çoğunlukla (%69) ilko-
kul mezunudur. Katılımcıların %62,1’i 1 yıldan uzun süredir aynı yerde çalışmakta olduğunu ifade ederken 
%46,6’sı gündüz, %50’si vardiyalı olarak çalışmaktadır. Katılımcıların %70.7’si aldığı maaştan tatmin olma-
dığını ifade etmiştir. Katılımcıların BKİ ortalamaları 27,98 olup sırasıyla normal (%12.1), aşırı kilolu (%67.2) 
ve obez (%20.7) şeklinde dağılım göstermiştir. Katılımcıların Beck Depresyon Envanteri puan ortalaması 
12,17, benlik saygısı puan ortalaması ise 9,28’dir. Katılımcılar, Beck Depresyon Envanterinden aldıkları pu-
anlara göre sınıflandırıldığında; %67.2’sinin hafif depresyon, %32.8’inin orta depresyon grubunda oldukları 
belirlenmiştir. Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği’ne göre değerlendirilen katılımcıların büyük çoğunluğunun 
(%93.1) benlik saygısı yetersiz bulunmuştur. Katılımcılar BKİ sınıflarına göre depresyon ve benlik saygıları 
puanları açısından karşılaştırıldığında grup ortalamalarının istatistiksel açıdan anlamlı olarak birbirinden fark-
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 lı olduğu bulunmuştur (p<0.05). Yapılan ileri analizlerde obez grubunun depresyon ve benlik saygısı puan or-
talamalarının normal ve aşırı kilolu olan gruplardan anlamlı olarak farklı olduğu görülmüştür (p<0,05). So-
nuç: Mutfak çalışanlarının benlik saygısı düşük ve depresyon düzeyleri yüksek bulunmuştur. Bu durum, ça-
lışma ortamını zorlaştıracağı gibi, iş kazalarının artmasına, toplu beslenme sisteminde sıkıntılara yol açabile-
ceği düşünülebilir. Araştırmada yüksek BKİ ile depresyon ve benlik saygısı arasında anlamlı ilişki bulunmuş-
tur. Mutfak çalışanlarının hizmet içi sürekli eğitimlerle sağlıklı beslenme ve stresle başa çıkabilme konuların-
da bilinçlendirilmeleri personelin hem bedensel performansını hem zihinsel motivasyonunu iyileştirebilir. 

Anahtar Kelimeler: İşçi Sağlığı, Depresyon, Benlik Algısı, Beden Kütle İndeksi 
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 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ SEKTÖRÜNDEKİ İŞ KAZASI İSTATİSTİKLERİ
 

Ömer Faruk KARABULUT, Derya DİKMEN

İş kazası; “sigortalının işyerinde bulunduğu sırada; işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya 
görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma 
konusu nedeniyle işyeri dışında; bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında 
başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda; emziren kadın sigortalının, 
çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda; sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere 
gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan 
olaydır”. İş göremezlik ise; iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle sigortalının iş göremediği süredir. Yılla-
ra göre iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerine baktığımızda 2012 yılında ve daha önceki yılarda ödemesi 
yapılıp kapatılan iş kazası vakaları iş kazası geçiren sigortalı sayılarına ait istatistikler kullanılmaktayken bu 
durum 2013 yılından itibaren değişmiştir. Bu yıldan sonra elektronik ortamda alınmaya başlanan iş kazası 
bildirim formu ile iş kazası yaşayan sigortalılarla ilgili veriler Avrupa Birliği standartları (ESAW) göz önüne 
alınarak kamuoyu ile paylaşılmaya başlanmıştır. Bu standarda göre iş kazasının ardından işe başlama kazadan 
sonraki beşinci günde meydana gelmiş ise bu durum iş kazası istatistikleri verilerine eklenmektedir, yani ka-
zanın olduğu gün ve kazadan sonraki ilk günden dördüncü güne kadar ESAW’a dahil edilmemektedir. İş ka-
zaları sebebiyle raporlu olunan yani geçici iş göremezlik süresinde, kazadan sonraki beşinci gün için dört ka-
yıp gün olarak dikkate alınmaktadır. Yiyecek içecek hizmetleri faaliyetlerine ait 2013 yılı verilerine baktığı-
mızda erkekler için 3103 (%66,4) kişi kaza geçirmiş ve aynı gün işine devam edebilmiştir. 50 (%1,1) kişi 
kaza günü iş görememiş, 84 (%1,8) kişi 2. gün, 169 (%3,6) kişi 3. gün, 56 (%1,2) kişi ise 4. gün işe başlamış-
tır. 1213 (%25,9) kişi kazadan sonraki 5.gün veya daha fazla günün ardından işe başlamıştır. Kadınlar için 
1186 (%67,4) kişi kaza geçirdiği gün işine devam edebilmiş, 23 (%1,3) kişi kaza günü iş göremez durumda 
kalmıştır. 37 kişi kazadan sonraki 2. Gün, 80 (%4,5) kişi 3. Gün, 20 (%1,1) kişi ise 4. gün işe başlamıştır. 413 
(23,5) kişi ise kazadan sonraki 5. Gün veya daha fazla günün ardından işe başlamıştır. Toplamda ise 4675 
(%72,7) erkek ve 1759 (%27,3) kadın olmak üzere 6434 kişinin iş kazası geçirdiği bildirilmiştir. Yiyecek içe-
cek hizmetleri faaliyetlerine ait 2014 yılı verilerine baktığımızda erkekler için 4320 (%69,3) kişi kaza geçir-
miş ve aynı gün işine devam edebilmiştir. 73 (%1,2) kişi kaza günü iş görememiş, 138 (%2,2) kişi 2. gün, 231 
(%3,7) kişi 3. gün, 62(%0,9) kişi ise 4. gün işe başlamıştır. 1409 (%22,6) kişi kazadan sonraki 5.gün veya 
daha fazla günün ardından işe başlamıştır. Kadınlar için 1869 (%72,3) kişi kaza geçirdiği gün işine devam 
edebilmiş, 39 (%1,5) kişi kaza günü iş göremez durumda kalmıştır. 71 (%2,7) kişi kazadan sonraki 2. Gün, 
88 (%3,4) kişi 3. Gün, 27 (%1,0) kişi ise 4. gün işe başlamıştır. 491 (%19,0) kişi ise kazadan sonraki 5. Gün 
veya daha fazla günün ardından işe başlamıştır. Toplamda ise 6233 (%70,6) erkek ve 2585 (%29,3) kadın ol-
mak üzere 8818 kişinin iş kazası geçirdiği bildirilmiştir. 2013 ve 2014 yılları karşılaştırıldığında yiyecek içe-
cek hizmetleri faaliyetlerine ait iş göremezlik sürelerine göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları hem erkek 
hem kadınlar için hem de tüm alt gruplarda 2013 yılına göre 2014 de %37 artış göstermiştir. Bu veriler ışığın-
da gün geçtikçe büyüyen toplu beslenme sistemleri içerisinde yiyecek ve içecek hizmetlerinde iş kazalarının 
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 da arttığı görülmektedir. İş kazaları sayısını azaltmak için iş kazalarının nedenleri araştırılmalı buna yönelik 
önlemler ilgili yönetmelik ve kanunlara eklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: İş kazaları, Toplu Beslenme Sistemleri 
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 ÜNİVERSİTELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN UYGULANMA 
SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ATATÜRK 

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 
 

Selçuk SİNCAR, Pınar BAYKAN, Fatma YILDIRIM

Gelişen teknoloji insanların hayatlarını kolaylaştırma açısından olumlu olmasına rağmen insanların çalışma 
koşullarını olumuz yönde etkilemektedir. Her geçen gün iş kazası sonucu iş göremez duruma gelen ve hayatı-
nı kaybeden çalışanların sayısı artmaktadır. Çalışanların güvenliği ve sağlığını tehdit edecek unsurların orta-
dan kaldırılması, iş verimliliğinin artırılması için iş sağlığı ve güvenliği önem arz etmektedir. Bundan dolayı; 
iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için bütün tarafların birlikte hareket etmesinin etkili olacağı düşü-
nülmektir. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğine verilen önemle birlikte çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. 
Ülkemizde de bu amaçla iş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanun olarak ele alınmış ve 6331 Sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmıştır. Kanun kapsamında ilgili taraflara birçok yükümlülükler yüklen-
miştir. Bu amaçla Atatürk Üniversitesi’nde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmek için İş Sağlığı ve 
Güvenliği Koordinatörlüğü ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuştur. Bu çalışmada, birim olarak Ata-
türk Üniversitesi’nde yapılan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin uygulanma süresince karşılaşılan problem-
ler ve çözüm önerilerine yönelik bilgiler verilecektir. Birim yaklaşık üç yıldır Atatürk Üniversitesinde iş sağ-
lığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmektedir. Bu hizmetler kapsamında; 6331 sayılı kanunun anlatılması ve 
kanun kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında üniversite ve birim yönetimlerine bilgilendirme toplantıları 
düzenlenmiştir. Fakülte ve yüksekokullardaki tehlikelerin ve risklerin yerinde belirlenmesi için fotoğraf ve 
video çekimleri kullanılarak risk analizleri yapılmıştır. Risk analizi sonucu belirlenen riskler ve tehlikeler de-
ğerlendirilerek çeşitli önlem önerileriyle birlikte yönetime sunulmuştur. 6331 sayılı kanun kapsamında genel 
çalışan eğitimleri düzenlenerek çalışanlar kanun kapsamında bilgilendirilmiştir. Genel eğitimlerin yanında 
gerekli görülen alanlarda çalışılan iş koluna, maruz kalınan tehlikelere uygun olarak ayrıntılı eğitimler de dü-
zenlenmiştir. Kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulması gerekli olan yerlerde iş sağlığı 
ve güvenliği kurulları kurulmuştur. Kurul üyelerine kurulun görevleri ve nasıl çalıştığı hakkında bilgilendir-
meler yapılarak kurul eğitimleri verilmiştir. Çalışanların işe giriş muayeneleri ve periyodik sağlık kontrolleri 
gibi hizmetler iş yeri hekimlerimiz tarafından yapılmıştır. 6331 sayılı kanun kapsamındaki tüm bu hizmetler 
üniversitemizin bütün birimlerinde uygulanmıştır. Uygulama sürecinde çalışanların kanuna karşı olan ön yar-
gıları, kanunun uygulanmasında problemlere sebep olmuştur. Kanunu formalite olarak görmeleri, ayrıca aka-
demik personelin kendilerinin işçiler gibi risk altında olmadıklarını düşünmeleri ön yargılarında önemli etken 
olmuştur. Bu durum en çok çalışan eğitimleri sırasında ortaya çıkmıştır. Bu problemin, çalışmalarımızın 
amaçları arasında yer alan güvenlik kültürünün geliştirilmesi ile giderilebileceği düşünülmüştür. Çalışmaları-
mız sırasında üniversitenin bazı birimlerinde tehlike sınıfı belirlenirken, çıkarılan iş yeri tehlike sınıfları be-
lirleme tebliği kullanılmaya çalışılmış ancak bu tebliğin üniversiteler için yetersiz kaldığı görülmüştür. Başka 
bir problem ise; iş sağlığı ve güvenliği kurulları oluşturulurken karşımıza çıkmıştır. İş sağlığı ve güvenliği 
kurulları yönetmeliği hazırlanırken üniversite veya eğitim kurumlarının göz önüne alınmadığı görülmüş olup 
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 kurullarda formen, ustabaşı veya ustanın yanı sıra bölüm başkanı, bölüm sekreteri, laboratuvar teknisyeni 
veya sorumlusu ve bölüm öğretim elamanları ibarelerinin kullanılması bizler için yol gösterici olacaktır. Ayrı-
ca e-devlet üzerinden sözleşme yapılamaması, Sosyal Güvenlik Kurumlarının İSG Kâtip üzerinden sözleşme 
yapılması konusunda bilgilerinin yetersiz olması veya bu konu hakkında bilgi sahibi olmaması bizler için en 
büyük problemler olarak düşünülmektedir. Bakanlığın yetersiz kalan tebliğleri ve yönetmelikleri güncelleme-
si, belirsizlikleri ortadan kaldırması, yapılan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha verimli olmasını sağla-
yacaktır. Üniversitelerde yapılan iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tara-
fından koordine edilmesi (görevlendirilecek uzmanların ve hekimlerin ücretlerinin ödenmesi, İSG kâtipte 
sözleşmelerin yapılması, tehlike sınıflarının belirlenmesi gibi belirsizliklerin ortadan kaldırılması) iş sağlığı 
ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasını sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışan, 6331 Sayılı Kanun 
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 OHSAS 18001 BELGELİ FİRMALARIN İSG YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA DÜZEYİ 
TUTUMLARININ İNCELENMESİ

 
Metin BAYRAM, Mustafa Cahid ÜNĞAN

Giriş: Son yıllarda işletmeler için kalite, çevre, insan kaynakları gibi konuları yönetmenin yanı sıra, İSG’yi 
de yönetmek önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde birçok işletme iş sağlığını ve güven-
liğini olumsuz etkileyecek olaylara karşı yeni yönetim stratejileri geliştirmekte veya çeşitli yönetim stratejile-
rinin bir parçası olmaktadır. Bu yönetim sistemleri, firmaların İSG’ndeki temel stratejileri ile uyumlu olarak 
sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı içerisinde olan uygulamalardır. İSG yönetim sis-
temi tehlikeleri belirlemek ve risk kontrollerinin etkin olarak yapıldığını güvence altına alarak risklerin kont-
rol altına alınması hususunda sistematik bir yol sağlar. Yasal şartlara uyulmasını ve işyerlerindeki tehlike ve 
riskleri önleyici (proaktif) yaklaşımla ortadan kaldırarak veya en az seviyeye indirerek güvenli ve sağlıklı iş-
yeri ortamı oluşmasının sağlanması ve yönetilmesi hususunda dünya çapında önemli ölçüde kabul gören İSG 
yönetim sisteminin OHSAS 18001 standardı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de İSG yönetimi konusunda 
OHSAS 18001 sertifikasyonu kullanılmaktadır. Araştırmalar İSG yönetim sistemlerine daha fazla kaynak 
ayırmak suretiyle belli olgunluk seviyesine ulaşan firmaların imaj, itibar, verimlilik ve yenilik yeteneği üze-
rindeki olumlu etkisi nedeniyle rekabet performansı artacağı; satış, kar ve karlılık üzerindeki olumlu etkisi 
nedeniyle ekonomik-finansal performansının artacağı; iş güvenliği performansı ve çalışan memnuniyetinde 
iyileşmeye bağlı olarak iş kazası maliyetlerinin azalacağını ortaya koymaktadır. Amaç: Bu çalışmanın amacı 
mülkiyeti kamu ve özel firmalara ait olan mal ve hizmet üretimi gerçekleştiren değişik sektörlerden farklı bü-
yüklükte ve tehlike sınıfında yer alan OHSAS 18001 belgeli firmaların İSG yönetimi uygulamalarının olgun-
luk düzeyleri hakkındaki tutumlarını incelemektir. Yöntem: Veri toplama aracı olarak anket çalışması yapıl-
mıştır. Yoğun bir literatür taraması sonucu anket formu oluşturulduktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ziyaret edilerek konu uzmanlarının ve OHSAS 
18001: 2007 sertifikasyonu veren üç tane belgelendirme kuruluşunun bu konudaki yetkin personelinin görüş-
leri alınmıştır. Anket iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde firmaların demografik özellikleri, ikin-
ci bölümünde ise İSG yönetimi uygulanma düzeyi tutumları ile ilgili sorular sorulmaktadır. Bu kapsamda 
yedi madde ve 38 sorudan oluşan anketin İSG yönetimi uygulamaları düzeyi bölümü tasarlanmıştır. İSG yö-
neticilerinden İSG yönetimi uygulanma düzeylerini 5’li-Likert tipi ölçekte “1=En Az, … 5=En Çok” belirt-
meleri istenmiştir. Analiz: OHSAS belgeli 159 firmadan toplanan veriler Tek-Örnek t-Testi (t=3,5) kullanıla-
rak analiz edilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Demografik yapıları incelendiğinde; ankete %85 oranında özel, %74 
oranında imalat, %86 oranında tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf ve %54 oranında 250’den çok çalışanı olan fir-
malar ankete katılmıştır. NACE koduna göre ise %16 oranında metal, %13 oranında kimyasal, kauçuk ve 
plastik ürünler ve %10 oranında cam, seramik ve hazır beton sektöründen katılım gerçekleşmiştir. Katılımcı-
ların %93’ü OHSAS 18001 belgesi ile beraber ISO 14001 Çevre ve ISO 9001 Kalite sistemi belgelerine sa-
hip oldukları ve %81’i üç yıldan fazla süredir OHSAS belgesine sahip olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular ka-
tılımcı firmaların %80’lik diliminin en az üç yıldır bu yönetim sistemini uyguladıklarını göstermektedir. Ça-
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 lışmaya katılan OHSAS 18001 belgeli firmaların İSG yönetimi uygulamaları düzeyini ölçmek için belirledi-
ğimiz Taahhüt/Politika, Yasal Şartlar - İSG Program - Hedefler, Risk Yönetimi, Yapı Sorumluluk-Eğitim-
Yetkinlik, İletişim – Katılım – Danışma - Teşvik, Dokümantasyon - Operasyon Kontrol - Acil Durum ve 
Kontrol - YGG maddeleri altında yer alan 37 soruda katılımcı firmaların olumlu tutum gösterdiği görülmüş-
tür. Sadece, “İş güvenliğinin iyileştirilmesine katkıda bulunan çalışanlar ne ölçüde takdir edilir ve ödüllendi-
rilir?” sorusuna olumlu tutum belirtilmemiştir. “KKD ekipmanları ne miktarda ve nitelikte temin edilir” soru-
suna en yüksek puan verilmiştir. Anketin genel aritmetik ortalaması ile İletişim – Katılım – Danışma - Teşvik 
maddesi hariç diğer maddelerin aritmetik ortalamaları “Çok” tercihi düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu çalışma-
nın en belirgin özelliği firmaların İSG yönetimi uygulamalarının olgunluk düzeyi tutumlarını anket bazlı ola-
rak ölçmesidir. Gerek demografik bulgular gerek katılımcı firmaların %81’inin üç yılı aşkın süredir İSG yö-
netimini uygulaması ve gerekse de %90’ların üstünde kalite belgesi çalışmalarına yatırım yapmaları bu araş-
tırmadan elde edilen sonuçları anlamlı ve güvenilir kılmaktadır. Anket bulguları İSG yönetimi uygulamaları-
nın belli bir olgunluk düzeyini ulaşılabilmesi için firmaların üç yılı aşkın bir dönemden sonra ulaşılabileceği-
ni ortaya koymaktadır. Türkiye’deki OHSAS 18001 belgeli firmaların olumlu tutum göstermediği çalışanların 
fikirlerinin alınması, bilgilendirilmesi, teşvik edilmesi ve çalışanların aktif katılımın sağlanması hususlarında 
iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. Ayrıca, literatüre de girmiş bulunan pahalı kaynakta kontrol uygulamaları 
yerine kolay ve ucuz görülmekte olan KKD kullanımının tercih edilmesi nedeniyle, güvenlik tedbirleri alın-
masında birincil önceliği olan kaynakta kontrol ve toplu korunma yöntemlerine öncelik verilmesi konusuna 
ilgili bakanlıkça el atılmalı ve bu konuda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: OHSAS 18001, İSG Yönetim Sistemi, İSG Uygulamaları 
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 KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN PLANLANMASI KOORDİNASYONU 
VE UYGULANMASI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Metin BAYRAM, Mustafa Cahid ÜNĞAN

Çalışanları iş kazası ve meslek hastalıklarından korumayı amaçlayan İSG’nin uygulanmasının üç temel sebe-
bi; ahlaki (moral) nedenler, maliyet ve yasal zorunluluklardır. İş güvenliği kültürünün geliştirilmesinden ve 
işyerlerinde İSG’nin sağlanmasından üçlü yapı olarak isimlendirilen devlet, işveren ve çalışanlar sorumludur. 
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanun’un öngördüğü düzenlemeleri daha da 
genişleten ve yüksek Avrupa Birliği standartlarını öngören ülkemizin ilk bağımsız 6331 İSG Kanunu 2012 
yılında yayınlanmış ve yasa hükümlerinin uygulanması hususunda kademeli geçiş öngörülmüştür. İşçi çalışa-
na sahip olan kamu kuruluşlarının İş Kanunu’nun İSG hükümlerini içermesi nedeniyle 6331 sayılı yasaya ko-
lay uyum sağlamalarını beklemek doğaldır. Ancak, 4857 sayılı yasaya tabi işçi çalışanı bulunmayan üniversi-
teler vb. kamu kurumları açısından 6331 sayılı yasanın anlaşılması, uyum sağlanması ve uygulanmasında 
zorluklarla karşı karşıya gelmeleri kaçınılmazdır. Bu çalışmanın amacı başta üniversitelerimiz olmak üzere 
işçi çalışanı olmayan kamu kuruluşlarına, 6331 sayılı yasa hükümlerinin sağlanması amacıyla Sakarya Üni-
versitesi özelinde gerçekleştirilen İSG hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve uygulamalar hakkında 
bilgi vermek ve onlara rehber olmaktır. Üniversitemizde yasa uyum çalışmalarının başında karşımıza çıkan 
ilk engel her bir fakülte, MYO, enstitü, yüksekokul vb. birimlerin SGK kayıtlarına göre ayrı bir işyeri olarak 
kabul edilmesidir. Bu tür durumda yasa işverenden işyerleri arasında koordinasyonu sağlamasını istemekte-
dir. Bu itibarla üniversitemizdeki İSG hizmetlerinin etkin bir şeklide yürütülmesi ve koordinasyonunu sağla-
mak üzere öncelikli yapılan faaliyet bir İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü’nün kurulmuş ve bu birimin 
faaliyetlerini izlemek ve rehberlik etmek üzere uzman akademisyen ve yöneticilerden bir üst kurul “Koordi-
nasyon Kurulu” oluşturulmuştur. Bunları müteakip, tüm işyerlerimizin her biri için işveren vekili, çalışan 
temsilcisi, kurul üyeleri, acil durum sorumlularını içeren İSG Organizasyonu oluşturulmuştur. Tüm çalışanla-
rın mevzuat konularını içeren İSG genel konular eğitimi üniversitemiz bilişim altyapısını kullanarak uzaktan 
eğitim şeklinde planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Çalışanların yüzyüze ve uygulamalı eğitimi, çalışanların 
bilgilendirilmesi, risk Analizi, acil durum planı, İSG kurulu vb. İSG hizmetlerinin planlanması, koordinasyo-
nu ve uygulanması çalışmalarında kurum çalışanı onbeş iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi olan Tıp Fakülte-
sinden bir öğretim üyesi ve bir sivil savunma uzmanımız gönüllü olarak görev almışlardır. Mevcut mevzuata 
göre 4857 yasaya tabi çalışanımız olmadığı gerekçesiyle iş güvenliği uzmanlarına bir ücret ödemesi yapıla-
mamıştır. Sağlık ve teknik konuları içeren çalışanların yüzyüze İSG eğitimi, risk analizi, acil durum planı ve 
İSG kurulu faaliyetleri Rektörlüğümüzce ayrı ayrı işyerlerine atanan bu uzmanlar vasıtasıyla gerçekleştiril-
miştir. Sağlık Bakanlığı ile kurumumuz arasında yapılan bir protokol gereği Tıp Fakültemizde görev yapan 
öğretim üyelerimiz Sağlık Bakanlığı personeli olduklarından yasanın sağlık gözetimi şartının sağlanmasında 
hizmet alımı yöntemi tercih edilmiştir. Yasanın emrettiği acil durum ekipleri, yangın söndürme ve acil kaçış 
tatbikatları uygulamalı eğitimleri konusunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan 
destek alınmıştır. Bazı birimlerimizin uygulamalı yangın söndürme eğitimi yangın söndürme cihazı satan fir-
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 maların sertifikalı eğitimcileri tarafından verilmiştir. Bu uygulamalı eğitimlere sivil savunma uzmanımız ne-
zaret etmişlerdir. İlk yardım ekip üyelerimize sertifikalı ilk yardım eğitiminin kurumumuz bünyesindeki bir 
eğitim merkezi tarafından verilmesi planlanmış olup, eğitim merkezi kurulma süreci devam etmektedir. Yasa-
nın çalışanların bilgilendirilmesi hükmü çerçevesinde İSG Koordinatörlüğü tarafından tüm birimlerimizi kap-
sayan bir İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönergesi ve Büro Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberi hazır-
lanmış ve tüm çalışanlara bir beyanname ile tebliğ/tebellüğ edilmiştir. Tüm bu faaliyetlerin ilerlemesi ve kar-
şılaşılan sorunlar üçer aylık periyotlarla toplanan Koordinasyon Kurulunda değerlendirilmiştir. İşyeri sicil 
numarası olmayan işyerlerimiz için sicil kodu almak için SGK’ya müracat edilmiş, ancak mevzuat gereği sa-
dece 4857 sayılı yasaya tabi çalışanı olan işyerlerine sicil kodu verilebileceği gerekçesiyle başvurumuz red-
dedilmiştir. Bu durum, mevcut mevzuat gereği İSG profesyonelleri ile İSG-KATİP üzerinden sözleşme imza-
lanamayacağı anlamına gelmektedir. İSG-KATİP üzerinden sözleşme imzalanabilmesi için sadece memur ça-
lışanı olan işyerlerine SGK sicil kodu verilmesi hususuna bir çözüm getirilmesini öneriyoruz. Çalışanlarımı-
zın İSG faaliyetlerine katılım oranlarına bakarsak; uzaktan eğitime %90, yüzyüze eğitimlere %75, acil durum 
ekip üyeleri eğitimi %80 ve sağlık gözetimine %90 mertebesinde katılım sağlanabilmiştir. İşyerlerimizin 
%90’ı acil kaçış tatbikatını, %95’i ise söndürme tatbikatını tamamlamıştır. Tecrübemiz göstermiştir ki katılı-
mın sağlanmasında en kritik rolü işveren vekili durumundaki dekan ve müdürlerimiz oynamaktadır. Sağlık 
gözetimini hizmet alımı ile yapmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken iki husus; OSGB’lerin mobil araç 
hizmeti vermelerinin yasal olarak mümkün olmaması ve daha çok işçilere yönelik öngörülen sağlık hizmeti-
nin kalitesidir. Yukarıda bahsedilen çalışmalardan sağlık gözetimi maddesi hariç kurumumuza ilave bir mali 
yük getirilmemiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, çalışmamıza gönüllü olarak destek veren iş güvenliği uzman-
larımızın maddi kazanç sağlayamamaları ve mevcut iş yükleri çalışmalardaki performanslarını olumsuz etki-
lemiştir. Bu itibarla, üniversitelerde İSG hizmetlerinin koordinasyonu kritik önem sahiptir. Diğer üniversite-
lerimiz bu koordinasyonu OSGB veya İSG Hizmet Birimleri eliyle sağlamaktadırlar. Kısıtlarımız gereği ku-
rumumuzda İSG Koordinatörlüğü ve Koordinasyon Kurulu kurulmak suretiyle bu koordinasyon sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: 6331 Sayılı Yasa, İSG Hizmetleri 
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 İŞÇİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ VE BESİN TÜKETİM DURUMLARININ 
ULUSLARARASI SAĞLIKLI YEME İNDEKSİNE (HEI-2010) GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hülya YARDIMCI, Feray ÇAĞIRAN YILMAZ, Duygu TATLI

Ülke ekonomisinde önemli rol oynayan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği; yaptıkları işe göre gerekli besinleri, 
miktar ve kalite olarak yeterince almaları ile mümkündür ve sağlıklı yeme alışkanlığı işçilerin sağlıklı ve ve-
rimli bir yaşam sürdürmeleri açısından önemlidir. İşçilerin enerji ve besin ögesi yeterliliğini ölçebilmek için 
diyet kalitesinin belirlenmesi gerekmektedir. Diyet kalitesi terimi; besin ögesi alımında yeterliliği, besin öge-
si yoğunluğu, enerji yoğunluğu, diyet çeşitliliği ve diyet yoğunluğu gibi diyet alımının farklı yönlerini değer-
lendirmek için kullanılmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı besin ve besin ögeleri alımını, diyet alımlarının 
birçok yönlerini ifade edebilen işçi beslenmesini global indeksler üzerinden değerlendirmek doğru bir yakla-
şımdır. Diyet kalitesini ölçen birçok indeks mevcuttur ve ‘Sağlıklı Yeme İndeksi (Healthy Eating Index: 
HEI)’ bunlardan sadece biridir. İşçilerin sağlıklı beslenme bilincine sahip olmaması, maddi yetersizlikler ve 
işverenlerin bu işçi beslenmesini önemsememesi gibi nedenlerden dolayı ülkemizde işçi beslenmesiyle ilişki-
li çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmayla işçilerin beslenme alışkanlıklarının ve besin tüketim durumlarının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Materyal Metod: Bu çalışma, Konya iline bağlı Beyşehir ilçesinde av tüfeği 
üretimi yapan bir fabrikada çalışan 20-62 yaşlarında 238 erkek işçi üzerinde Kasım 2014-Mayıs 2015 tarihle-
ri arasında yapılmıştır. Araştırma verileri, karşılıklı görüşme yöntemi ile anket formu kullanılarak elde edil-
miş; işçilerin bazı antropometrik ölçümleri, 24 saatlik hatırlatma yöntemi kullanılarak besin tüketim kayıtları 
alınmıştır. Araştırmaya başlangıçta 283 işçiyle başlanmış ancak 45 işçinin iş nedeniyle zaman ayıramamasın-
dan dolayı besin tüketim kayıtları alınamamış ve bu işçiler çalışma dışı bırakılmıştır. 238 işçinin besin tüke-
tim durumunun saptanmasında 24 saatlik hatırlatma yöntemi ile bir günlük besin tüketim kayıtları alınmıştır. 
Hatırlatma yapılırken; ölçü kapları, yemek ve besin fotoğraf kataloğu kullanılarak net tüketim değerleri alın-
maya çalışılmıştır. Bireylerin tükettikleri yemeklerin içerisine giren besin maddelerinin miktarları adet ve 
ölçü olarak saptanmış, birer porsiyonlarına giren besin miktarları standart yemek tarifeleri kullanılarak hesap-
lanmıştır. İşçilerin vücut ağırlığı elle taşınabilen, 0.5 kg’a duyarlı, dijital baskül ile tartılmıştır. Boy ölçümleri 
0.1 cm duyarlıklı esnemeyen bir mezür ile yapılmıştır. İşçilerin Beden Kütle İndeks’leri (BKİ) vücut ağırlığı 
ve boy uzunluğu ölçüsü kullanılarak [vücut ağırlığı (kg)/ boy uzunluğu (m)²] hesaplanmış ve Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) verilerine göre değerlendirilmiştir. Bel çevresi, en alt kaburga kemiği ile kristailiyak (göbek 
deliği) arasında orta noktadan geçen çevre, esnemeyen mezür kullanılarak ölçülmüştür. Boyun çevresi, yedin-
ci servikal vertebranın üst kenar boşluğu ile boyundaki larenks çıkıntısının alt kenar boşluğundan geçen nok-
talardan ölçülmüştür. Tüketilen ortalama enerji ve besin ögesi değerleri besin tüketim kayıtları üzerinden 
Beslenme Bilgi Sistemi (Bebis) kullanılarak hesaplanmıştır. Elde edilen besin tüketim kayıtları, uluslararası 
sağlıklı yeme indeksi HEI-2010 kullanılarak değerlendirilmiş ve işçilerin diyet kaliteleri saptanmıştır. HEI-
2010, besin tüketiminin uluslararası rehbere uygunluğunu değerlendirir ve diyet kalitesinin bir ölçüsüdür. 
HEI-2010; 0.5, 10 ya da 20 sayıları arasında bir skalada puanlandırılmış 12 bileşeni içerir. Katılımcıların di-
yetleri: Puanı ≥ 80 ise “iyi diyet” 500.05); HEI-2010 skoru ile protein ve yağ alımı, bel/boy oranı ve BKİ ara-
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 sında negatif korelasyon bulunmuştur (sırasıyla; r= -0.083; -0.028; 0.081 ve -0.065; p>0.05), ancak istatistik-
sel olarak anlamlılık bulunmamıştır. HEI-2010 ile sadece posa arasında pozitif yönde anlamlı bir fark bulun-
muştur (r=0.523; p<0.05). Sonuç Tartışma: Çalışmaya katılan işçilerin besin tüketim kayıtları HEI-2010’a 
göre değerlendirildiğinde katılımcıların diyet kalitelerinin ya ‘kötü’ ya da ‘iyileştirme ihtiyacı’ olan diyet ol-
duğu gözlenmiştir. Çalışanlardan yeterli verimin alınabilmesi için, işçilerin düzenli ve dengeli beslenmeleri 
önemlidir. Bu çalışmayla işçi beslenmesine daha fazla önem gösterilmesi ve konuyla ilgili daha fazla çalışma 
yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İşçi Beslenmesi, Sağlıklı Yeme İndeksi, Besin Tüketim Kaydı 
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 İSG YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYAN FİRMALARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
MALİYETLERİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Metin BAYRAM, Mustafa Cahid ÜNĞAN
 

Giriş: Türkiye, dünya iş kazası istatistiklerine göre sicili kötü olan bir ülke konumundadır. Ulusal düzeyde 
yürütülen onca çalışmalara rağmen İSG konusunda istenilen iyileşme bir türlü sağlanamamaktadır. Bunun en 
başta gelen nedenlerinden birisi İSG konusuna yapılan harcamaların kuruluşlara herhangi bir katkı sağlama-
dığına, aksine ilave maliyet yükü getirdiğine dair yanlış düşüncelerdir. Bir işletme için İSG maliyeti; bunları 
ödemek için yapılan harcamalar (önleme maliyetleri) ile sorunlar ortaya çıktıktan sonra yapılan her türlü har-
camalar ve neden olduğu kayıpların (iş kazası maliyetleri) toplamıdır. Birçok yazar ve kuruluş İSG önlemle-
rini almamaktan doğan iş kazası maliyetlerinin, İSG önleme maliyetlerine oranla çok daha fazla olduğunu 
ifade etmekte ve iş kazalarını önlemek için harcama yapılmasını ekonomik gerekçelerin haklı çıkardığını be-
lirtmektedir. Amaç: Bu çalışmanın amacı Türkiye’de değişik sektör ve tehlike sınıfında faaliyet gösteren fir-
maların İSG maliyetleri konusundaki tutumlarını incelemektir. Yöntem Bu çalışmada veri toplama aracı ola-
rak anket çalışması yapılmıştır. Anket iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde firmaların demografik 
özellikleri, ikinci bölümünde ise İSG maliyetleri tutumları ile ilgili sorular sorulmaktadır. Bu kapsamda “İSG 
Önleme Maliyeti” ölçeği ile ilgili sekiz ve “İş Kazası Maliyetleri” ölçeği ile ilgili altı sorudan oluşan anket 
formu tasarlanmıştır. Ankette, “İSG Harcamalarınız için ayrı bir bütçe (kalemi) oluşturuyor musunuz?” ve 
“Sıfır iş kazası hedefine ulaşabiliyor musunuz?” soruları ayrıca sorulmuştur. İSG yöneticilerinden 5’li-Likert 
tipi ölçekte İSG Önleme Maliyetleri (“1= Hiç Harcama Yapılmaz” …. “5 = Yasal ve İSGYS Şartları ile Sıfır 
İş kazası Hedefini Tam Sağlayacak Kadar Harcama Yapılır” ve iş kazası maliyetleri“1= Kesinlikle katılmıyo-
rum”, … “5 = kesinlikle katılıyorum” konusundaki tutumlarını belirtmeleri istenmiştir. Analiz: Herhangi bir 
İSG yönetim sistemini uygulayan 171 firmadan toplanan veriler One-Sample t-Testi (t değeri 3,5) kullanıla-
rak analiz edilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Demografik yapıları incelendiğinde; ankete %85 oranında özel, %75 
oranında imalat, %85 oranında tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf ve %55 oranında 250’den çok çalışanı olan fir-
malar ankete katılmıştır. NACE koduna göre ise %15 oranında metal ve %13 oranında kimyasal, kauçuk ve 
plastik ürünler sektöründen katılım gerçekleşmiştir. Personel, eğitim, teknolojik yatırım, çalışanların toplu 
korunması, KKD, İSG işaret ve levhaları, dış hizmet ve yangın ve acil durum yönetimi olmak üzere sekiz so-
rudan oluşan önleme maliyetleri ile ilgili firmalar olumlu tutum göstermektedir. Ayrıca önleme maliyetlerini 
oluşturan sekiz sorunun da aritmetik ortalaması “4= Yasal ve İSG Yönetim Sistemi Şartlarını Tam Sağlayacak 
Kadar Harcama Yapılır” tercihine işaret etmektedir. En fazla önleme harcamasını büyük ölçekli firmalar ile 
çok tehlikeli sınıftaki inşaat, elektrikli teçhizat, kimyasal, kauçuk ve plastik ürünler sektörlerinde, en az önle-
me harcamasının ise 50-100 çalışanı olan işyerleri ile az tehlikeli sınıftaki çeşitli kamu hizmetleri sektöründe 
yapıldığı görülmektedir. Diğer önemli bulgu, firmaların en az “İSG teknolojik yatırım harcamaları”na, en faz-
la ise “ KKD harcamaları”na yatırım yaptıklarıdır. “Siparişin zamanında teslim edilememesi” hariç “çalışan-
lara yapılan ödemeler”, “yönetim giderleri”, “işgücü kayıpları” ve “üretim kayıpları”ndan oluşan iş kazası 
maliyetlerindeki azalmalar konusunda firmalar olumlu tutum göstermektedir. Ayrıca iş kazası maliyetleri açı-
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 sından en çok iyileşme sağlananların 50-100 çalışanı olan işyerleri ile inşaat sektörü olduğu görülmektedir. 
Son olarak, katılımcıların %74’ünün İSG konusunda ayrı bir bütçe kalemi oluşturduğu, %25’inin ise sıfır iş 
kazası hedefine ulaştığı belirlenmiştir. Bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran en temel özellik İSG maliyet-
lerinin anket bazlı olarak incelendiği ilk çalışma olmasıdır. Demografik açıdan sonuçlar değerlendirildiğinde; 
mülkiyeti özel sektör firmalarına ait mal üretimi yapan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda faaliyet gösteren 
metal, kimyasal, kauçuk ve plastik ürünler ağırlıklı firmaların katılım sağlanması, tehlike sınıfı ile orantılı 
olarak işverenlerin daha fazla harcama yapması ve literatüre de giren işverenlerin KKD harcamalarına daha 
kolay kaynak tahsis etmesi bulguları bu araştırmayı anlamlı ve güvenilir kılmaktadır . İSG maliyetleri için 
belirlediğimiz on dört maddenin on üçünde katılımcılar olumlu tutum bildirmişlerdir. İSG’ye yatırım yapan 
KOBİ tarzı 50-100 arası çalışanı olan kurumsallaşmayı başarmış firmalar ile inşaat firmalarının İSG’ye yatı-
rım yapmaları halinde iş kazası maliyetlerinde ciddi iyileşme sağlanacağı gözükmektedir. Katılımcıların dört-
te üçünün İSG için bütçede kaynak tahsis etmeleri ve iş kazası maliyetleri konusunda olumlu tutumları 
İSG’ye yatırım yapan firmalarda; tedavi giderleri, çalışanlara yapılan ödemeler, yönetim giderleri, işgücü ka-
yıpları kaynaklı maliyetler ve üretim kayıpları kaynaklı maliyetlerde tatminkâr bir iyileşmenin sağlanacağını 
göstermektedir. Firmaların %24’ünün sıfır iş kazası hedefini gerçekleştirdiklerini beyan etmeleri, literatürde-
ki İSGYS uygulayan firmalarda iş kazalarının azaldığı hatta hiç kaza yaşanmayabileceği bilgisini doğrula-
maktadır. Elde edilen bulguların başta KOBİ’ler olmak üzere gelişmekte olan ülkemizdeki işverenlerimizi 
İSG konusunda mali kaynak ayırmaya ve yatırım yapmaya cesaretlendireceğini umuyoruz. 

Anahtar Kelimeler: İSG Maliyeti, Önleme Maliyeti, İş Kazası Maliyeti, İSG Yönetim Sistemi 
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 HEMŞİRELERİN STANDART ÖNLEMLERE UYUM ÖLÇEĞİ’NİN GEÇERLİLİK VE 
GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

Menevşe SAMUR, Şeyda SEREN İNTEPELER

Bulaşıcı hastalıkların tüm Dünya’da artması ile birlikte sağlık çalışanlarının koruyucu önlemlere yönelik far-
kındalığı da gelişmeye başlamıştır. Standart koruyucu önlemler kan ve vücut sıvıları, sekresyonlar, boşaltım 
ürünleri, deri ve mukoza yoluyla bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı alınmaktadır. Özellikle uluslararası çalış-
malarda, hemşirelerin kendi kendilerini değerlendirdikleri çalışmalarda hastadan hastaya geçişlerde el yıka-
ma, maske ve gözlük kullanımı, eldivenin uygun kullanımı, iğne kapaklarının tekrar kapatılması, gerektiğin-
de önlük kullanımı gibi konularda hemşirelerin davranışlarının yeterli olmadığı bildirilmiştir. Türkiye’de ise 
hemşirelerin standart önlemlere uyumunu değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracına rastlan-
mamıştır. Durum saptama ve kurumsal önlemlerin geliştirilebilmesi için uygun araçların kullanılması önem 
taşımaktadır. Amaç: Standart Önlemlere Uyum Ölçeği’nin (Compliance with Standard Precautions 
Scale=CSPS) Türk toplumu ve hemşireler için geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmektir. Yöntem: Metodo-
lojik tasarımdaki araştırma Ağustos 2015-Mart 2016 tarihleri arasında bir üniversite (N=748, n=162), bir 
kamu (N=376, n=108) ve bir özel hastanenin (N=278, n=141) poliklinik ve acil birimler dışındaki dâhili, cer-
rahi ve yoğun bakım birimlerinde çalışan 411 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Uyarlanacak ölçeğin madde sa-
yısının 20 olması nedeniyle örneklemin 5-10 kat alınması bilgisine dayanarak, genellenebilirlik açısından her 
bir hastane grubundan en az 100 hemşireye ulaşılmıştır. Araştırmada, etik kuruldan, ölçek sahibinden, kurum-
lardan ve hemşirelerden izin alınmıştır. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Özellikler Soru Formu ile Standart 
Önlemlere Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Form; araştırmacılar tarafından yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslek-
te çalışma süresi, haftalık çalışma saati, çalıştığı klinik, günlük ortalama hasta sayısı, enfeksiyon önlemleri 
alınma durumuna yönelik sorular içerecek biçimde tasarlanmıştır. Ölçek ise Simon Ching Lam tarafından 
2014 yılında geliştirilmiştir. Dörtlü likert şeklinde değerlendirilen ölçek 20 maddeden oluşmakta, 2., 4., 6. ve 
15. maddeler ters puanlanmaktadır. Ters puanlanan maddelerde “hiçbir zaman” cevabına bir puan, olumlu 
maddelerde “her zaman” cevabına bir puan verilmekte ve diğer cevaplara sıfır puan verilerek ölçek puanlan-
maktadır. Ölçekten en az 0 ve en fazla 20 puan alınmaktadır. Orijinal ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .73’tür. 
Analiz: Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 20.0 ve Parscale (Graded Response Model) programı kullanı-
larak değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı analizler yapılmış, geçerlik için dil geçerliği ve kapsam geçerliği sağla-
narak yapı geçerliği Rasch analizi ile test edilmiştir. Güvenirlik için test-tekrar test ve iç tutarlık güvenirlik 
katsayıları ile madde toplam puan korelasyonu hesaplanmıştır. Bulgular ve Sonuç: Dil geçerliği çalışmaları 
kapsamında Standart Önlemlere Uyum Ölçeği araştırmacı tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. 
Daha sonra iki dil uzmanı ölçeğin İngilizce-Türkçe çevirisini gerçekleştirmiştir. Çeviriler sonucunda en uy-
gun ifadeler seçilmiş ve ölçek, Türkçe’den İngilizce’ye çevrilmesi için farklı bir dil uzmanına gönderilmiştir. 
Tekrar İngilizce’ye çevirisi yapılan ölçek maddeleri orijinal ölçeğin ifadeleri ile karşılaştırılmış, ölçeğe son 
şekli verilerek uyarlanan ölçeğin orijinal ölçek ile paralellik gösterdiği belirlenmiştir. Dil geçerliği sağlandık-
tan sonra ölçeğin Türkçe formu, konu ile ilgili çalışan 11 akademisyene gönderilerek her bir maddeyi Türk 
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 kültürü ve amaca uygunluk açısından ‘hiç uygun değil=1’, ‘uygun değil=2’, ‘uygun=3’, ‘çok uygun=4’ şek-
linde puanlamaları, açıklık, yalınlık, anlaşılırlık yönünden değerlendirmeleri istenmiştir. Uzman görüşleri 
doğrultusunda Madde Kapsam Geçerlik İndeksi (M-KGİ) hesaplanmış ve ölçek maddeleri gözden geçirilerek 
gereken düzeltmeler yapılmıştır. Uzman görüşleri alınarak hesaplanan M-KGİ 0.91-1.00 arasında ve ortalama 
değeri 0.99 olarak bulunmuştur. Madde bazında ve aracın genel KGİ değeri 0.99 olarak saptanmış ve uzman-
lar arası uyumun yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçek farklı birimlerde çalışan 22 hemşireye uygulana-
rak ölçeği anlaşılırlık açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Verilen öneriler doğrultusunda ölçek düzenlen-
miş ve 10 hemşire ile yeniden pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir değişiklik önerisi gelmediği 
için ölçeğin örneklem grubuna uygulanmasına karar verilmiştir. Ön uygulama verileri araştırma örneklemine 
dâhil edilmemiştir. Ölçeğin yapı geçerliği Rasch (one-parameter graded response model) analizi ile test edil-
miştir. Ayırt edicilik değeri 1’e sabitlenerek elde edilen Rasch modeline göre madde güçlük düzeyleri -0.899 
/-2.92 arasında değişmektedir. Madde model uyum istatistiklerinde ki-kare değerine karşılık gelen olasılık 
değerleri incelenerek maddelerin model ile uyumlu olduğu yani testin tek boyutlu-homojen bir yapıyı sahip 
olduğu belirlenmiştir (p=0,01). Madde bilgi fonksiyonuna göre sadece 10. maddenin testin güvenirliğine kat-
kısının az olduğu yani test hakkında yeteri kadar bilgi vermediği belirlenmiştir. Madde karakteristik eğrisine 
göre testte yer alan 3., 13., 15. ve 16. maddeler zor maddeler olarak saptanmıştır. Hemşirelerin (theta scores) 
yetenek puanlarının ortalaması .042 ve standart sapmaları .586 bulunmuştur. Bu kapsamda, hemşirelerin test-
te sorulan soruları gerçekleştirme yeteneği orta düzeydedir. Test-tekrar test uygulaması, ilk uygulamadan 15 
gün sonra gerçekleştirilmiştir. Güvenirlik analizlerinde test-tekrar test sonuçlarına göre, toplam puan ortala-
maları arasında istatistiki olarak anlamlı fark belirlenmemiştir (p>.05). Dolayısıyla zamana karşı değişim ol-
madığı bulunmuştur. Uyarlanan ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .74’tür. Madde toplam puan korelasyonları .21-
.60 arasında değişmektedir (p<.05). Sonuç olarak ölçeğin Türk kültürüne ve hemşire örneklemine uygun, ge-
çerli ve güvenilir bir araç olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Davranış, Güvenlik, Hemşire, Sağlık, Uyum 
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 KAMU KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ KAPSAMINDA 
YAPILAN RİSK ANALİZİ ÇALIŞMALARINDA EN SIK RASTLANAN RİSK ETMENLERİ VE 

ALINAN ÖNLEMLER: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
 

Fatma YILDIRIM, Pınar BAYKAN, Selçuk SİNCAR

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri; çalışanların, işyerlerinde işin yürütülmesi sırasında oluşabilecek çeşitli 
tehlikelerden korunması, iş¬yeri içi ve dışındaki çalışma koşullarının iyileştirilerek refahının art¬tırılması 
amacıyla yapılan sistemli çalışmalardır. 6331 sayılı kanun uyarınca bu çalışmaların kamu veya özel sektör 
ayrımı yapılmaksızın tüm iş yerlerinde yapılması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda Atatürk Üniversite-
sinde İş sağlığı ve Güvenliği Birimi kurulmuş ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kanuna uygun olarak ger-
çekleştirilmektedir. Bu hizmetler kapsamında üniversitemize bağlı tüm fakülte, yüksekokul, enstitü vb. aka-
demik ve idari tüm birimlerde risk analiz çalışmaları, yenilemeleri, kontrol, denetim ve değerlendirmeleri ya-
pılmaktadır. Yapılan bu risk analiz çalışmaları sırasında; risk analizi yapılan birime ve yapılan işe özel riskler 
ve tehlikeler dışında, bazı risklerin görülme sıklığının fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma; Atatürk 
Üniversitesi’ndeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri kapsamında yapılan risk analiz çalışmalarında en sık 
rastlanan riskleri ortaya koymak ve bu risklerin görülme sıklığını azaltmaya yönelik tedbirlerin belirlemesi 
amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada; işyeri saha denetimleri, risk analizi çalışması için yapılan fotoğraf ve vi-
deo çekimleri, çalışanlarla yapılan görüşmeler, soru cevap şeklindeki anket çalışmaları, kontrol listeleri, ilgili 
yönetmelikler ve bunların doğrultusunda hazırlanan risk değerlendirme formları kullanılmıştır. Bu formlar in-
celendiğinde; çalışanların genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almamış olması, yeterli sayıda ilk yardım 
eğitimi almış personelin bulunmaması, çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık kontrollerinin eksik olması 
sıkça karşımıza çıkan riskler arasında yer almaktadır. Ayrıca yapılan saha çalışmalarında; acil durum planları-
nın, acil durum ekiplerinin ve acil durum yerleşim planlarının eksik olması, acil çıkış kapılarının ve yangın 
merdivenlerinin olmaması veya olanların İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e ve Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun olmaması da en sık rastlanan riskler arasındadır. Bu-
nun yanı sıra; işyeri ortam ölçümlerinin (termal konfor, aydınlatma, toz, gürültü vb.) yapılmamış olması, er-
gonomik problemler ve uzun süreli ekranlı araçlarla çalışma gibi riskler de belirlenmiştir. Belirlenen bu risk-
lerin; hem tekrarlanma sıklığının azaltılması hem de oluşabilecek tehlikelerin önlenmesi adına çeşitli tedbirler 
belirlenmiş ve uygulanmıştır. Öncelikle tüm üniversitede bütün fakülte, yüksekokul, enstitü ve birimlerin ça-
lışma takvimine uygun olarak genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenlenmiş, akademik ve idari tüm ça-
lışanların katılımı sağlanmıştır. Eğitimler sırasında en sık rastlanan riskler ve tehlikeler çalışanlara örneklerle 
anlatılmıştır. Bunların içerisinde yer alan ergonomi ve ekranlı araçlarla çalışma konusunda çalışanların alabi-
leceği tedbirler de anlatılarak, yönetimin desteğiyle de bu problemler en aza indirilmeye çalışılmıştır. İş sağlı-
ğı ve güvenliği birimine bağlı olarak çalışan iş yeri hekimlerimiz tarafından çalışanların eksik olan işe giriş 
ve yapılması zorunlu olan periyodik sağlık muayeneleri yapılmış, ilk yardım eğitimleri verilmiştir. Acil du-
rum planları ve acil durum ekipleri gözden geçirilerek güncel çalışan sayısına uygun olarak yenilenmiştir. 
Acil durum yerleşim planları; binalarda yapılan tadilatlar göz önüne alınarak çeşitli elektronik çizim prog-
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 ramları kullanılarak çizilmiş, herkesin görebileceği uygun yerlere asılmıştır. Yönetmeliğe uygun olmayan acil 
çıkış kapıları ve kullanışsız yangın merdivenleri rektörlük tarafından dikkate alınmış, bunların yapım, onarım 
ve tadilatlarına öncelik verilmiştir. Alınan bu önlemlerin başarılı olup olmadığını belirlemek için risk analiz 
çalışmalarının yenilenmesi yöntemine gidilmiştir. Elde edilen ikinci çalışmaların sonuçları değerlendirildiğin-
de; Atatürk Üniversitesi’nde yapılan risk analizi çalışmalarında en sık rastlanan risklerin tekrarlanma sayıla-
rında belirgin azalmalar gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Analizi 



284

 KİMYASAL MARUZİYET BELİRLEMEDE BİR YÖNTEM: DOW İNDEKSİ
 

Merve ERCAN KALKAN, Veli DENİZ

Hızla gelişen sanayileşme ile birlikte kimyasal maddelerin üretimi, kullanımı, depolanması ve taşınması ne-
deniyle kimyasal etkilenim (maruziyet) kaçınılmaz hale gelmiştir. Bir yandan yaşam standartları yükselirken 
diğer yandan süregelen uygunsuz ve denetimsiz kimyasal süreçler ne yazık ki sayısız felaketi de beraberinde 
getirmiştir. Seveso (1976) ve Bhopal (1984) gibi kitlesel etkilere neden olan felaketler sonrasında, ülkeler bü-
yük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için çeşitli yasal düzenlemeleri hayata geçirip, 
kaza senaryoları ile olaylar henüz meydana gelmeden olası etkileri belirleyerek önlem alma yoluna gitmeye 
başlamışlardır. Kimya sanayisindeki endüstriyel kazaların büyük bölümü içerik kaybı nedeniyle meydana 
gelmekte ve kitlesel maruziyetlere neden olabilmektedir. Kimyasal maruziyetlerin belirlenmesinde açığa çık-
ma şekli, maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, atmosferik koşullar ve coğrafi konum da etkili olmakta-
dır. Bu çalışmada, farklı içerik kaybı senaryoları için kimyasal maruziyet ve tehlike mesafeleri “Dow Kimya-
sal Maruziyet İndeksi (Dow CEI)” kullanılarak belirlenmiştir. Hava yolu ile taşınan kimyasalların belirli deri-
şimlerdeki sağlığa etkilerini tahmin etmek için Amerikan Endüstriyel Sağlık Koruma Kurulu (American In-
dustrial Hygiene Association-AIHA) tarafından belirlenen kılavuz değerler (ERPG1, ERPG2 ve ERPG3) 
kullanılmıştır. Yöntem, dayandığı kabuller nedeniyle birden fazla kimyasalın açığa çıkması veya atmosferik 
koşulların değişmesi halinde maruziyetin belirlenmesi için bir öngörü sunmamakla birlikte tehlike mesafele-
rini sağlık etkileri ile birlikte ele almakta ve uygulama kolaylığı sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kimyasal Maruziyet, Dow Kimyasal Maruziyet İndeksi (Dow CEI), Tehlike Mesafesi 
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 TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ RİSKLER VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Hediye Melda ZENGİNSAN , İbrahim BULDUK

İnsanoğlunun varoluşundan bu yana süregelen giyinme ihtiyacının doğurduğu tekstil sektöründe her geçen 
gün bir takım teknolojik yenilikler ve metotlar ortaya çıkmakta, daha yüksek üretim hızlarına ulaşılmakta ve 
dolayısıyla rekabet hızla artmaktadır. Tekstil sektöründeki bu yoğun rekabet ve çalışma ortamı aynı zamanda 
beraberinde iş kazalarını ve meslek hastalıklarını da beraberinde getirmektedir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 
olarak ortalama 70.000 iş kazası meydana gelmekte ve 1000 işçi bu kazalarda vefat etmektedir.SGK istatis-
tiklerine göre; 2007 yılında meydana gelen 80.602 iş kazasının 5639’ u, 2008 yılında meydana gelen 69.322 
iş kazasının 3641’ i, 2009 yılında meydana gelen 60.545 iş kazasının 3771’ i tekstil sektöründe meydana gel-
miştir. Bu kazalar sonucunda 2007 yılında 20, 2008 yılında 9, 2009 yılında 12 işçi vefat etmiştir. Bu istatistiki 
bilgiler doğrultusunda tekstil sektörü SGK tarafından sınıflandırılan 81 sektör arasında hem meydana gelen iş 
kazası sayısı hem de ölümlü iş kazası sayısı bakımından Metal-İnşaat-Madencilik sektörlerinde sonra 4. sıra-
da yer almaktadır. Çalışmanın amacı; ülkemizdeki en yaygın ve büyük sektörlerden biri olan tekstil sektörün-
deki tehlikeler, tekstil sektöründe ki mevcut durum ve alınması gereken önlemlerin uygulanıp uygulanmadı-
ğını incelemek. Yöntem; Uşak Tekstil Sanayi Bölgesindeki tekstil firmalarında iş sağlığı ve güvenliği açısın-
dan doğru – yanlış uygulamalar fotograflanmıştır.Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil firmala-
rının tehlikeleri, riskler, alınması gereken önlemler ve mevcut bulunan durumlarla ilgili çalışmada ilk önce 
tehlike, risk ve riskten kaçınma yöntemlerinde bahsedildi daha sonra tekstil firmalarındaki tehlikeler ve alın-
ması gereken önlemler açıklandı. Sonuç; Yapılan çalışma sonucunda Uşak tekstil organize sanayi bölgesinde-
ki tekstil firmalarındaki en büyük riskin kayış- kasnak sistemi, dişli sistemleri ve silindir çiftleri gibi hareketli 
aksamlardan kaynaklanan uzuv kayıpları ve yaralanmalar olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin çoğunluğunda 
hareketli aksamlar açıkta bulunmaktadır. Yeterli ve uygun koruyucu kapaklar, switch sistemleri ve fotosel ter-
tibatları ile birlikte çalışanların da eğitilmesiyle bu kazalar önlenebilir. Tekstil firmalarında sık sık yangınla 
karşılaşılır. Bir çok işletmede yangına karşı yeterli önlemler alınmamış, var olan yangın dolapları ve tüpleri-
nin önlerine malzeme istifi yapılmıştır. Yangın detektörlerinin kurulumu, elektrik tesisatının periyodik kont-
rolü, yangın müdahale sistemlerinin faal ve kolay kullanılabilir olması ve çalışanların eğitimi gibi önlemler 
ile yangın riski de kontrol altına alınabilir. Meslek hastalığında çalışanları gürültü ve toz en çok etkilemekte-
dir. Gürültüye karşı kaynakta önlem alınmalı eğer kaynakta önlem alınamıyorsa çalışanlırın kulaklık takmala-
rı sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Kimyasallar etiketlenmeleri , msds hazırlanıp işletme içerisinde asılmalı 
ve çalışanlara bu konuda bilgi verilmelidir.Ergonomi kurallarına dikkat edilmelidir. Komprosör, forklift vb. iş 
ekipmanlarının periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır. Yapılan çalışmada uşak organize sanayi bölgesi tekstil 
firmalarının çoğunda iş güvenliği önlemleri alınmadığı görülmektedir. İş güvenliğinin önemi yaygınlaştırılır-
sa iş kazalarında büyük bir ölçüde azalma olur. 

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Tehlikeler, Risk, Önlem 
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 BİR YEMEK ŞİRKETİ ÇALIŞANLARINDA BEDEN KÜTLE İNDEKSİ, İŞ DOYUMU VE İŞ 
STRESİ İLİŞKİSİ

Çağrı GÜVENÇ,  Mahir ARSLAN, Sedat ARSLAN

Günümüzde başlıca halk sağlığı sorunlarından olan obezite, kalori alımı ve harcanması arasındaki farkla orta-
ya çıkmakta, vücutta harcanan enerjiden daha çok besin alındığında görülen fazladan yağ birikimi ile geliş-
mektedir (Guyton & Hall, 2007). Dünya sağlık Örgütü ise obeziteyi sağlığa zarar verebileceği düşünülen 
anormal ya da aşırı derecede yağ birikimi olarak tanımlamıştır (World Health Organization (WHO), 2015). 
Tüm dünyadaki prevalansı hızla artış göstermekte olan obezite kronik bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. 
Obezite aynı zamanda tüm nedenlere bağlı morbidite ve mortaliteyi arttıran bir durumdur (Skinner, Perrin, & 
Skelton, 2016).Epidemiyolojik çalışmalarda; çevresel faktörler ve yaşam biçimi faktörlerinin de obezite için 
risk oluşturduğu bildirilmiştir. Ayrıca genetik, nörolojik, sosyokültürel ve psikolojik pek çok faktörün birbi-
riyle ilişkisinin de obeziteye sebep olmaktadır (World Health Organization (WHO), 2015). Modern toplumun 
bileşenlerinden olan; batı tarzı diyet, sedanter yaşam ve çevresel stresin de obezite gelişiminde rolü olabilece-
ği ifade edilmektedir (Bose, Oliván, & Laferrère, 2009).Stres; bireyin herhangi bir fiziksel veya psikolojik 
uyarıcı karsısında ruhsal ve bedensel olarak harekete geçmesi, tepki göstermesi olarak tanımlanmaktadır. Gü-
nümüzde bireyler, hayatın her alanında çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. İşyeri kaynaklı stres, bi-
reylerin genel ve mental sağlığını etkileyen önemli bileşenlerdendir. Bununla birlikte iş yeri kaynaklı stres 
organizasyonun kendisi için de önemli bir problem teşkil etmektedir (Johnson et al., 2005).Ayrıca stres, çalı-
şanların iş doyumunu da olumsuz etkilemektedir. İnsanların işlerinden hoşlanmalarını (doyum) ya da hoşlan-
mamalarını (doyumsuzluk) da kapsayan bir kavram olan iş doyumu, iş yeri kaynaklı stres varlığında azal-
maktadır. Çalışanlarda iş doyumsuzluğuna neden olan unsurlar incelendiğinde de, stres kavramının ön plana 
çıktığı görülmektedir (Mark & Smith, 2012). Amaç: Bu araştırmada; bir yemek şirketi çalışanlarında beden 
kütle indeksi, iş doyumu ve iş stres düzeylerinin ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma; 
Aralık 2015- Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul Kartal ve Pendik ilçelerindeki 2 devlet hastanesinde hiz-
met veren özel bir yemek şirketindeki toplam 115 personel ile yürütülmüştür. Araştırmaya dair veriler; kişisel 
bilgiler, JSS İş Doyum anketi ve İş stres Ölçeğini içeren toplam 66 soruluk bir anket aracılığıyla elde edilmiş-
tir. Katılımcıların 100 g’a kadar hassas baskül kullanılarak vücut ağırlığı ve esnemeyen mezura ile boy uzun-
luğu ölçülmüştür. BKI (kg/m2) değerleri ise [Vücut ağırlığı (kg)/Boy uzunluğu (m2)] denklemi ile hesaplan-
mıştır (World Health Organization (WHO), 2015). Elde edilen verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistikler, 
bağımsız iki grubun karşılaştırmasında Student t testi, İkiden fazla bağımsız grubun karşılaştırmasında tek 
yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Gruplar arasındaki ilişkinin anlamlı bulunduğu durumlarda, ikişerli post-
hoc analizleri ise Tamhane T2 testi kullanılarak yapılmıştır. Sayısal değişkenler arasındaki ilişkilerin yönünün 
ve gücünün belirlenmesinde ise korelasyon analizi kullanılmıştır. Karşılaştırmalarda p<0.05 değeri istatistik-
sel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan personelin ortalama yaşları 40,9±5,4 olup; 
%49,6’sı erkek, %85,2’si evli ve %75,7’si ilkokul mezunu, %23,5’i aşçı/aşçı yardımcısı, %57,4’ü ise servis 
elemanıdır. Katılımcıların %54,8’i daha önceden farklı bir iş yaptığını, %47,8’i sürekli gece çalıştığını ve 
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 %81,7’si aldığı ücretin tatmin edici olmadığını beyan etmiştir. Beslenme alışkanlıkları incelendiğinde; 
%80’inin 3 ana öğün ve %38,3’ünün 3 ara öğün tükettiği saptanmıştır. Katılımcıların %17,4’ü öğün atladığını 
beyan ederken en çok atlanan öğünün (%42,6) öğle öğünü olduğu belirlenmiştir.  BKİ sınıflamasına göre ka-
tılımcıların %20’si obez ve %70,4’ü aşırı kiloludur. İş Doyumu düzeylerine göre çalışanların %60,9’u karar-
sız iken % 27’sininiş doyumu yüksek ve %12,2’sinin iş doyumunun düşük olduğu belirlenmiştir. Katılımcıla-
rın %40’ının yüksek, %39,1’inin orta ve %20,9’u ise düşük düzey iş stresine sahiptir. BKİ sınıflamasına göre 
grupların iş doyumu ve iş stres düzeyleri istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklıdır (p<0,05). Yapılan post-
hoc analizlerde her üç grubunda(normal, aşırı kilolu ve obez) iş doyumu ve iş stres düzeylerinin birbirinden 
farklı olduğu saptanmıştır (p<0,05). İş doyumu en düşük olan obez grupta iş stresi en fazladır. Yapılan kore-
lasyon analizlerinde de BKİ-iş doyumu, BKİ-iş stresi ve iş doyumu-iş stresi değişkenleri arasında iyi derece-
de ve anlamlı (sırasıyla r= 0,610, r= -0,620 ve r= -0,671) bir korelasyon olduğu görülmüştür(p<0,05). Sonuç: 
Araştırma sonucunda iş stres düzeyleri ve iş doyumunun BKİ düzeylerine göre anlamlı olarak farklı bulun-
muştur. Obez bireylerde iş stresi normal kilolu ve aşırı kilolu bireylere göre daha yüksek iken iş doyumları 
her iki gruba göre daha düşük bulunmuştur. Ayrıca araştırmamızda; bireylerin BKİ değerleri, iş doyum dü-
zeyleri ve iş ortamlarından kaynaklanan stres düzeylerinin birbiri ile yakından ilişkili olduğu da saptanmıştır. 
Elde edilen sonuçlar; bireyin genel ve mental sağlığının ötesinde obezitenin iş hayatındaki olumsuz etkilerini 
göstermesi açısından önemlidir. Obezite ile mücadeleye yönelik bireysel farkındalığın artırılması, yeterli ve 
dengeli beslenmeye yönelik eğitimlerin kurum içi eğitim modüllerine eklenmesi, bu eğitimlerin rutin olarak 
tekrarı gibi yaklaşımlar; bireyin sağlığı, çalışanların iş verimi ve kurumun örgütsel başarısı açısından faydalı 
olabileceği düşünülmektedir. Örgütlerin başarı veya başarısızlıkları şüphesiz ki çalışanların genel iyilik du-
rumlarıyla doğrudan ilgilidir.

Anahtar Kelimeler: İşçi Sağlığı, İş Doyumu, İş Stresi, Beden Kitle İndeksi
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 ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞTIĞI MESLEĞE DAYALI SAĞLIK 
SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 
Kader DOĞRU, Hacı Ahmet KIRTAŞ, Mehmet ÖZLER, RecepYİĞİT

Giriş: Globalleşen dünyada büyük ve küçük ölçekli firmalar, tüm  işlemlerini çağrı merkezleri tarafından kısa 
sürede ve hızlı bir şekilde tekelden yürütebilmektedirler. Bu sistemde ana tema, bu hizmeti, müşterinin firma-
ya birebir ziyareti gerekmeksizin ayağına getirmektir. Müşteri sorunlarının daha hızlı bir şekilde çözülmesine 
olanak sağlamaktadır. Çağrı merkezleri bu işlemleri sistemli bir şekilde gerçekleştirirken çalışan sağlığı ko-
nusunu da göz ardı etmemelidir. Bu çalışmada genel olarak bu kapsamda hizmet veren bireylerin karşılaştığı 
mesleki sağlık sorunlarına odaklanılmıştır. Amaç: Bu araştırmada uygulamalı ve anket yöntemiyle, çalışan 
sağlığının önemine vurgu yapılması, iş güvenliği ile çalışan sağlığının korunmasına yönelik önlemlerle  çalış-
maların neler olabileceğinin belirlenmesine değinilmiştir. İnsan odaklı bir çalışma ortamı ve bu sürecin içinde 
yer alan insan faktörünün korunması, çevrenin gözetimi ve karşılaşılan mesleğe dayalı sağlık problemlerine 
ilişkin faktörler ortaya konarak yeni çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırmada 
bir çok çağrı merkezi  çalışanlarının tecrübelerinden anket sistemiyle yararlanılmıştır ve bu konuda bu hizme-
ti alan müşterilerin görüş ve geri bildirimleri değerlendirilmiştir. Anketten yapılan çıkarımlar doğrultusunda 
karşılaşılabilecek mesleğe dayalı sağlık sorunları konusuna odaklanılmış ve bu sonuçlar yorumlanmıştır. Ana-
liz: Çağrı merkezi çalışanları günlük olarak yaklaşık 100 - 200 müşterinin çağrısını karşılamakta olup, bu hiz-
met aşamasında gerek göz hastalıkları, işitme kaybı ve psikolojik bazı sorunlarla karşılaşmaktadır. Özellikle 
performansa dayalı ücret sistemi dolayısıyla yapılan çalışma süresinin uzunluğu çağrı merkezi çalışanlarının 
sağlığını tehdit etmektedir. Hep aynı pozisyonda kalma, sürekli çalan ve cevap verilmek zorunda kalınan te-
lefonlar, tekrarlayan hareketler, ekran, klavye, el bileği ve parmak eklemlerine aşırı yüklenmeler, stres, ortam 
sıcaklığı, ışık şiddeti, nem ve konfor yönünden uygunsuzluk, çeşitli kas ve iskelet sistemi bozuklukları, dola-
şım sisteminde görülen bozukluklar (sistit, yüksek kolesterol düzeyi vs.), boğazda yıpranma ve nodül oluşu-
mu, ses tellerinin yıpranması ve psikolojik rahatsızlıklar gibi parametreler insan sağlığını olumsuz yönde et-
kilemektedir. 2002 yılında Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü’nün büro çalışanlarının rahatsızlıkları 
üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; işçilerin yoğun çalışma ortamında göstermeleri gereken perfor-
mans ölçütünün yüksek olması bazı endişe verici sonuçları da beraberinde getirmiştir. Buna göre gözlemle-
nen bozukluklar şöyledir:
1. Mevcut çalışma ortamının fiziksel aktivitasyonsuzluğunun kişi üzerinde sebep olduğu fiziksel rahatsızlık-
lara 
2. Özellikle banka ve finans kurumlarında görevli çalışanların yüksek tempo ve konuşma, yaratıcılık potansi-
yellerinin gereğinden fazla kullanılmasından kaynaklanan zihinsel gerileme veya hızlı kara verememe,
3. Sosyal hayatlarında durağanlık,
4. Bazı kişilik bozuklukları ve ortamlara adapte olamama gibi söz konusu durumlar ortaya çıkmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Çağrı merkezi çalışanlarının, çalışma koşulları, sektörü işçi sağlığı açısından riskli bir 
düzleme yerleştirmektedir. Yoğun çalışmanın yarattığı yıpranma ve hasar çok yönlüdür, performans zorlama-
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 ları bu hasarın derecesini yükseltmektedir. Üretim maliyetini arttıran ya da niceliksel emek üretkenliğini dü-
şürme riski barındıran sağlık-güvenlik önlemlerinin hayata geçirilmesinde aksaklıklar gözlemlenmektedir. 
Çağrı merkezi çalışanları, çağrıların sıklığı ve yetersiz dinlenme süreleri sonucunda ses tellerinde uzun vadeli 
hasarlar bırakacak sorunlar yaşamakta, ses tellerinde nodül, faranjit gibi hastalıklarında önemsenmediği göz-
lemlenmektedir. Bahsi geçen tüm iş yoğunluğunu kulaklıklarla geçiren çağrı merkezi çalışanı, duyma kaybı, 
kulaklar arası uyum problemi gibi sorunlarla karşılaşırken, çağrı merkezi çalışanlarının bu sorunları dikkate 
almadığı görülmüştür. İş gücü performansı oranları hesaplandığı zaman %7.2 oranında performans kaybı göz-
lemlenmiştir. Bunun neticesinde önemsenmeyen kulaklık kullanımı durumunun, gerçekte ne kadar önemli bir 
iş gücü olduğunu ve iş kaybına yol açtığının tespiti yapılmıştır. Bir başka sorun da çalışanların geçim kaygısı 
yüzünden işten uzak kalamaması, bu tarz mesleğe dayalı sağlık sorunlarının da çözüme kavuşamamasını do-
ğurmaktadır. Bu tarz mesleki sorunlar, çalışanları;sosyal ve özel hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Çağrı merkezi çalışanları, Mesleğe dayalı sağlık sorunları, İş sağlığı ve güvenliği
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