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UHİGÇSD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1 Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı 
hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabi-
lir” yönünde rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir 
yazar(lar) der-gimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak 
kazanan “Etik Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak edi-
törlüğe gönderilmesi ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik 
kurul raporu olan ve sisteme bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaş-
tırılmayan çalışmalardan doğan her türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir 
kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve 
üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu 
peşinen kabul etmiştir.

2 Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) 
dergi sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi 
kendilerine verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin 
web sayfasında www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com adresinden edinilebilir.

3 Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının 
son günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine 
yüklenir. Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser 
“makale” ve dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına 
okuyucular ücretsiz olarak ulaşmaktadır.

4 Dergimizde yayınlanan tüm makaleler (ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-
0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite 
belgeleriyle ve (2016/73226). Marka patent ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan 
makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalış-manın yazarlarına eserleri hak-
kında her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır.

5 Dergimiz basılı ve e-dergi olarak yayınlanmaktadır. Issn Print: 2548-0758 numarası ile 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan  dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir.
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6 Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynakçada gösteri-
mi, kay-nakçada ise YILMAZ, M., (2015). Ergonomi ve Sporda Ergonominin Kulanım ve 
Öneminin İncelenmesi, UHİGÇSD  “Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı 
Dergisi”, Sayı: 5, Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel 
sayılarını takip ederek ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi ça-
lışmalarında uygulayabilir. İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen 
internet linkinin tamamının başta kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numara-
landırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur.

7 Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayı-
sındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

8 Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve maka-
leler derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır.

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “ma-
kale formatında olmak zorundadır” türünde yayınlara yer verilmektedir.

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir 
dergide yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm 
sisteme yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sa-
yılır. Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşa-
bilecek olumsuzluk karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. 
Dergimiz T.C. Kanunlarına göre hareket eder.
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GENERAL INFORMATION ABOUT UHİGÇSD JOURNAL

1 Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by 
two referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two 
field referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our 
journal in this case. Data, concerning the ethics committe of the studies, approved to be 
published in our journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the 
editors in written and uploaded to the system with the article. Author(s) should take the res-
ponsibility of their articles, having the Ethics Committee Report, which were not submitted 
to the editors in written and were not uploaded to the system. None of the committes and the 
authorities in our journal are responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The 
committes and the authorities in our journal do not have any legal obligations. Author(s) 
have accepted this situation beforehand.

2 Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians 
in journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t 
given any information, system process cannot be changed. Necessary information about 
our journal can be obtained from the website of the journal www.isguvenligivecalisansag-
ligidergisi.com

3 Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are 
up-loaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months 
“April / August and December” All readers can download the articles from the journal’s 
web system and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is 
cited. Readers can download all volumes of our journal for free.

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality (ISO 18001-OH-
0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 
10002-CM-0090-13001706)and trademark patent (2016/73226). Articles published provi-
de their authors with all kinds of legal rights and international assurance regarding their 
articles with quality, trademark, patent and doi information.

5 Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal 
can be obtained from the T.R. Culture and Tourism Ministry with the number Issn Print: 
2548-0758
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6 Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the re-
ference part YILMAZ, M., (2015). Analysis Of Ergonomics And The Use And Importance 
Ergonomics In Sports, UHİGÇSD “International Refereed Journal of Occupational Health 
and Safety”, Issue:5, Volume:3, pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our 
journal and apply the print format of the published articles in their own papers. It is an ob-
ligation to indicate the access date of the internet sources and the last accessed full internet 
link in the references and below the page by giving numbers.

7 References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of 
the journal should be taken into account by all authors.

8 Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in 
our journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal.

9 Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to 
be in an article format” and these publications are also included.

10 All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, 
not evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that 
author(s) conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All 
material and moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our 
journal acts in line with the T.R. Law.
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Değerli okurlar., 

Dergimizin bu sayısında toplam 5 Makaleye yer vermiş bulunmaktayız. Her sayıda olduğu gibi bu sayının 
sizlerle buluşmasında emeği geçen başta hakem ve bilim kurulumuza, editör ve yayın kurulumuza teşekkür 
ediyoruz. Kıymetli okurlar ve değerli yazarlar; 20 Haziran 2017 Tarihi itibariyle ULAKBİM indeks yönetimi 
tarafından ODIS sistemine tanımlı tüm dergilerde yayın yapan yazarlara yönelik ORCID ID numarası talebi dergi 
yönetim grubuna ulaşmıştır. Bu nedenle artık dergimizde yayınlanan her makaledeki yazarların tamamından 
ORCID ID numarası talep edilmektedir. Orcid ıd numarası her yazara ait güncel ve daimi kullanılan bir kod 
numarası olup ulusal ve uluslararası ilgili yayına yönelik yapılan atıfların takip edilmesi, aynı isimdeki diğer 
yazarlarla karıştırılmasının önüne geçilmesi maksadıyla uluslararası oluşturulmuş bir bilgi sistemidir. Dergimizin 
bir sonraki sayısı Ağustos 2017 Tarihinde sistemdeki yerini alacaktır. Kıymetli yazarlar ve okurlar; yaklaşık olarak 
1 yıldır yayın hayatında olan dergimizin web sisteminde yenilenmeye gidilmektedir. En kısa sürede dergimizin 
web sayfası güncel teknolojiye uygun hale getirilerek tüm yazarların daha rahat ve konforlu bir yayın yükleme ile 
takip sistemine kavuşması sağlanacaktır. Her gelişmeyi yakından takip eden dergimiz, günün mevcut teknolojisini 
en etkili ve faydalı şekilde kullanmaya devam etmektedir. Dergimizin gelecek sayılarına ve mevcut yapısına 
destek sağlayan tüm yazar ile bilim kurulu üyelerimize, danışma kurulu ve editörler kuruluna teşekkür ediyoruz. 
Saygılarımızla…. 

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine yayın 
yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlarda oluşan ya da oluşacak 
bir sorunda – problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem ve bilim kurulları sorumluluk kabul 
etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür. Bu konuda tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir).

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevi zarar 
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RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARI: BİLGİ MERKEZLERİ 
ÖRNEĞİ 1

RISK EVALUATION PRACTICES: A CASE STUDY OF INFORMATION 
CENTERS

Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU 

1Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul / Türkiye

Öz: Amaç: Araştırma; kütüphane, müze ve ar-
şiv yapıları gibi bilgi ve kültür merkezlerinde 
yapılacak risk değerlendirme çalışmalarına katkı 
sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yöntem: Ça-
lışmadaki yöntem; çeşitli risk analiz yöntemleri 
uluslararası analiz metodolojileri ışığında,  bir 
bilgi merkezinde var olabilecek örnek tehlike 
kaynaklarından hareketle, nitel risk analizlerine 
odaklanılarak belirlenmiştir.  Bulgular: Özellikle 
çalışma ortamlarında bulunan tehlike kaynakları-
nın basit ve hızlı yöntemlerle analiz edilerek karar 
vericilerin bilgilerine sunulması amaçlandığından 
çok etkin bir metotdur. Ancak bu tür risk analiz-
lerinin uygulamalarının yeterli düzeyde yapılma-
dığı da tespit edilmektedir. Sonuç: Bu çalışma-
da bilgi ve kültür merkezlerinde var olan ya da 
dışarıdan bu merkezlere gelebilecek tehlikelerin 
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine 
yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan 
risklerin analiz edilmesi öncelikli olarak vurgu-
lanmıştır. Bu metodolojilerin pilot projelerle yay-
gınlaştırılmasının faydalı sonuçlar doğuracağı 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi 
Merkezleri,  Risk Analizi 

Abstract: Aim: Libraries, museums and archives, 
as well as to contribute to risk assessment studies 
to be carried out in cultural centers. Methodol-
ogy: The method of working; Various risk anal-
ysis methods have been identified in the light of 
international analysis methodologies, focusing 
on qualitative risk analyzes, moving from sam-
ple risk sources that may exist in an information 
center. Findings: It is a very effective method to 
analyze the sources of danger in working environ-
ments in a simple and fast way and present it to 
decision makers. However, it is also determined 
that the applications of such risk analyzes are not 
performed adequately. Conclusion: In this study, 
it was emphasized to identify the hazards which 
exist in the information and culture centers or 
which may come from outer environment to the 
these centers and to identify the factors that cause 
dangers to turn into risks. The dissemination of 
these methodologies as pilot projects is thought 
to have beneficial consequences.

Key Words: Occupational Health and Safety, In-
formation Centers, Risk Analysis
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GİRİŞ

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalışmalarının 
amacı, çalışma ortamlarındaki mevcut ve olası 
tehlikeler ile bu tehlikelerden kaynaklanabile-
cek risklerin kabul edilebilir risk seviyeleri1ne 
çekilmesini sağlamaktır. Kütüphaneler, arşiv-
ler, müzeler ve diğer bazı bellek kurumları, 
sahip oldukları düşünce ürünlerine erişimin 
zamandan ve mekandan bağımsız bir biçimde 
kolaylaştırılması, düşünce ürünlerinin korun-
ması çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu 
çalışmalarla kurumlar, düşünce özgürlüğünün 
temel unsuru olan bilgiye erişimi ve onun ya-
yımını sağlayabilmektedirler. (Çakmak, T. ve 
Yılmaz B., 2012: 419). Bilgi merkezleri olan 
kütüphaneler, arşivler, müzelerde öncelikle 
insan unsurları olmak üzere bina ve koleksi-
yon / dermelerin de güvenlik - sağlıkları söz 
konusudur. Bilgi merkezlerinde de iş kazaları 
yaşanabilmektedir2. Bununla beraber bünyele-
rinde riske dönüşebilecek tehlike kaynakları 
da bulunabilmektedir. 

1 Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal yükümlülüklere 
ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya 
yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini ifade et-
mektedir. (İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği- 
29.12.2012, Sayı:28512)

2 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a Maddesi Kapsamındaki 
Sigortalılardan  İş Kazası Geçiren ve Meslek Has-
talığına Tutulan Sigortalı Sayılarının Ekonomik 
Faaliyet Sınıflamasına ve Cinsiyete Göre Dağılımı 
İstatistikleri. Sıra No: 91-Kütüphaneler. arşivler. 
müzeler ve diğer kültürel faaliyetler, www.tuik.gov.
tr

Tehlike ve risk kavramları arasında da fark-
lılık bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği 
açısından bu iki kavram şu şekilde tanımla-
nabilir: Tehlike: Çalışma çevresinin fiziki 
kusurları ve insanların hatalı davranışları gibi, 
çalışma ortam ve koşullarında var olan, ya da 
dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş 
olan durumların kişilere, işyerine ve çevreye 
zarar ya da hasar verme potansiyelini ifade 
eder. Risk: Belirli bir tehlikeli olayın meyda-
na gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının 
ortaya çıkardığı zarar veya hasarın şiddetinin 
bileşkesidir. (ÇSGB, 2007:6). 

Bilgi merkezlerinde bazı tehlike ve risk örnek-
leri şu şekilde verilebilir:

•	 Tehlike 1: Yüksekte çalışma, Risk 1: Yük-
sekte çalışma esnasında aşağıya düşme so-
nucu yaralanma3  

•	 Tehlike 2: Ağır eşya ve kolileri el ile taşı-
ma, Risk 2: Taşıma sırasında kas ve iskelet 
sisteminde rahatsızlık meydana gelmesi 

•	 Tehlike 3: Elektrik enerjisi, Risk 3: Stan-
dartlara uygun olmayan elektrik ekipma-
nına temas sonucu çalışanın yaralanması / 
ölümü.  

3 Bu risk meydana gelmeden önce yapılacak çalışma-
larda; çalışanlar yüksekte çalışma yaparken karşıla-
şabilecekleri tehlikeler, alınan / alınacak önlemler 
ve kendilerine verilen kişisel koruyucu donanım ve 
ekipmanların güvenli ve  doğru kullanılması konu-
sunda bilgilendirilmelidir. 
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•	 Tehlike 4: Tozlu ortamda çalışma, Risk 4: 
Çalışma esnasında / sonrasında çalışan-
da solunum rahatsızlığı meydana gelmesi 
(meslek hastalığı).  

•	 Tehlike 5: Merdivenlerde kaydırmaz bant 
bulunmaması, Risk 5: Çalışanların / kulla-
nıcıların merdivende kayarak düşmesi so-
nucu yaralanması.  

Risk analizi yöntemlerini kullanan iki ana 
yaklaşım vardır. Bunlar nitel (kalitatif) ve ni-
cel (kantitatif) yaklaşımlardır. Analizi istenen 
koşulların durumuna göre her iki yöntemin de 
birlikte kullanıldığı yani yarı-niceliksel (yarı-
kantitatif) yöntemler de kullanılabilir. Nicel 
risk analizinde, riskin hesaplanmasında sayı-
sal yöntemlerden faydalanılır. Riskin meydana 
gelme olasılığı ve meydana geldikten sonraki 
etkisinin ne olacağına dair veriler olarak da sa-
yısal değerler kullanılır. Bu değerler, matema-
tiksel ve mantıksal metotlar ile analiz edilip, 
risk skorları bulunur (Kuzucuoğlu A., 2014:6)

Kalitatif yöntemlerde, matematiksel risk de-
ğerlendirmesi yerine sözel mantıkla risk de-
ğerlendirmesi yapılmakta, uygulamayı yapan 
uzman kendi tecrübelerine ve sezgilerine da-
yanarak riskleri ve risk öncelik değerlerini 
tahmin etmektedir. Tahmini risk hesaplanır-
ken ve ifade edilirken rakamsal değerler ye-
rine yüksek, çok yüksek gibi tanımlayıcı de-
ğerler kullanılır. Bu tahmin tamamen subjektif 
değerlendirmelere dayanmaktadır (Ceylan H. 
ve Başhelvacı V., 2011:27).

Risklerin tamamen ortadan kaldırılabilmesi 
veya minimize edilebilmesi etkin risk önleme 
politikalarıyla sağlanabilir. Bunun için Bilgi 
Merkezleri’nin idarecileri işveren hükmünde 
bulunduklarından kendi kurumlarının selahi-
yeti açısından gerekli tedbirleri alma yükümlü-
lükleri bulunmaktadır. Bilgi Merkezleri’ndeki 
işyerlerinde bulunan olası tehlike kaynakları 
iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleri, çalı-
şan temsilcileri, destek elemanları, konusunda 
bilgili çalışanlar marifetiyle tespit edilerek ra-
por halinde düzenlenir. 

Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen 
riskler; işyerinin faaliyetine ilişkin özellikle-
ri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelik-
leri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da 
ulusal veya uluslararası standartlar esas alı-
narak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı 
bir arada kullanılarak analiz edilir (Özkılıç Ö., 
2014:46).

Çalışmada özellikle nitel risk analizine odak-
lanılmıştır. Bunun sebebi ise nitel risk analizi 
yöntemlerinin karar alma süreçlerine çok hızlı 
bir şekilde katkı sağlaması sebebiyledir. 

AMAÇ ve KAPSAM

Bu çalışma,  Bilgi Merkezi kurumlarında ça-
lışanların, bu yapılarda meydana gelebilecek 
olası risklere yönelik mevcut / olası tehlike 
kaynaklarına olan farkındalıklarının artırıl-
ması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu 
araştırmanın evrenini Bilgi Merkezleri kurum 



4

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 02 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

January / February / March / April Winter Spring Issue: 02 Year: 2017
ID:14 K:01

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2016/73226)
Issn Print: 2548-0758 Online: 2587-1463

çalışanları oluşturmaktadır. Ancak bilgi mer-
kezlerini kullanan, ziyaretçiler, araştırmacılar 
ve kullanıcılar da risk değerlendirmesinin 
olumlu sonuçlarından fayda sağlayacaktır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmada bilgi toplama yöntemi olarak 
belgesel tarama tekniği kullanılmış olup, 
İstanbul’da bir kamu kurumuna ait kütüpha-
ne ve müzelerde yapılan İSG çalışmalarının 
kayıtlarından yararlanılmıştır. Kurumun kü-
tüphane, arşiv ve müze gibi lokasyonlarında 
önceden yapılmış ve pek çok tehlike maddesi 
içeren risk analizleri baz alınarak içlerinden 
bazıları çalışma örneklemi olarak seçilmiş, 
diğer risk analizi maddeleri için bir model ol-
ması amaçlanmıştır

Toplanan verilerle aşağıdaki sorulara yanıt 
aranmıştır:

•	 Bilgi Merkezinde mevcut tehlike kay-
nakları belirlenmiş midir?

•	 Tehlike kaynaklarını belirlemek amacıy-
la bir “Risk Değerlendirme Ekibi” kurul-
muş mudur?

•	 İşveren hükmündeki idareci “Risk De-
ğerlendirme” çalışmaları ile ilgili görev-
lendirmeleri yapmış mı? Risk değerlen-
dirme ekibine her türlü bilgi ve belgeyi 
temin etmiş midir?

•	 Belirlenen riskler için uygun bir risk değer-
lendirme metodolojisi belirlenmiş midir?

•	 Çalışanların görüşleri alınmış mıdır?

•	 Belirlenen riskler kabul edilebilir risk se-
viyelerine çekilmiş midir?

•	 Tehlike kaynakları belirlenirken çalış-
ma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin 
koşullara göre asgari bilgiler toplanmış 
mıdır?4

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ça-
lışmaları, 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe gi-
ren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu ile yürütülmektedir. Bu kanunun amacı, 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlan-
ması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartları-
nın iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların 
yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini 
düzenlemektir. Ancak 7033 sayılı “Sanayi-
nin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi 
Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun” 1 Temmuz 2017 tarihli ve 
30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren hükümlerle “Az Tehlikeli” 
sınıfta faaliyet gösteren 50 altı çalışanı olan 
işletmeler ile “Kamu kurumlarında”, sürek-
li iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden 
İSG hizmeti alınması, 2017’den 2020’ye 3 
yıl ertelenmiştir. Bu nedenle özellikle Bilgi 

4 İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 8’ 
de belirtilen bilgiler.
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Merkezleri’nden kamuda hizmet verenlerin 
kanundaki kamu kurumlarındaki ertelemeyle 
olası uygulama sınırlılıkları söz konusudur.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Araştırma kapsamında Bilgi Merkezleri’nde 
risk değerlendirme çalışmaları konusunda 
kurumlara yönelik tavsiyeler doğrultusunda 
bazı hipotezler belirlenmiştir.

Toplanan verilerle risk değerlendirme çalış-
maları ile ilgili olarak aşağıdaki hipotezlere 
ulaşılmıştır: 

H1:   Çalışanların iş kazası geçirme durumu 
ile bilgi merkezlerinde kaza meydana gelme-
den önce yapılması gereken risk değerlendir-
mesi arasında bir ilişki vardır.

H2:   Çalışanların meslek hastalığı geçirme 
durumu ile bilgi merkezlerinde hastalık mey-
dana gelmeden önce yapılması gereken risk 
değerlendirmesi arasında bir ilişki vardır.

H3:   Çalışanların risk değerlendirmesi çalış-
malarına katılmaması ve iş kazası meydana 
gelmesi  arasında bir ilişki vardır.

ÖNERİ RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ

NİTEL YÖNTEMLER

Nitel tekniklerde, olayların sonuçlarının etki 
derecesi ve bunların ortaya çıkma olasılıkla-
rı, skalalar üzerinden analiz edilme olup; bu-
nun sonucunda risk analizini hazırlayanların 
bireysel bilgi birikimlerine ve eldeki verilere 

dayalı sonuçlar ortaya çıkarılır. Genellikle 
beyin fırtınası mantığına dayanır. Nitel yön-
temler:

•	 Risklerin ölçümüne yönelik imkanların 
bulunmaması,

•	 Nicel tekniklerin uygulanması için bilim-
sel ve yeterli veri5nin mevcut bulunma-
ması,

•	 Verilerin elde edilmesi ve analiz edilmesi 
için yeterli sürenin bulunmaması, 

•	 Verilerin elde edilmesinin ve analizinin 
maliyet açısından elverişli olmaması,

halinde uygulanır (Kızıldağ, 2011:168).

Beyin Fırtınası, Yapılandırılmış ya da Yarı-
Yapılandırılmış Görüşmeler, Delphi Yönte-
mi, Kontrol Formları (Check-Listler), Birin-
cil Tehlike Analizi, Sebep-Sonuç Analizi, Se-
naryo Analizi, SWOT (GZFT) Analizi, Risk 
Matrisi gibi pek çok nitel risk analizi tekniği 
bulunmaktadır. Çalışmada bu tekniklerin ba-
zıları yer alacaktır. Saha çalışması olarak Bil-
gi Merkezlerinde karşılaşılabilecek genel ve 
örnek tehlikeler ve bu tehlikelere bağlı olarak 
gelişebilecek risklerin analizi üzerinde durul-
muştur.

Beyin Fırtınası

Bir grubun belirli bir konu üzerinde mümkün 
olduğunca çok sayıda fikir üretmesini sağla-

5 Yeterli kaza, ramak kala raporu istatistikleri vb.
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mak amacıyla kullanılan katılımcı bir çalışma 
tekniğidir. Disiplinli ama baskıcı olmayan bir 
yaklaşımla; basit, aykırı, karmaşık, uçuk dü-
şüncelerden uygulanabilir fikirler oluşturmak 
için grup sinerjisi kullanmayı amaçlar. Beyin 
fırtınası tekniği kullanılarak takımın adı, ko-
nusu, sorunu oluşturan nedenler, hedefler be-
lirlenebilir. Beyin fırtınası tekniği ile takım 
üyelerine eşit fırsat verilir, üyelerin yararlı 
ve özgün fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlar. 
Zamanın etkin kullanılmasını sağlayarak, az 
zamanda çok fikir oluşturulmasına yardımcı 
olur. Takım üyelerinin beyin fırtınasına aktif 
olarak katılmaları, tartışılan konularda ve alı-
nan sonuçlarda sahiplenme duygusunu artırır. 
Üyeler bir karara şahsen katkıda bulundukları 
için, destekleme konusunda daha istekli olur-
lar. Takım sinerjisini etkin bir şekilde ortaya 
koyar. Takım üyelerinden birinin söylediği 
bir fikir, diğer üyelerde farklı fikirler mey-
dana getirebilir. Takımın ortak görüşü yine 
ortak bir çalışma sonucu ortaya çıkmalıdır. 
(Şamur, 2005:75)

Beyin Fırtınası Analizi Uygulaması

Beyin fırtınası yöntemi kendi başına değil 
birden fazla analiz yöntemiyle birlikte en iyi 

sonuca ulaşmak için kullanılır. Tablo 1`deki 
uygulama çalışmasında 5-10-15-20-25 sayı-
larından oluşan bir puanlama sistemi oluş-
turulmuştur. Puanlamada; 5 (en düşük), 10 
(düşük), 15 (orta), 20 (yüksek), 25 (en yük-
sek) değerlerini ifade etmektedir. Depolama 
alanından sorumlu kişiler seçilerek 5 kişilik 
takım halinde beyin fırtınası analizi uygulan-
mıştır. Bu takım;  Bilgi Merkezi İş Güvenliği 
uzmanı, Bilgi Merkezi İş vereni, İş Güvenliği 
Uzmanı, İş Güvenliği  Koordinatörü6 , Depo 
Sorumlusu, Söz konusu alanla ilgili riskler-
den haberdar çalışandan oluşmuştur. Bilgi 
Merkezi beyin fırtınası takımınca belirlenen,  
en fazla skor alan tehlike ve riskler seçilerek, 
farklı analiz metotlarıyla birlikte risklerin mi-
nimize edilmesi hedeflenmiştir.

6 Koordinatörlük, mevzuatta açıkca belirtilmemiş 
olup çok fazla sayıda lokasyonu bulunan Bilgi 
Merkezleri için, İSG işlerinin daha etkin bir şekilde 
yürütülebilmesi amacıyla koordinatör görevlendi-
rilmesi yerinde olacaktır. Kaldı ki; ÇSGB tarafın-
dan yayımlanan “6331 Sayılı İSG Kanununa Göre 
2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları”nda 
“6/1-c İSG hizmetlerini yürütenler arasında koor-
dinasyonu sağlamama” durumunda işletmelerin 
tehlike sınıflarına göre para cezalarına çarptırılma-
ları açıkca belirtilmiştir (ÇSGB,2017).
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Tablo 1. Bir Bilgi Merkezinin Depolama Alanındaki Risklere Yönelik Beyin Fırtınası Uy-
gulaması

Sıra 
No

TEHLİKE / RİSK 1 2 3 4 5 Toplam

1 İstifleme alanında malzemelerin dağınık 
depolanması (çalışanların takılıp düşmesi 
sonucu yaralanma/ölüm riski)

15 25 20 15 25 100

2 İstifleme alanında düzensiz depolama- 
bağış kitaplar, müze koleksiyonları vb. 
(çalışanların üzerine düşmesi sonucu 
yaralanma/ölüm riski)

10 20 15 10 25 80

3 İstifleme alanında kolay tutuşabilir  
nitelikteki dermelerin yanından YSC 
bulunmaması nedeniyle olası yangında 
can ve mal kaybı riski)

5 15 20 15 10 65

Sebep-Sonuç Analizi

Sebep- Sonuç diyagramları problem çözme 
ve proses geliştirmeye çalışan takımların en 
önde gelen yardımcılarından biridir. Bu ana-
liz aracı, tanımlanan proseslerdeki söz konu-
su problemler veya geliştirme fırsatları ile ön-
görülen sebepler arasındaki bağların doğru ve 
eksiksiz olarak ortaya çıkarılmasına olanak 
verir. Problemin temel nedenini bulabilmek, 
mevcut nedenleri gruplamak, problem çözme 
sürecini daha düzenli hale getirmek ve tartış-
manın amacından sapmasını önlemek ama-
cıyla kullanılır. 1943 yılında bu analiz aracını 
geliştiren Tokyo Üniversitesi Profesörlerin-
den Kaoru Ishikawa’nın adıyla Ishikawa di-
yagramı olarak da adlandırılır. Görünüşünden 
dolayı balık kılçığı )yöntemi olarak da adlan-
dırılmaktadır (Bauer, 2003:12). Diyagramda 

kılçığın baş kısmını oluşturan ”Sonuç” ya da 
“problem”, kılçığı oluşturan dalları ise “ana 
nedenler” oluşturmaktadır. Ana nedenlerin 
belirlenmesinde 5 M (İnsan, Yönetim, Mal-
zeme, Çevre ve Metot = Man, Management, 
Material, Medium, Method) ya da 7 M ( 5 
M dekilere ilaveten Makine, Ölçülebilirlik = 
Machine, Measurability) kullanılmaktadır.

Sebep-sonuç diyagramları asıl nedenler üze-
rinde odaklanmayı sağlar, takımın ortak bilgi 
ve becerisini ortaya koyar, takımda iletişimi 
artırır, bir sonucun neden ortaya çıktığını gör-
sel olarak anlamayı sağlar, veri toplama ve 
eyleme geçmek için sağlam temel ve gerek-
çeler oluşturur, istenilen olumlu bir sonucu 
elde etmek için hangi alanlarda çalışma yap-
mak gerektiğini ortaya çıkarır.
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Sebep- Sonuç Analizi Uygulaması

Şekil 1`deki uygulama bir işletmenin yemek-
hane bölümünde uygulanmış, yemekhanenin 
hijyenik olmaması ana problem kaynağı ola-
rak belirlenmiştir. Kılçığın dalları ise ana ne-
denleri, kılçığın üzerindeki yatay konumdaki 

oklar nedenleri, buna bağlı oklar ise alt ne-
denleri ifade etmektedir. Ana nedenlere bağlı 
pek çok neden olduğu unutmamalıdır. Bu uy-
gulamada sadece birer nedene yer verilmiştir. 
Çalışma, 5 M metoduna göre yapılmıştır. 
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Şekil 1. Sebep-Sonuç Analizi uygulaması 

 

Kontrol Listeleri (Check-list ) Analizi 

Kontrol listeleri kullanımından verimli sonuçlar alınabilmesi için deneyimli uzmanlar tarafından 
hazırlanmış olması gereklidir. Kontrol listeleri kullanmanın yararları;  

 

• Bir işletmedeki veya sistemdeki tesisatının veya ekipmanının tam olup olmadığını veya kusursuz 
işleyip işlemediğini saptar,  

• Kontrol edilecek hususların atlanılmasını engeller,  

• Listelerindeki sorular işletmeye özel olarak hazırlandığı için, risk değerlendirmesi yapılan tesisin 
eksiklikleri saptanır,  

• Listelerde belirlenen noksanlıklar için “Birincil Risk Analizi” uygulanarak gerekli önlemler tespit 
edilir (Özkılıç,2005:108).  

 

İş Güvenliği Uzmanı öncelikle kontrol listeleri ile Bilgi Merkezinde bir gözden geçirme yapar, daha 
sonra tespit edilen noksanlıklar için birincil risk analizi gibi ek analiz yöntemleriyle ilgili formları 

MALZEME 

YEMEKHANENİN 
HİJYENİK OLMAMASI 

İNSAN YÖNETİM 

METOT ÇEVRE 

Temizlik 
malzemesi 

Yeterli 
kalitede 

olmaması 

Yeterli 
miktarda 
olmaması 

Temizlik 
firması ile 
anlaşma 

Yapılmadı 

İhale 
aşamasında 

Eğitim 

Personel 

Temizlik 

Ortam Kontrol 

Çevrenin tozlu 
olması 

Çöp 
kovaları 

Periyodik temizlik 
kontrolleri 

Kontrol 
tabloları 

Şekil 1. Sebep-Sonuç Analizi uygulaması

Kontrol Listeleri (Check-list ) Analizi

Kontrol listeleri kullanımından verimli sonuç-
lar alınabilmesi için deneyimli uzmanlar tara-
fından hazırlanmış olması gereklidir. Kontrol 
listeleri kullanmanın yararları; 

• Bir işletmedeki veya sistemdeki tesisatı-
nın veya ekipmanının tam olup olmadığı-

nı veya kusursuz işleyip işlemediğini sap-
tar, 

• Kontrol edilecek hususların atlanılmasını 
engeller, 

• Listelerindeki sorular işletmeye özel ola-
rak hazırlandığı için, risk değerlendirmesi 
yapılan tesisin eksiklikleri saptanır, 
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• Listelerde belirlenen noksanlıklar için 
“Birincil Risk Analizi” uygulanarak 
gerekli önlemler tespit edilir (Özkı-
lıç,2005:108). 

İş Güvenliği Uzmanı öncelikle kontrol liste-
leri ile Bilgi Merkezinde bir gözden geçirme 
yapar, daha sonra tespit edilen noksanlıklar 
için birincil risk analizi gibi ek analiz yön-
temleriyle ilgili formları doldurarak öncelik-
leri ve gerekli önlemleri belirler. Bilgi Mer-
kezinde buna bağlı olarak önleyici ölçümler 
ve önlemlerin yerine getirilip getirilmediğine 
dair ölçümler yapılır. Ülkemizde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı çeşitli sektörler-
le ilgili kontrol listeleri analizi niteliğinde 

“Risk Değerlendirme Rehberleri” hazırla-
mıştır (Taksi ile Yolcu Taşımacılığında, Çağrı 
Merkezlerinde, Diş Klinik ve Muayenehane-
lerinde, Kasaplarda, Kuru Temizlemeciler-
de, Mutfak Lokanta Pastanelerde, Ofislerde, 
Apartmanlarda, Kuaförlerde, Genel Yolcu 
Taşımacılığı, Özel Güvenlik Faaliyetleri, 
Bakkal/Market/Süpermarketlerde, Basım Sa-
nayii ve Matbaalarda, Boya İşlerinde, Deri 
ve Tabaklama İşlerinde, Konaklama Hiz-
metlerinde, Tekstil Ürünleri İmalatında Risk 
Değerlendirmesi Rehberi). Aşağıdaki Tablo 
2`de örnek bir bilgi merkezinde acil durum 
risklerine yönelik kontrol listesi uygulaması 
bulunmaktadır.
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Kontrol Listeleri Analizi Uygulaması

Tablo 2. Bir Bilgi Merkezinde Acil Durum Risklerine Yönelik Kontrol Listesi Uygulaması

İşyeri adı X Bilgi Merkezi Değerlendirme 
Tarihi

İşyeri adresi Geçerlilik Tarihi

Yapılan İş Çalışan Sayısı

Konu 
Başlığı

Kontrol Listesi Evet Hayır Alınması 
Gereken Önlem

Sorumlu Tamamlanma 
Tarihi

 
A

C
İL

 D
U

R
U

M

Acil çıkış kapısı 
önünde malzeme 
depolanması

E Acil durum 
çıkış kapılarının 

önünde ve 
yollarında geçişi 

engelleyecek 
herhangi bir 

malzeme 
istiflenmeyecektir

Sorumlu 
adı

../../2017

Acil çıkış uyarı 
levhalarının 
ve acil durum 
aydınlatmalarının 
bulunması

H Acil durumlarda 
işyerinde bulunan 

tüm kişilere 
yönelik tahliye 

yollarını, yangın 
merdivenini 

veya acil çıkış 
kapılarını işaret 
eden, elektrik 

olmaması 
durumda da 
aydınlatma 

sağlayan uyarı 
levhalarının 
“Sağlık ve 
Güvenlik 
İşaretleri 

Yönetmeliği”ne 
göre konulması

Sorumlu 
adı

../../2017

Acil çıkış kapısı E Periyodik 
kontroller

Sorumlu 
adı

../../2017
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Kalitatif Matris Yöntemiyle Risk Analizi

Matris Metodu, kullanımı kolay ve çok yay-
gın uygulaması olan metotlardan biridir. Diğer 
pek çok metodun da temelini teşkil eder. Te-
mel mantığı olay sıklığı ve sonuçları için ka-
litatif puanlama çalışmasıdır. İlk adım olarak 
veya görev risk değerlendirmesi gibi basit du-
rumlarda uygun olabilir. Genelde, teknik pro-

sesleri desteklemek için risk değerlendirmede 
niteliksel yaklaşım yeterli olamaz. Tablo 3`de 
gösterilen kalitatif puanlama şemasında puan-
ların gerçek bir anlamı yoktur, bunu kategori-
ze seviyeleri sağlar. Puanlar arasındaki aralık 
fazla olabilir. Risk ifadelerindeki sonuçları 
değerlendirmek için puanlar Tablo 4`de göste-
rilen risk matrisine direkt olarak çizilir.

Tablo 3. Örnek Kalitatif Puanlama Şeması

Sıklık Sonuç

A Nadiren - Örn. 50 yılda bir A İhmal edilebilir- Örn. iş dışında hafif yaralanma

B Az - Örn. 10 yılda bir B Düşük- Örn. ilk yardım ihtiyacı gerektiren

C Ara sıra - Örn. yılda bir C Orta- Örn.  zaman kaybına neden olan kaza

D Sık- Örn. ayda bir D Yüksek- Örn.  tek ölüm

E Düzenli- Örn. günde bir E Ciddi- Örn.  çok ölüm

Matriste, zarar verici olaylar için olayın sık-
lığı ve sonucu ifade etmek için X kullanılır.  
Matrisin sol alt tarafındaki X’ler düşük risk-
leri, üst sağ taraftaki X’ler yüksek riski göste-

rir.  Olayın sıklığı ile sonucu çarparak bir risk 
ölçümü yapılır. Tablo 5`de AA durumu düşük 
riskli (D) , EE durumu ise yüksek riskli (Y) 
olduğu söylenebilir. 

Tablo 4. Kalitatif Risk Matrisi

Sonuç

Sıklık A B C D E

E XX XXX XXX XXXX XXXX

D X XX XXX XXX XXXX

C X X XX XXX XXXX

B X X XX XX XXX

A X X X XX XX

Risk puanlama matrisinin sınırları yüksek (Y), 
orta (O) ve düşük (D) seviyeleri ile oluşturula-

rak da kalitatif değerlendirme yapılabilir.  Her 
kategori risk seviyeleri için eylemleri tanım-
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lamak mümkündür, mesela yüksek risk oluş-
turanlar tespit edilebilir. Tablo 4 v 5’deki ok 
yönünden ve XXXX gibi ifadelerden anlaşı-
lacağı üzere risk ok yönünde artmaktadır. Ka-
litatif risk değerlendirmenin ölümcül olaylar 

için yeterli ve uygun olmadığı düşünülmekte-

dir. Çünkü bu tür olaylar için istatistiki yani 

sayısal veriye ihtiyaç duyulmaktadır (İBB 

Ulaşım AŞ., 2011: 51).

  Tablo 5. Kalitatif Risk Kategorileri

Sonuç

Sıklık A B C D E

E O O Y Y Y

D D O O Y Y

C D D O O Y

B D D D O O

A D D D D O

Elbette bu olasılıklar ve şiddet belirlenirken 
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde geçen ifade-
siyle; tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, 
çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre as-
gari olarak bilgiler ( İşyeri bina ve eklentileri, 
İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlem-
ler, Üretim süreç ve teknikleri, İş ekipman-
ları, Kullanılan Maddeler, Artık ve atıklarla 
ilgili işlemler, Organizasyon ve hiyerarşik 
yapı, görev, yetki ve sorumluluklar, Çalışan-
ların tecrübe ve düşünceleri, İşe başlamadan 
önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma 
izin belgeleri, Çalışanların eğitim, yaş, cinsi-
yet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi 
kayıtları, Genç, yaşlı, engelli, gebe veya em-
ziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren 
gruplar ile kadın çalışanların durumu, İşyeri-

nin teftiş sonuçları, Meslek hastalığı kayıtları, 
İş kazası kayıtları,  İşyerinde meydana gelen 
ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı 
halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğ-
ramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar,  
Ramak kala olay kayıtları, Malzeme güven-
lik bilgi formları, Ortam ve kişisel maruziyet 
düzeyi ölçüm sonuçları, Varsa daha önce ya-
pılmış risk değerlendirmesi çalışmaları, Acil 
durum planları, Sağlık ve güvenlik planı ve 
patlamadan korunma dokümanı gibi belirli 
işyerlerinde hazırlanması gereken doküman-
lar) toplanır. Ancak her işletmede bu verilere 
ulaşmak mümkün değildir. Her ne kadar risk 
analizi bu verilere dayanarak yapılsa da kali-
tatif risk puanlama metodu, detaylı bir kanti-
tatif risk değerlendirme olmadığı için potan-
siyel belirsizlikler her zaman olacaktır.  Bu-
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nunla birlikte, yukarıda tanımlanmış olan risk 
puanlama ve değerlendirme çalışması kabul 
edilebilir seviyede tutarlı sonuçlar verecek-
tir.  Eğer risk değerlendirme çalışması bazı 
tehlikeli olayların kabul edilemez seviyede 
olduğunu göstermekte ise risk değerlendirme 
çalışması gözden geçirilir.  Değerlendirmede 
bir sorun görülmezse ilave kontrol tedbirleri-
nin alınması düşünülmelidir. Bu durumlarda, 
farklı analiz teknikleri kullanılarak daha de-
taylı analizler yapılmalıdır. Matrisin boyutu 
istenen şekilde genişletilebilmektedir. Diğer 
bir husus da risk matrisinde derecelendirme-
nin sırası değiştirilebilir. Yani riskli alan ola-
sılık ve şiddet skalasına göre matrisin değişik 
köşelerinde yer alabilir. Tüm işyerlerine uyan 
bir risk analizi metodolojisi mevcut değildir. 
Çünkü, her işyerinin kendine özel farklı farklı 
tehditleri vardır (Özkılıç, 2005: 55)

5x5 Matris Uygulaması

5x5 matrisli risk analizinde Risk Değerlen-
dirme Tablosundan (RDT) faydalanılmak-
tadır. RDT, risklerin değerlendirilmesinde, 
değerlendirme sonuçlarına göre hangi işlere 
öncelik verilmesi ve kaynakların öncelikle 
nereye aktarılması konularında kullanılan bir 

tekniktir. Bu tablonun hazırlanması, sistemin 
risklerinin tahmini için geçmişteki olaylardan 
kazanılan deneyimlere başvurma anlayışına 
dayanmaktadır.

• Dikey eksen; sonuçla ilgili artan Olasılı-
ğı temsil eder (Tablo 6). 

• Yatay eksen; Şiddet seviyelerini (0–5) 
ifade eder (Tablo 7).

• Tablodaki kutular; tablonun sol üst köşe-
sinden sağ alt köşesine doğru azalan Risk 
Seviyelerini tanımlamaktadır (Tablo 8).

• Riskin seviyesini tanımlamak için tablo 
Kırmızı, Mavi ve Yeşil alanlara ayrılmış-
tır (Tablo 8).

Riskleri değerlendirirken tehlikenin neden 
olduğu olayın şiddeti ve olasılığı dikkate 
alınmıştır. Belirlenen riskler için 5x5 Risk 
Değerlendirme Tablosu kullanılmıştır. Bura-
da risk, Risk = Olasılık x Şiddet formülüy-
le hesaplanmaktadır. Formüldeki olasılık ve 
şiddet değerleri için aşağıdaki tablolarda ve-
rilen değerler kullanılmıştır. Tablo 9 ise risk 
sonuçlarının yorumunu göstermektedir (TÜ-
BİTAK TÜSSİDE, 2009).
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Tablo 6. Risk Hesabında Kullanılan Olasılık Değerleri

Frekans Olasılık Olasılık Değeri

Yılda bir ÇOK KÜÇÜK 1

Üç ayda bir KÜÇÜK 2

Ayda bir ORTA 3

Haftada bir YÜKSEK 4

Her gün ÇOK YÜKSEK 5

Tablo 7. Çalışanlara Yönelik Risk Hesabında Kullanılan Şiddet Değerleri

Olay Şiddet Şiddet Değeri

İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren ÇOK HAFİF 1

İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren HAFİF 2

Hafif yaralanma, tedavi gerektiren ORTA 3

Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı CİDDİ 4

Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik ÇOK CİDDİ 5

Tablo 8. 5x5 Risk Değerlendirme Tablosu

RİSK DÜZEYİ

ŞİDDET

OLASILIK ÇOK CİDDİ
5

CİDDİ
4

ORTA
3

HAFİF
2

ÇOK HAFİF
1

ÇOK 
YÜKSEK

5

YÜKSEK
25

YÜKSEK
20

YÜKSEK
15

ORTA
10

DÜŞÜK
5

YÜKSEK
4

YÜKSEK
20

YÜKSEK
16

ORTA
12

ORTA
8

DÜŞÜK
4

ORTA
3

YÜKSEK
15

ORTA
12

ORTA
9

DÜŞÜK
6

DÜŞÜK
3

KÜÇÜK
2

ORTA
10

ORTA
8

DÜŞÜK
6

DÜŞÜK
4

DÜŞÜK
2

ÇOK 
DÜŞÜK

1

DÜŞÜK
5

DÜŞÜK
4

DÜŞÜK
3

DÜŞÜK
2

DÜŞÜK
1
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Tablo 9. Risk Sonuçları

Renk Risk Değeri Değerlendirme Faaliyet

Kırmızı 15, 16, 20, 25 Kabul Edilemez Risk Bu risklerle ilgili hemen faaliyete geçilmeli

Mavi 8, 9, 10, 12 Dikkate Değer Risk Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk 
müdahale edilmeli

Yeşil 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kabul Edilebilir Risk Daha uzun vadede müdahale edilebilir.

Risk skorlama yöntemlerinden olan matris 
yöntemlerinde L ve X tipi matris yöntemleri 
bulunmakta olup, burada L tipi matris yönte-
mine yer verilmiştir.

SONUÇ

Kültürel mirası ve bir toplumun belleği sa-
yılabilecek bilgi birikimini gelecek kuşak-
lara aktarma görevi üstlenen bilgi ve kültür 
merkezleri olan kütüphane, arşiv ve müze 
(KAM) yapılarında tehlike ve bu tehlikelerin 
kök sebeplerinin incelenmesiyle ortaya çı-
kacak tehlike kaynaklarının oluşturabileceği 
risklerin değerlendirilmesi olası kazaları ön-
leyip, olası hasarları minimize edecektir. Bu 
ancak tüm tehlike kaynaklarına yönelik ted-
birlerin alınması ile mümkün olabilecektir. 
Bu kaynakların belirlenebilmesi, tedbirlerin 
alınması, İSG denetim ve yönetim sistemle-
rinin oluşturulması ciddiyet ve hassasiyetle 
ele alınmalıdır. Bilgi merkezlerinin işvereni 
konumundaki idareciler gerek kendi bünye-
lerindeki uzmanlardan gerekse kurumlarının 
dışındaki uzmanlardan hizmet almak suretiy-
le tehlike kaynaklarına yönelik risk değerlen-
dirmelerini yaptırmalıdır. Risk değerlendir-

me ekiplerinin süratle teşekkülü ile en uygun 
yöntemin belirlenmesi sağlanmalıdır. Risk 
değerlendirme yöntemlerinin kullanılması, 
tehlike ve risklerin belirlenmesi ve gerekli 
tedbirlerin alınması sonucu gerek can gerekse 
mal üzerinde meydana gelebilecek hasarların 
oluşma olasılığı ya tamamen ortadan kalka-
cak ya da en az hasarla atlatılabilecektir.  

Bu çalışmada da vurgulanan kalitatif risk 
analizleri karar vericiler açısından hız ve 
etkinlik sağlayacaktır. Sıfır kaza riskinin en 
aza indirilmesi için üzerinde çalışılan pek 
çok metodoloji bulunmaktadır. Sadece bir 
metot değil pek çok metot aynı anda kullanı-
labilmektedir. En doğru ve bilimsel verilere 
ulaşabilmek için; kaza istatistikleri, meslek 
hastalığı istatistikleri, ramak kala olay bildi-
rimleri, periyodik muayene raporları, hatalı 
üretim istatistikleri gibi bilimsel verilere ihti-
yaç duyulmaktadır. Bu verilere ulaşmak çoğu 
kez mümkün olamamaktadır. 

Bunun için bilgi merkezindeki “holistik yak-
laşım” olan “bütüncül” bir bakış açısıyla hem 
işyerlerindeki uzmanların hem de dışarıdan 
hizmet verecek uzmanların bilgi birikimleri-
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nin birleştirilmesi hayati önem taşımaktadır. 
Belirlenen risk analiz metotları ile en tehli-
keli durumdan başlanmak suretiyle skorlama 
sonucu ortaya çıkan tabloya göre tedbirlerin 
alınması sağlanmalıdır. Risk kontrol tedbirle-
ri hızlı bir şekilde hayata geçirilmelidir. Kont-
rol listelerinin hazırlanması bile bir işletmeye 
çok büyük katkılar sağlayacaktır.

Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığı tarafından pek çok kişinin aynı anda bu-
lunduğu ve bünyelerinde eşsiz bilgi birikimi 
barındıran bilgi ve kültür merkezlerine yöne-
lik risk değerlendirmesi uygulama yönetme-
likleri yayımlanmalı, idareci ve çalışanları bu 
konuda risklerden haberdar edilmeli, iyi uy-
gulama örnekleri ödüllendirilmelidir. 
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: There are two main approaches that use risk analysis methods. These are quali-
tative (qualitative) and quantitative (quantitative) approaches. Semi-quantitative methods can 
also be used according to the condition of the analysis. In quantitative risk analysis, numerical 
methods are used in the calculation of risk. Numerical values   are used as the indication of the 
likelihood of effect and what happens next when the event occurs. These values   are analyzed 
by mathematical and logical methods and risk scores are found. Instead of mathematical risk 
assessment, verbal logic is used to evaluate risk in qualitative methods, and the practitioner 
estimates risks and risk priority values   based on their own experience and intuition. Descriptive 
values   such as high, very high are used instead of numerical values   when the estimated risk is 
calculated and expressed. This estimate is based entirely on subjective evaluations. Effective 
risk prevention policies can ensure that risks can be completely removed or minimized. For 
this reason, the administrators of the Information Centers are obliged to take the necessary pre-
cautions in terms of the authority of their institutions as they are in the employer’s judgment. 
Aim: Libraries, museums and archives, as well as to contribute to risk assessment studies to 
be carried out in cultural centers. Methodology: The method of working; Various risk analysis 
methods have been identified in the light of international analysis methodologies, focusing on 
qualitative risk analyzes, moving from sample risk sources that may exist in an information 
center. Findings and Results: It is a very effective method to analyze the sources of danger in 
working environments in a simple and fast way and present it to decision makers. However, it is 
also determined that the applications of such risk analyzes are not performed adequately. In this 
study, it was emphasized to identify the hazards which exist in the information and culture cen-
ters or which may come from outer environment to the these centers and to identify the factors 
that cause dangers to turn into risks. The dissemination of these methodologies as pilot projects 
is thought to have beneficial consequences. Evaluating the risks that may arise from the danger 
and the danger sources which threat information and culture centers such as libraries, archives 
and museums (LAM) is essential.  The information and culture centers have an important role 
for transferring knowledge, unique cultural heritage and also memory of a society to the future 
generations.  Root causes of these dangerous conditions should be defined to prevent possible 
accidents and minimize possible damages. This may only be possible by taking precautions 
against all sources of danger. The determination of these sources, the taking of measures, the 
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establishment of OHS audit and management systems should be taken seriously and sensitively. 
Administrators of Information Centers should prepare risks assessments of the sources of dan-
ger by receiving services from specialists of their own organizations or from outside experts 
of their institutions. Risk assessment teams should ensure that the most appropriate method is 
identified. The use of risk assessment methods will determine likely consequences of the dama-
ge and to contribute minimal damage by precautions. The qualitative risk analysis highlighted 
in this study will provide speed and efficiency for decision makers. There are many methodo-
logies that have been studied in order to minimize the risk of zero accidents. Not just one met-
hod but many methods can be used at the same time. To reach the most accurate and scientific 
data;  such as accident statistics, occupational disease statistics, near miss event notifications, 
periodical inspection reports, erroneous production statistics are needed. It is often not possible 
to reach these statements. For this, it is vital to combine the knowledge of both the workplace 
specialists and the external experts with a holistic approach in the information centers. Starting 
from the most dangerous consequence of the identified risks, it is necessary to take precautions 
according to the scoring consequence table.
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İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ TUTUM VE ALGILARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 1

EVALUATION OF THE PERCEPTIONS AND ATTITUDES OF 
EMPLOYEES ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ISSUES 

WORKING AT CONSTRUCTION SITES

Büşra ÇODUR1, Fatih YILMAZ2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı,  
İstanbul / Türkiye

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

Öz: Amaç: Araştırma, inşaat şantiyelerinde çalışan 
işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki algı ve 
tutumlarının değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Araştırmada inşaat şantiyelerinde çalışan iş-
çilerle yüz yüze görüşmeler yapılmış ve görüşmelerde 
doldurulan anketlerle işçilerin iş sağlığı ve iş güvenli-
ği konusundaki düşünceleri SPSS programı ile analiz 
edilmiştir. Analizde verilerin yorumlanmasında tanım-
layıcı istatistik metotlar ve veriler arasında ilişkinin 
hangi yönde olduğunu saptamak amacıyla pearson ko-
relasyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Çalı-
şanların şantiye sahalarında tehlike algısının olması ge-
reken şekilde oluşmadığı, şantiye yönetiminin de işçi-
lere kaza tehlikeleri konusunda yeterli düzeyde bilgi ve 
eğitim vermediği anlaşılmaktadır. Ayrıca çalışanların 
iş güvenliği eğitimi almalarına karşılık, şantiyede kar-
şılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri hakkında 
tam olarak bilgilendirilmedikleri ve verilen eğitimlerin 
yetersiz kaldığı görülmektedir. Sonuç: Bu araştırmada 
çalışanların büyük bir kısmında iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili bilincin oluştuğu ancak bu bilincin uygulama-
ya yönelik davranışa yansıtılamadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat 
Sektörü, İş Güvenliği Algısı 

Abstract: Aim: This research was conducted to eval-
uate the perception and attitudes of workers working 
in construction sites on occupational health and safe-
ty. Method: Surveys were conducted face to face with 
workers working in construction sites and the opinions 
of workers on occupational health and work safety 
were analyzed by SPSS program with questionnaire 
filled in interviews. In the analysis, Pearson correlation 
analysis was used to determine the relationship be-
tween the descriptive statistical methods and the data in 
the interpretation of the data. Results: It is understood 
that the employees do not have the danger perception 
on the construction site, and that the site management 
does not provide sufficient information and training on 
the accident hazards to the workers. t is also seen that 
employees are not fully informed about the health and 
safety risks they may encounter in the workplace and 
that the training provided is insufficient. Conclusion: 
In this study, it is seen that the majority of employees 
have a consciousness about occupational health and 
safety, but this consciousness can not be reflected in the 
behavior towards implementation.

Key Words: Occupational Health and Safety, Construc-
tion Industy, Safety Perception
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GİRİŞ

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, sanayileşme 
süreci ile birlikte tüm dünyada önem kazanan 
bir kavram haline gelmiştir. Sanayileşme ve 
teknolojinin hızlı gelişimi, beraberinde insan 
hayatını ve doğal çevreyi tehlikelerle karşı 
karşıya bırakmıştır. Teknolojik gelişmelerle 
birlikte üretimde kullanılan araç ve yöntem-
lerin gelişmesi, işlemlerin karmaşıklaşması, 
faaliyet alanlarının artması, işçileri üretimin 
sürecinde sağlık ve güvenlik sorunlarıyla karşı 
karşıya getirmiştir. Bu nedenle, konu ile ilgili 
bilimsel çalışmalar başlamış, tıp bilimleri, tek-
nik bilimleri ve diğer bilimsel dalların ortak 
bir çalışma alanı olarak iş sağlığı ve güvenliği 
kavramı ortaya çıkmıştır.    

İş, insanların yaşantısında onlara toplumda 
bir yer kazandıran önemli bir sosyal etmen 
olmasının yanında, fiziksel, kimyasal, psiko-
lojik, sosyal ve ekonomik pek çok nitelikleri 
ile insan sağlığını da etkilemektedir Günü-
müzde teknolojik gelişmelere paralel olarak iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının sıklık oranı 
da artmış, gerekli önlemlerin alınmasını zo-
runlu hale getirmiştir.  Çalışma hayatında ça-
lışanların sağlığı ve güvenliğini tehdit edebi-
lecek muhtemel tehlikelerin belirlenmesi, bu 
tehlikelere karşı alınması gereken tedbirlerin 
planlanması, uygulanması, kontrolü ve sürekli 
iyileştirilmesi, günümüzde iş sağlığı ve gü-
venliği konusunun temel uygulama aşamaları 
olarak ortaya çıkmıştır (Akbulut, 2001:45).  

Ülkemiz gibi gelişmekte olan tüm ülkelerde, 
emek yoğun olması ve vasıfsız eleman istih-
damının yüksek düzeyde olması nedeniyle, en 
çok iş kazasının yaşandığı işkollarından biri 
yapı üretim sektörüdür. İnşaat sektörü doğa-
sı itibarı ile diğer sektörlerin çoğundan daha 
fazla risk taşımaktadır. Dünyanın her yerin-
de inşaat sektörü, iş kazaları istatistiklerinde 
hem sıklık hem de şiddet açısından ilk sıra-
larda yer almaktadır. Ülkemizde tüm ölümlü 
iş kazalarının her yıl % 35’i inşaat sektöründe 
meydana gelmektedir. Bu nedenle, inşaat sek-
töründe yaşanan iş kazalarının ve nedenlerinin 
incelenmesi, alınması gerekli tedbirlerin be-
lirlenmesi ve elde edilen bulguların işveren, 
devlet ve sendikalar gibi çalışma hayatının 
konuyla ilgili paydaşlarının bilgisine sunul-
masını amaçlayan araştırmaların yapılması 
büyük önem arz etmektedir (Karadağ, 2010: 
22-40; Akbulut, 2001: 45; Gürcanlı ve Mün-
gen, 2013: 581-595).

İşyerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına 
neden olan risk etmenleri çok çeşitlidir. İş ka-
zalarının başat nedeni, çalışma ortamında ye-
terli tedbir alınmamasından dolayı ortaya çıkan 
tehlikeli durumlardır. Bu nedenle işverenin, 
işyerinde teknik ilerlemelerin getirdiği daha 
uygun sağlık şartlarını sağlaması, iş kazalarını 
önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundu-
rulması gerekli tedbir ve araçlar ile alınacak 
diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette 
izlemesi esastır. İşyerinde kaza ve hastalığa 
neden olabilecek tehlikelerin “risk değerlen-
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dirmesi” yaklaşımı çerçevesinde belirlene-
rek, önleyici tedbirlerin risk değerlendirmesi 
sonuçlarına göre planlanması, günümüzün 
“modern önleyici iş sağlığı ve güvenliği yak-
laşımının” temelini oluşturmaktadır. İşyerle-
rinde risklere karşı alınması gereken tedbirler 
günümüzde sadece teknik önlemlerden ibaret 
değildir. Önlemler; işyeri organizasyonu, çalı-
şanların eğitimi, bilgilendirilmesi, katılımı ve 
hatta psiko-sosyal konuları da kapsayan geniş 
bir yelpazede değerlendirilmektedir (Gülsün 
ve Yılmaz, 2016: 54).  

Modern iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımının 
temel noktaları ILO’nun 155 ve 161 sayılı söz-
leşmeleri yanında 89/391 sayılı Çerçeve Di-
rektifi başta olmak üzere ilgili AB direktifleri 
ve diğer uluslararası belgelerde de belirlen-
miştir. Günümüzde anılan uluslararası mev-
zuata uyumlaştırılmış iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatımızda, psiko-sosyal risk etmelerinin 
de risk değerlendirmelerinde dikkate alınması 
ve çalışanların durumlarına uygun tedbirlerin 
işyeri düzeyinde belirlenerek uygulanması 
yaklaşımı benimsenmiştir. Günümüzde psiko-
sosyal risk etmenleri kapsamına ücret, çalışma 
süreleri, stres, sendikalaşma, işyerindeki (kreş 
gibi) sosyal hizmetler yanında çalışanların 
kendisiyle ilgili özellikleri ve yönetimsel fak-
törler gibi çok çeşitli konular girmektedir (Su 
ve diğ., 2014:89-115; Yağımlı, 2016: 56; Ikpe 
ve diğ., 2012: 992).

AMAÇ ve KAPSAM

‘İnşaat şantiyelerinde çalışan işçilerin iş sağlı-
ğı ve güvenliği konusundaki tutum ve algıları-
nın değerlendirilmesi’ konulu araştırmamızda, 
inşaat şantiyelerindeki işçilerin iş sağlığı ve 
güvenliği kuralları konusundaki bilgi düzey-
leri, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine karşı 
tutumlarını değerlendirmek amacıyla bir araş-
tırma tasarlanmıştır. Araştırmanın amacı; işçi-
lerin demografik, sosyo-kültürel özelliklerinin 
iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinç dü-
zeyi ile olan ilişkisinin ve iş güvenliği konu-
sunda işçilerin bilgi, tutum ve bakış açılarının 
belirlenmesidir.

İş güvenliği bilincinin gelişmesini sağlayan 
önemli unsurlardan biri çalışanların iş güven-
liği kurallarını algılama düzeyidir. Algılama 
düzeyleri geliştikçe önlem alma, kurallara 
uyma, teknolojiye uyum sağlama ve eğitim-
le kazanılan becerileri uygulamada olumlu 
izlenimler elde edilmektedir. İş güvenliğinde 
bilinci artırmak ve yaralanmaları önlemek, 
kuralları ve davranışları değiştirebilmek için 
algının geliştirilmesi, insanlarda bu dönü-
şümün sağlanması amaçlanmalıdır (Buluş, 
2011:18-36). Çalışmada, işçilerin iş güvenliği 
konularına yönelik algı ve tutumlarının düzeyi 
ve bunun iş kazalarıyla olan ilişkisi araştırılıp 
değerlendirilmiştir. Bu çalışma, çalışanların, 
işyerinde kendilerini ilgilendiren iş sağlığı ve 
güvenliği uygulamaları, kuralları ve konuyla 
ilgili yasal düzenlemeler konusunda bilgi sahi-
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bi olup olmadıkları veya ne kadar bilgi sahibi 
olduklarını öğrenmek, iş güvenliği bilincinin 
iş kazalarıyla ilişkisini ortaya koymak, şan-
tiyelerde konulacak iş güvenliği kurallarının 
ve işçilere verilecek eğitimlerin etkinliğinin 
arttırılması açısından ilgililere yol gösterici 
bilgiler elde etmek amacıyla, benzer çalışma-
larda elde edilen bilgiler ve yöntemlerden de 
yararlanarak yapılmıştır (Özdoğan ve Tüzün, 
2007: 644; Yakut ve Akbıyıklı, 2013: 97-103; 
Şahin, 2010: 10-42). Araştırma, İstanbul ilin-
deki 10 inşaat şantiyesinde çalışan toplamda 
200 işçiyi kapsamaktadır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Araştırmada bilgi toplama yöntemi olarak 
anket tekniğinden yararlanılmıştır. Ankette 
işçilerin iş güvenliği ile ilgili konularda kendi 
düşünce ve tutumlarını, çalıştığı şantiyedeki 
iş güvenliği kurallarının yeterliliğini kendisi-
nin değerlendirmesine olanak sağlayan soru-
lara yer verilmiştir. 

Anketler yüz yüze gerçekleştirilmiş olup, an-
ket uygulanırken çalışanların mola zamanları 
seçilerek anket sorularını dikkatli bir şekilde 
cevaplamaları sağlanmış, bu şekilde verilerin 
güvenilirliği artırılmıştır. Anket toplam 350 
kişiye uygulanmış, bunlardan 200 tanesi de-
ğerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

Anketlerde elde edilen verilerin analizi SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) for 
Windows 24.0 kullanılarak bilgisayar orta-

mında gerçekleştirilmiştir. Anket sonucu elde 
edilen veriler arasında ilişkinin hangi yönde 
olduğunu saptamak amacıyla Pearson Kore-
lasyon Analizinden yararlanılmıştır. İstatistik 
çözümlemeler için önemlilik düzeyi 0,05 ola-
rak alınmıştır. 

Anketin ne ölçüde güvenilebilir bir ölçüm 
gerçekleştirdiğini tespit etmek, güvenilirli-
ğini ölçmek amacıyla güvenilirlik analizi ya-
pılmıştır. Güvenilirlik analizi için çok sayıda 
yöntem bulunmasına karşılık, araştırmada 
Cronbach Alfa Güvenilirlik Analizi kullanıl-
mıştır. Cronbach Alfa Güvenilirlik Analizin-
de yer alan Cronbach Alfa katsayısının istatis-
tik temelleri tutarlı olduğundan ve bu katsayı 
tüm sorular dikkate alınarak hesaplandığın-
dan genel güvenirlik yapısını en iyi yansıtan 
katsayıdır  (Özdamar, 2002).

Cronbach Alfa Güvenilirlik Analizinde, öl-
çeğin alfa katsayısı 0.00 ile 0.40 arasında 
ise güvenilir değil, 0.40 ile 0.60 arasında ise 
düşük güvenilirlikte, 0.60 ile 0.80 arasında 
ise oldukça güvenilir, 0.80 ile 1 arasında ise 
yüksek derecede güvenilir bir ölçek olarak 
yorumlanmaktadır  (Özdamar, 2004).

Tablo 1. Ankete Ait Cronbach Alfa Değeri

Cronbach’s Alpha N of Items

,763 35

Tablo 1 incelendiğinde, anketin Cronbach 
Alfa değerinin 0,763 olduğu görülmektedir. 
Güvenilirlik analizine göre bulunan bu değer, 
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α‘nın 0,60 < α > 0,80 şartını sağladığından, 
anketin güvenilir nitelikte olduğu anlaşıl-
maktadır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Araştırmaya katılan çalışanların, anket for-
mundaki soruları aynı biçimde algılamış 
oldukları ve bu soruları doğru olarak yanıt-
ladıkları varsayılmıştır. Elde edilen veriler 
sadece, çalışanların kendileri ve çalıştıkları 
işyerinde sağlık ve güvenlik koşulları ile il-
gili kişisel değerlendirmelerini içermektedir. 
Ayrıca, anketin sadece İstanbul ilindeki 10 
şantiyede çalışan işçilere uygulanmış olması 
da, değerlendirme için sınırlılık göstermekte-
dir. 

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Araştırma kapsamında çalışanların iş kazası 
geçirme durumlarının, iş sağlığı ve güvenliği 
konusundaki bilgi düzeylerinin hangi kriter-
lere göre farklılık gösterdiğini belirlemeye ve 
iş sağlığı ve güvenliği konusundaki görüşleri-
ne yönelik hipotezler belirlenmiştir.

H1:   Çalışanların iş kazası geçirme durumu 
ile şantiyede alınması gereken iş güvenliği 
tedbirlerinin ihmal edilmesi arasında bir iliş-
ki vardır.

H2:   Çalışanların iş kazası geçirme durumu 
ile işi zamanında tamamlamak için güvenlik 
tedbirlerini ihmal edebilmeleri arasında bir 
ilişki vardır.

H3:   Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusundaki bilgi düzeyleri ile şantiyede iş gü-
venliği uzmanı bulunma durumu arasında bir 
ilişki vardır.

H4:  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konu-
sundaki bilgi düzeyleri ile şantiyede çalışan 
temsilcisi ve destek elemanlarının bulunma 
durumu arasında bir ilişki vardır.

H5:  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusundaki bilgi düzeyleri ile şantiyede isg 
kurulunun olması ve çalışanların kurul karar-
larından haberdar olmaları durumu arasında 
bir ilişki vardır.

H6:  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konu-
sundaki bilgi düzeyleri ile şantiyede iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimlerinin verilme durumu 
arasında bir ilişki vardır.

H7:   Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusundaki bilgi düzeyleri ile kişisel koruyu-
cu donanımların kullanım şekilleri hakkında 
bilgilendirildikleri görüşü arasında bir ilişki 
vardır.

H8:   Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eği-
timlerinin verilmesi ile şantiyede karşılaşabi-
lecekleri riskler hakkında bilgilendirildikleri 
görüşü arasında bir ilişki vardır.

H9:  Çalışanların çalıştıkları bölümde çalışan 
güvenliğine dair koruyucu tedbirlerin alındı-
ğı görüşü ile kişisel koruyucu donanımların 
yeterliliği ve kullanım şekilleri hakkında ça-
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lışanların bilgilendirildiği görüşü arasında bir 
ilişki vardır.

H10: Çalışanların şantiyede karşılaşabilecek-
leri riskler hakkında bilgilendirildikleri gö-
rüşü ile çalıştıkları bölümde kendilerini gü-
vende hissetmeleri görüşü arasında bir ilişki 
vardır.

H11:  Şantiyede kullanılan makine, cihaz ve el 
aletlerinin periyodik kontrol ve bakımlarının 
yapıldığı görüşü ile çalışanların çalıştıkları 
bölümde kendilerini güvende hissetmeleri 
görüşü arasında bir ilişki vardır.

BULGULAR

Çalışanlara öncelikle “iş sağlığı ve güvenliği 
denildiğinde aklınıza ilk ne geliyor?” sorusu 
yöneltilmiştir. Yoruma dayalı bu soruyla çalı-
şanın bilinçaltında, iş sağlığı ve güvenliğinin 
nasıl bir yer edindiği anlaşılmaya çalışılmış-
tır. Çalışanların bu soruya verdikleri cevap-
lara bakıldığında birçok çalışan insan haya-
tından, tehlikelerden ve tedbirlerden bahset-
mektedir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği denil-
diğinde akla ilk olarak ailelerinin, evlerinin 
gelmesinin yanında baret, eldiven, kemer gibi 
koruyucu ekipmanların da düşünüldüğü gö-
rülmektedir.

Ankete katılan çalışanlara yaptıkları işin teh-
like düzeyini bilip bilmediklerine dair yönel-
tilen soruya verilen yanıtların dağılımı ise 
Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2. Çalışanların ‘Şantiyenizin Tehli-
ke Sınıfı Nedir?’ Sorusuna Ait Cevapları-

nın Dağılımı

Frekans (n) Yüzde (%)

Az tehlikeli 69 34,5

Tehlikeli 52 26,0

Çok tehlikeli 64 32,0

Kararsızım 15 7,5

Toplam 200 100,0

Çalışanların %32’si (64 kişi) çok tehlike-
li, %26’sı (52 kişi) tehlikeli ve % 34,5’i (69 
kişi) az tehlikeli cevabını verirken,  %7,5 
lik (15 kişi) kısmı ise bu konuda bilgi sahi-
bi olmadığını dile getirmektedir. Elde edilen 
sonuç oldukça düşündürücüdür. Anket yapı-
lan işçilerin sadece %32’si şantiyenin teh-
like grubunu doğru bilmekte, diğer % 68’si 
bilmemektedir. İşyerlerinde Tehlike Sınıfları 
Listesi Yönetmeliğine göre inşaat işleri “çok 
tehlikeli” sınıfta yer almaktadır. İşin tehlike 
sınıfı verilmiş olan eğitimlerde işçilere anla-
tılmış olması gerekirken bunun yeterli düzey-
de yapılmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, bura-
dan çıkarılabilecek bir başka sonuç da, inşaat 
işçilerinin yaptığı işi çok tehlikeli olarak algı-
lamamakta, % 7,5’i ise bu konuda hiçbir fikir 
beyan edememektedir. 

Araştırma kapsamında kurulan hipotezler ile 
bu amaçla sorulan sorulara verilen cevaplar 
arasındaki ilişkinin hangi yönde olduğunu 
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saptamak amacıyla ‘Pearson Korelasyon 
Analizi’ yönteminden yararlanılmıştır. İsta-
tistik çözümlemeler için önemlilik düzeyi 
0,05 olarak alınmıştır. Elde edilen sonuçlar 
aşağıda sunulmuştur:

H1:  Çalışanların iş kazası geçirmeleri ile 
şantiyede almaları gereken iş güvenliği ted-
birlerini unutmaları görüşü arasında bir ilişki 
vardır.

Tablo 3. Çalışanların Şantiyede Almaları Gereken İş Güvenliği Tedbirlerini Unutmaları 
Görüşü İle İş Kazaları Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi

Son 1 yıl içerisinde 
iş kazası yaşadınız 
mı? Eğer iş kazası 
geçirdi iseniz türü 

nedir?

Şantiyede sık sık 
almam gereken 

iş güvenliği 
tedbirlerini 
unuturum.

Pearson Correlation 1 ,181*

Sig. (2-tailed) 0,010

N 200 200

Pearson Correlation ,181* 1

Sig. (2-tailed) 0,010

N 200 200

Correlations

Son 1 yıl içerisinde iş kazası 
yaşadınız mı? Eğer iş 
kazası geçirdi iseniz türü 
nedir?
Şantiyede sık sık almam 
gereken iş güvenliği 
tedbirlerini unuturum.

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tablo 3 incelendiğinde, son bir yıl içerisinde 
iş kazası geçirme durumu ile şantiyede alın-
ması gereken tedbirlerin unutulması arasında 
olumlu, pozitif yönlü zayıf seviyede bir ilişki-
nin olduğu görülmektedir. Buradan iş kazala-
rının artmasının nedeninin şantiyede alınması 
gereken iş güvenliği tedbirlerinin çalışanlarca 

unutulması veya ihmal edilmesinden kaynak-
landığı sonucuna varılmaktadır. 

H2:  İş kazası geçirme durumu ile çalışanların 
zamanında çalışmayı tamamlamak için gü-
venlik tedbirlerini ihmal edebilmeleri görüşü 
arasında bir ilişki vardır.
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Tablo 4. Çalışanların İşi Zamanında Tamamlamak İçin Güvenlik Tedbirlerini İhmal Et-
meleri İle İş Kazaları Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi

Son 1 yıl içerisinde 
iş kazası yaşadınız 
mı? Eğer iş kazası 
geçirdi iseniz türü 

nedir?

Zamanında 
çalışmayı 

tamamlamak için 
güvenlik tedbirlerini 
ihmal edebiliyorum.

Pearson Correlation 1 ,145*

Sig. (2-tailed) 0,040
N 200 200

Pearson Correlation ,145* 1

Sig. (2-tailed) 0,040
N 200 200

Son 1 yıl içerisinde iş 
kazası yaşadınız mı? Eğer 
iş kazası geçirdi iseniz 
türü nedir?
Zamanında çalışmayı 
tamamlamak için güvenlik 
tedbirlerini ihmal 
edebiliyorum.

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tablo 4’deki korelasyon analizi incelendi-
ğinde, son 1 yıl içerisinde iş kazası geçirme 
durumu ile çalışanların zamanında çalışmayı 
tamamlamak için güvenlik tedbirlerini ihmal 
edebilmeleri durumu arasında olumlu, pozitif 
yönlü çok zayıf seviyede bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir. Çalışanlar bazen zaman kısıt-
lığı ve bu kısıtlığa bağlı yönetici baskısından 

dolayı şantiye içerisinde uymaları gereken 
kuralları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ge-
reklilikleri ihmal edebilmektedirler ve bu du-
rum da iş kazalarına zemin hazırlamaktadır.

H3:  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konu-
sundaki bilgi ve farkındalık düzeyleri ile şan-
tiyede iş güvenliği uzmanı bulunma durumu 
arasında bir ilişki vardır.
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Tablo 5. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilgi ve Farkındalık Düzeyle-
ri İle Şantiyede İş Güvenliği Uzmanı Bulunması Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi

İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bilgi 
düzeyiniz nedir?

Şantiyenizde iş 
güvenliği 

uzmanı var mı?
Pearson Correlation 1 ,151*

Sig. (2-tailed) 0,033
N 200 200
Pearson Correlation ,151* 1

Sig. (2-tailed) 0,033
N 200 200

İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bilgi 
düzeyiniz nedir?

Şantiyenizde iş 
güvenliği uzmanı var 
mı?

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tablo 5 incelendiğinde, çalışanların iş sağlı-
ğı ve güvenliği konusundaki bilgi düzeyleri 
ile şantiyede iş güvenliği uzmanının bulunup 
bulunmaması arasında olumlu, pozitif yönlü 
zayıf seviyede bir ilişkinin olduğu görülmek-
tedir. Bu nedenle, şantiyelerde iş güvenliği 
uzmanlarının görevlendirilmesi, çalışanların 

İSG konularındaki bilgi ve farkındalık düze-
yini arttıracağından iş kazalarının önlenmesi 
bakımından önemli bir rol oynayacaktır.

H4:  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konu-
sundaki bilgi düzeyleri ile şantiyede çalışan 
temsilcisi ve destek elemanlarının bulunma 
durumu arasında bir ilişki vardır.
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Tablo 6. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri İle Şantiyede 
Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanının Bulunup Bulunmaması Arasındaki İlişkinin 

Korelasyon Analizi

İş sağlığı ve 
güvenliği 

konusunda bilgi 
düzeyiniz nedir?

Şantiyenizde 
destek elemanları 

var mı?

Pearson Correlation 1 ,175*

Sig. (2-tailed) 0,013
N 200 200
Pearson Correlation ,175* 1

Sig. (2-tailed) 0,013
N 200 200

İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bilgi 
düzeyiniz nedir?

Şantiyenizde destek 
elemanları var mı?

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tablo 6 incelendiğinde, çalışanların iş sağlı-
ğı ve güvenliği konusundaki bilgi düzeyleri 
ile şantiyede çalışan temsilcisi ve destek ele-
manının bulunması arasında olumlu, pozitif 
yönlü çok zayıf seviyede bir ilişkinin oldu-
ğu görülmektedir. Şantiyelerde çalışanların, 
işyerindeki sağlık güvenlik riskleri, alınması 
gereken tedbirler ve İSG ile ilgili tüm konu-
larda bilgi ve farkındalığının arttırılabilmesi 

için, şantiyelerde çalışan temsilcileri ve des-
tek elemanlarının görevlendirilmesi önem 
taşımaktadır. 

H5:  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusundaki bilgi düzeyleri ile şantiyede isg 
kurulunun olması ve çalışanların kurul karar-
larından haberdar olmaları durumu arasında 
bir ilişki vardır.



30

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 02 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

January / February / March / April Winter Spring Issue: 02 Year: 2017
ID:13 K:57

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2016/73226)
Issn Print: 2548-0758 Online: 2587-1463

Tablo 7. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri İle Şantiyede 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Bulunup Bulunmaması Arasındaki İlişkinin Korelas-

yon Analizi

 

İş sağlığı ve 
güvenliği 

konusunda 
bilgi düzeyiniz 

nedir?

Şantiyenizde isg kurulu 
var mı? Varsa kurul 

kararlarından haberdar 
oluyor musunuz, size 

duyuruluyor mu?

Pearson Correlation 1 ,206**

Sig. (2-tailed) 0,003
N 200 200
Pearson Correlation ,206** 1

Sig. (2-tailed) 0,003

N 200 200

İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bilgi 
düzeyiniz nedir?

Şantiyenizde isg kurulu 
var mı? Varsa kurul 
kararlarından haberdar 
oluyor musunuz, size 
duyuruluyor mu?
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablo 7 incelendiğinde, çalışanların iş sağlığı 
ve güvenliği konusundaki bilgi düzeyleri ile 
şantiyede iş sağlığı ve güvenliği kurulunun 
bulunup bulunmaması ve varsa kurul karar-
larından haberdar olup olmamaları arasında 
olumlu, pozitif yönlü zayıf seviyede bir ilişki-
nin olduğu görülmektedir.

İşyerlerinde İSG ile ilgili konularda bilgi alış-
verişinin sağlandığı, İSG yönetim sisteminin 

en yetkili ve etkili karar organı olan İSG ku-
rullarının oluşturulmasının, çalışanların İSG 
konularındaki bilgi ve farkındalığını olumlu 
yönde etkilediği anlaşılmaktadır.

H6:  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konu-
sundaki bilgi düzeyleri ile şantiyede iş sağlı-
ğı ve güvenliği eğitimlerinin verilme durumu 
arasında bir ilişki vardır.
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Tablo 8. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri İle Şantiyede 
İş Güvenliği Eğitimlerinin Verilip Verilmemesi Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi

İş sağlığı ve 
güvenliği 

konusunda bilgi 
düzeyiniz nedir?

Şantiyenizde isg 
eğitimleri 

veriliyor mu?

Pearson Correlation 1 ,225*

Sig. (2-tailed) 0,002

N 200 200

Pearson Correlation ,225* 1

Sig. (2-tailed) 0,002

N 200 200

İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bilgi 
düzeyiniz nedir?

Şantiyenizde isg 
eğitimleri veriliyor mu?

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Çizelge 7 incelendiğinde, çalışanların iş sağ-
lığı ve güvenliği konusundaki bilgi düzeyleri 
ile şantiyede iş güvenliği eğitimlerinin verilip 
verilmemesi arasında olumlu, pozitif yönlü 
bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Şantiye-
lerde İSG eğitimlerinin verilmesi ve mev-
zuatta belirlenen aralıklarla periyodik olarak 
tekrarlanması, çalışanların İSG konularıyla 

ilgili bilgi ve farkındalık düzeylerini arttır-
makta, iş kazalarının önlenmesinde önemli 
bir rol oynamaktadır.

H7:  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusundaki bilgi düzeyleri ile kişisel koruyu-
cu donanımların kullanım şekilleri hakkında 
bilgilendirildikleri görüşü arasında bir ilişki 
vardır.
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Tablo 9. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilgi Düzeyleri İle Şantiyede 
Kullanılan KKD’lerin Kullanım Şekilleri Hakkında Bilgilendirilip Bilgilendirilmedikleri 

Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi

İş sağlığı ve 
güvenliği 

konusunda bilgi 
düzeyiniz 

nedir?

KKD yeterli mi? 
Bunların uygun 

kullanım şekilleri 
hakkında size 

bilgi veriliyor mu?
Pearson Correlation 1 ,307**

Sig. (2-tailed) 0,000
N 200 200
Pearson Correlation ,307** 1

Sig. (2-tailed) 0,000
N 200 200

İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bilgi 
düzeyiniz nedir?

KKD yeterli mi? Bunların 
uygun kullanım şekilleri 
hakkında size bilgi 
veriliyor mu?
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tablo 9 incelendiğinde, çalışanların iş sağlığı 
ve güvenliği konusundaki bilgi düzeyleri ile 
şantiyede kullanılan kişisel koruyucu dona-
nımların yeterliliği ve kullanım şekilleri hak-
kında çalışanların bilgilendirilmesi arasında 
olumlu, pozitif yönlü zayıf seviyede bir iliş-
kinin olduğu görülmektedir. Şantiyelerde ça-
lışanlara belirli aralıklarda İSG eğitimlerinin 
verilmesi oldukça önemlidir. Bu eğitimlerde 
çalışanlar, şantiyelerde güvenlik amaçlı kul-

lanmaları gereken kişisel koruyucu donanım-
ların önemi, ne zaman ve nasıl kullanılması 
gerektiği konusunda da bilgilendirilirler. Bu 
bilgilendirmenin çalışanları iş sağlığı ve gü-
venliği konusunda daha bilinçli konuma ge-
tirdiği sonucuna varılmaktadır.

H8:  Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eği-
timlerinin verilmesi ile şantiyede karşılaşabi-
lecekleri riskler hakkında bilgilendirildikleri 
görüşü arasında bir ilişki vardır.
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Tablo 10. Çalışanlara İş Güvenliği Eğitimlerinin Verilmesi İle Şantiyede Karşılaşılabile-
cek Olası Riskler Hakkında Çalışanların Bilgilendirilmesi Arasındaki İlişkinin Korelas-

yon Analizi

Şantiyenizde 
isg eğitimleri 
veriliyor mu?

Şantiyede 
karşılaşılabilecek 
sağlık ve güvenlik 
riskleri hakkında 
bilgilendirildim.

Pearson Correlation 1 -,354**

Sig. (2-tailed) 0,000
N 200 200
Pearson Correlation -,354** 1

Sig. (2-tailed) 0,000
N 200 200

Şantiyenizde isg eğitimleri 
veriliyor mu?

Şantiyede 
karşılaşılabilecek  sağlık 
ve güvenlik riskleri 
hakkında bilgilendirildim.
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Çizelge 10 incelendiğinde şantiyede iş gü-
venliği eğitimlerinin verilmesi ve şantiyede 
karşılaşılabilecek sağlık, güvenlik riskleri 
hakkında çalışanların bilgilendirilmesi du-
rumu arasında olumlu, negatif yönlü zayıf 
seviyede bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 
Çalışanların iş güvenliği eğitimi almalarına 
karşılık, sağlık ve güvenlik riskleri hakkında 

bilgilendirilmedikleri ve verilen eğitimlerin 
yetersiz olduğu sonucuna varılmaktadır.

H9:  Çalışanların çalıştıkları bölümde çalışan 
güvenliğine dair koruyucu tedbirlerin alındı-
ğı görüşü ile kişisel koruyucu donanımların 
yeterliliği ve kullanım şekilleri hakkında ça-
lışanların bilgilendirildiği görüşü arasında bir 
ilişki vardır.
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Tablo 11. Çalışanların KKD’lerin Kullanım Şekilleri Hakkında Bilgilendirilmesi İle 
Çalıştıkları Bölümde Güvenliklerine İlişkin Koruyucu Tedbirlerin Alınması Arasındaki 

İlişkinin Korelasyon Analizi

KKD yeterli mi? 
Bunların uygun 

kullanım şekilleri 
hakkında size bilgi 

veriliyor mu?

Çalıştığım 
bölümde çalışan 
güvenliğine ilişkin 
koruyucu tedbirler 

alınmaktadır.

Pearson Correlation 1 -0,248

Sig. (2-tailed) 0,001

N 200 200

Pearson Correlation -0,248 1

Sig. (2-tailed) 0,001

N 200 200

KKD yeterli mi? Bunların 
uygun kullanım şekilleri 
hakkında size bilgi 
veriliyor mu?
Çalıştığım bölümde 
çalışan güvenliğine 
ilişkin koruyucu tedbirler 
alınmaktadır.
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tablo 11 incelendiğinde, çalışanların kişisel 
koruyucu donanımlarının uygun kullanım şe-
killeri hakkında bilgilendirilmesi ve çalıştık-
ları bölümde güvenliklerine ilişkin koruyucu 
tedbirlerin alınması arasında olumlu, negatif 
yönlü çok zayıf seviyede bir ilişkinin oldu-
ğu görülmektedir. Şantiyelerde çalışanlara 
kişisel koruyucu donanımlar temin edilip 
bunların kullanım şekilleri hakkında bilgilen-

dirilmelerine verilen önemin uygulama nok-
tasında zayıf kaldığı ve güvenliklerine ilişkin 
koruyucu tedbirlerin alınmasına aynı önemin 
verilmediği sonucuna varılmaktadır.

H10:  Çalışanların şantiyede karşılaşabilecek-
leri riskler hakkında bilgilendirildikleri gö-
rüşü ile çalıştıkları bölümde kendilerini gü-
vende hissetmeleri görüşü arasında bir ilişki 
vardır.



35

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 02 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

January / February / March / April Winter Spring Issue: 02 Year: 2017
ID:13 K:57

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2016/73226)
Issn Print: 2548-0758 Online: 2587-1463

Tablo 12. Şantiyede Karşılaşılabilecek Riskler Hakkında Çalışanların Bilgilendirilmesi 
İle Çalışanların Çalıştıkları Bölümde Kendilerini Güvende Hissetmeleri Arasındaki İliş-

kinin Korelasyon Analizi

Şantiyede 
karşılaşılabilecek 
sağlık ve güvenlik 
riskleri hakkında 
bilgilendirildim.

Çalıştığım 
bölümde 
kendimi 
güvende 

hissediyorum.
Pearson Correlation 1 ,515*

Sig. (2-tailed) 0,000

N 200 200

Pearson Correlation ,515* 1

Sig. (2-tailed) 0,000

N 200 200

Şantiyede 
karşılaşılabilecek sağlık 
ve güvenlik riskleri 
hakkında bilgilendirildim.

Çalıştığım bölümde 
kendimi güvende 
hissediyorum.

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tablo 12 incelendiğinde, şantiyede karşılaşı-
labilecek sağlık ve güvenlik riskleri hakkında 
çalışanların bilgilendirilmesi ve çalışanların 
çalıştıkları bölümde kendilerini güvende his-
setmeleri arasında olumlu, pozitif yönlü orta 
seviyede bir ilişkinin olduğu görülmektedir. 
Sonuca göre, şantiyede sağlık ve güvenlik 

riskleri hakkında bilgilendirilen işçiler, işye-
rinde kendini daha güvenli hissetmektedir.

H11:  Şantiyede kullanılan makine, cihaz ve el 
aletlerinin periyodik kontrol ve bakımlarının 
yapıldığı görüşü ile çalışanların çalıştıkları 
bölümde kendilerini güvende hissetmeleri 
görüşü arasında bir ilişki vardır.



36

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 02 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

January / February / March / April Winter Spring Issue: 02 Year: 2017
ID:13 K:57

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2016/73226)
Issn Print: 2548-0758 Online: 2587-1463

Tablo 13. Şantiyede Kullanılan Cihaz ve El Aletlerinin Periyodik Kontrol ve Bakımla-
rının Yapılıp Yapılmaması İle Çalışanların Çalıştıkları Bölümde Kendilerini Güvende 

Hissetmeleri Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi

 

Kullandığınız makine, 
cihaz ve el aletlerinin 
periyodik kontrol ve 
bakımları yapılıyor 

mu?

Çalıştığım 
bölümde 
kendimi 
güvende 

hissediyorum.
Pearson Correlation 1 -0,26

Sig. (2-tailed) 0,000

N 200 200

Pearson Correlation -0,26 1

Sig. (2-tailed) 0,000

N 200 200

Kullandığınız makine, 
cihaz ve el aletlerinin 
periyodik kontrol ve 
bakımları yapılıyor mu?

Çalıştığım bölümde 
kendimi güvende 
hissediyorum.

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tablo 13 incelendiğinde, şantiyede kullanılan 
makine, cihaz ve el aletlerinin periyodik kont-
rol ve bakımlarının yapılıp yapılmaması ile 
çalışanların çalıştıkları bölümde kendilerini 
güvende hissetmeleri arasında olumlu, negatif 
yönlü çok zayıf seviyede bir ilişkinin olduğu 
görülmektedir. Şantiyelerde kullanılan iş ekip-
manlarının periyodik kontrol ve bakımlarının 
yapılması, işyerinde İSG koşularını olumlu 
etkilemekte, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği 
algısının gelişiminde önemli bir faktör olmak-
tadır.

SONUÇ

Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre, 
ülkemizde en fazla ölüm vakası inşaat sektö-
ründe yaşanmaktadır. İnşaat sektörü en teh-

likeli sektör durumundadır. İnşaat şantiyele-
rinde yaşanan iş kazaları, işverenlerce alınan 
tedbirlerin yetersizliği yanında, çalışanların 
dikkatsiz çalışmasından da kaynaklanmakta-
dır. Çalışanların gerekli eğitimleri almamaları 
veya verilen eğitimlerin yetersiz kalmaları so-
nucu gerekli bilince sahip olmamaları, kazala-
rın en önemli nedeni durumundadır  (Ceylan, 
2014: 2-6; Yılmaz, 2015: 58).

Araştırmaya katılan çalışanların çoğunlu-
ğunun genç ve orta yaş gruplarından oluştu-
ğu, yaş aralığının 25-40 yaş arasında olduğu 
görülmektedir. Ortaokul ve lise mezunları 
çoğunluktadır ve büyük kısmı orta düzeyde 
bir mesleki deneyime sahiptir. % 91 gibi bir 
oranla çalışanların çoğu şantiyede tam zaman-
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lı çalışmakta ve taşeron firmada çalışanların 
oranı daha yüksektir. Çalışanların büyük bir 
kısmı halen çalıştıkları şantiyede 0-1 yıl arası 
bir süredir çalışmaktadırlar. İnşaat sektörün-
de şantiyelerin işleyiş süreci göz önüne alın-
dığında bu oran kabul edilebilir iken, anketi 
cevaplayanların halen bulundukları işletmede 
çok uzun süredir görev almadıkları ve genel-
de tecrübesiz oldukları sonucuna varılmakta-
dır.

Çalışanlara ‘iş sağlığı ve güvenliği denildi-
ğinde aklınıza ne geliyor?’ sorusu iletildi-
ğinde, birçok çalışan insan hayatından, teh-
likelerden ve tedbirlerden bahsetmektedir. 
Genel olarak verilen bu cevaplar, çalışanların 
iş sağlığı ve güvenliğinin önemli bir kavram 
olduğunu kavradıklarını, bu kavramın çalı-
şanlara iş kazalarını ve olumsuz sonuçlarını 
anımsattığını göstermektedir. Bununla birlik-
te, verilen cevaplar konunun gerçek önemini 
yansıtacak şekilde sistematik, bilimsel temel-
li ve birbirini tamamlayıcı nitelikte değildir. 
Genel olarak, son yıllarda yasal yükümlülük-
lerle birlikte işyerlerinde verilen iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerinin artışına bağlı olarak, 
konuyla ilgili bazı temel konuların (KKD, 
can güvenliği, tedbir alma vb.) çalışanlarca 
içselleştirildiği görülse de, verilen cevaplar 
çok çeşitli, dağınık ve genellikle çağrıştırdı-
ğı duygusal yan anlamlardan (ölüm, çocuklar 
gibi) ibarettir.

Araştırmada çalışanların iş sağlığı ve güven-
liği konusundaki algı ve tutumlarını ölçmek 
ve bazı veriler arasındaki ilişkileri tespit et-
mek amaçlı 12 hipotez oluşturulmuş ve hipo-
tezler analiz edilip değerlendirilmiştir.

Şantiyelerde iş kazalarının artmasının neden-
lerinden biri şantiyede alınması gereken gü-
venlik tedbirlerinin çalışanlar tarafından unu-
tulması veya ihmal edilmesidir. Çalışanlar 
bazen zaman kısıtlığı ve bu kısıtlılığa bağlı 
yönetici baskısından dolayı şantiye içerisinde 
uymaları gereken kuralları, iş sağlığı ve gü-
venliğinin gerektirdiklerini ihmal edebilmek-
tedirler ve bu da iş kazalarına zemin hazırla-
maktadır.

Araştırmada şantiyelerde iş güvenliği uzman-
ları, destek elemanları, çalışan temsilcileri ve 
iş sağlığı ve güvenliği biriminin bulunması ile 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusun-
daki bilgi düzeyleri arasında olumlu bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, şantiye-
lerde iş güvenliği uzmanlarının, destek ele-
manları, çalışan temsilcilerinin görevlendiril-
mesi ve şantiyelerde İSG eğitimlerinin veril-
mesi, çalışanların işyerindeki sağlık güvenlik 
riskleri, alınması gereken tedbirler ve İSG ile 
ilgili tüm konularda bilgi ve farkındalığının 
arttırılabilmesi, buna bağlı olarak da iş kaza-
larının önlenmesi bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Ancak analiz sonuçlarına göre, 
çalışanların iş güvenliği eğitimi almalarına 
karşılık, şantiyede karşılaşabilecekleri sağ-
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lık ve güvenlik riskleri hakkında tam olarak 
bilgilendirilmedikleri ve verilen eğitimlerin 
yetersiz kaldığı görülmektedir.

Şantiyelerde çalışanlara kişisel koruyucu do-
nanımlar temin edilip, bunların kullanım şe-
killeri hakkında bilgilendirilmelerine verilen 
önem, uygulama noktasında zayıf kalmakta 
ve güvenliklerine ilişkin koruyucu tedbirle-
rin alınmasına aynı önem verilmemektedir. 
Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların bü-
yük kısmında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
bilincin oluştuğu ancak bu bilincin uygula-
maya yönelik davranışa yansıtılamadığı gö-
rülmektedir. Örneğin çalışan, bareti şantiye 
içerisinde kendi güvenliği için takması gerek-
tiğini bilmekte; ancak uygulamada bareti tak-
mak onun için bir zaman kaybı olarak görül-
mektedir. İşverenler ise iş güvenliği eğitimi 
vermek, kişisel koruyucu donanımları temin 
edip çalışanları bu konuda bilgilendirmek 
gibi başlıca konularda yükümlülükleri yerine 
getirseler de, uygulama esnasında devamlı-
lığı sağlayamamakta, değişimleri takip edip 
süreci kontrol etmemektedirler. 

ÖNERİLER

Şantiyelerde çalışanlara verilmesi gereken 
İSG eğitimlerinin, işyerindeki prosesler, ça-
lışan grupları ve mevcut riskler temelinde 
farklılaştırılması, çeşitlendirilmesi, periyo-
dik olarak tekrarlanması ve özellikle güvenli 
davranışı özendirmeye, iş güvenliğini içsel-
leştirmeye, belletmeye ve davranışı kalıcılaş-

tırmaya yönelik uygulamalı şekilde verilmesi 
gerekmektedir.

Çalışanlar iş güvenliği eğitimi almalarının 
yanında, şantiyede karşılaşabilecekleri sağlık 
ve güvenlik riskleri hakkında da  tam olarak 
bilgilendirilmelidirler ve verilen eğitimlerin 
içerik olarak tekrar elden geçirilmesi, eksik-
siz mevzuatta belirlenen periyodik aralıklarla 
tekrarlanması, işbaşı konuşmaları (toolbox) 
gibi çeşitlendirilmesi ve sıklaştırılması, içerik 
olarak zenginleştirilmesi ve eğitimin çalışa-
nın yaptığı işe uygun yararlı hale getirilmesi, 
güvenli davranışların pekiştirilmesi, dolayı-
sıyla çalışanların iş güvenliği konularındaki 
algı ve tutumlarının pozitif yönde gelişmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü, 
araştırma sonucuna göre, şantiyede sağlık ve 
güvenlik riskleri hakkında bilgilendirilen ça-
lışanlar, işyerinde kendini daha güvenli his-
setmektedir.

Şantiyelerde çalışanların kişisel koruyucu 
ekipmanların kulanım şekilleri hakkında bil-
gilendirilmesinin yanında bu ekipmanların 
çalışanlar tarafından kullanımına da gerekli 
önem verilmelidir. Şantiyelerde kullanılan iş 
ekipmanlarının periyodik kontrol ve bakımla-
rının uygun şekilde yapılması, işyerinde İSG 
koşullarını olumlu etkilemekte, çalışanların 
iş sağlığı ve güvenliği algısının gelişiminde 
önemli bir faktör olmaktadır.

Bu çalışmanın bulguları, ölümlü iş kaza-
sı sayısı bakımından Türkiye’de ilk sırada 
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yer alan inşaat sektöründe çalışan işçilerin 
iş güvenliği konusundaki bilinç düzeylerini 
İstanbul ili bazında yansıtması ve iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda gerçekleştirilecek 
olan önleyici çalışmalara yol göstermesi ba-
kımından yararlı olacağı düşünülmektedir. İş 
sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluk 
sadece işverenlere ait olmayıp, önlem almak 
işveren ve çalışanların ortak sorumluluğudur. 
Bu nedenle, çalışanlara da gerekli bilinç ve 
güvenli çalışma alışkanlıkları kazandırılmalı-
dır. Çalışanların konulan kuralların farkında 
olması, özellikle ölümlü kazaların önlenme-
sinde büyük önem taşımaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: The construction sector is the locomotive sector of the economy all over the 
world, with its own sub-sector and its production and employment. The Turkish construction 
sector plays an important role in the development of our country thanks to its activities both at 
home and abroad. It is also one of the leading sectors in the economic development process as 
it provides extensive employment opportunities where human power is used extensively. The 
building sector is inherently more risky than most other sectors. The number of employees in 
this sector is also increasing with increasing business volume. However, the construction sector 
is one of the sectors in which the risks to which workers are exposed and the sectors in which 
occupational accidents are most experienced and mortality accidents are most frequently seen. 
This makes occupational health and safety even more important in this sector. The construc-
tion sector in all over the world is in the first place in terms of both frequency and violence 
in the statistics of work accidents. In our country, 35% of all mortality incidents occur in the 
construction sector every year (Karadağ, 2010:22-40), (Akbulut, 2001:45), (Gürcanlı, et a.l., 
2013:581-595).  For this reason, it is of great importance to carry out investigations aimed at 
examining the causes and causes of occupational accidents in the construction sector, determi-
ning the necessary measures to be taken, and presenting the findings of the findings to relevant 
stakeholders such as employers, the state and trade unions. Aim: The aim of this research is to 
determine the workers’ knowledge, attitudes and perspectives on the relationship between the 
demographic, socio-cultural characteristics of workers and their level of consciousness on oc-
cupational health and safety. It is important for the research staff to know the level of knowledge 
about occupational health and safety practices and rules that they are interested in at the work-
site, how they perceive these rules, and to determine their awareness in terms of prevention and 
safety of work. Method: Survey technique was used as a method of gathering information in 
the survey. The questionnaires were carried out in hundreds of times, and when the question-
naire was applied, employees were asked to choose the times of breaks and to respond to the 
questionnaires carefully, thus increasing the reliability of the data. The survey was applied to 
a total of 350 people, of which 200 were assessed. Employees participating in the survey were 
supposed to have perceived the questions in the questionnaire in the same way and correctly 
answered these questions. Employees’ opinions on occupational health and safety were analy-
zed by the SPSS program with questionnaires filled in the interviews. Findings and Results: 
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The survey found that there is a positive relationship between occupational safety specialists, 
support staff, employee representatives and the presence of occupational health and safety at 
work sites and the level of knowledge of occupational health and safety in workers. One of the 
reasons for the increase in occupational accidents in the factories is the forgetting or neglect 
of safety precautions which should be taken at the worksite. Employees sometimes neglect the 
time constraints and the rules required by the manager due to this constraint, which the occu-
pational health and safety require. According to the analysis results of the survey, employees 
are not fully informed about the health and safety risks they may face in the workplace despite 
their job security training, and the trainings given are inadequate. The importance of providing 
personal protective equipment to workers in the factories and informing them about their use 
patterns remains weak at the point of application and no equal importance is given to taking 
preventive measures for their safety. According to the results of the research, it is seen that most 
of the employees are conscious about occupational health and safety, but this consciousness can 
not be reflected in the behavior towards the application. For example, the employee knows that 
the helmet must be worn inside the building for his own safety; But wearing a helmet in practice 
is seen as a waste of time for him. While employers fulfill the essential responsibilities of provi-
ding work safety training, providing personal protective equipment and informing employees, 
they are not able to ensure continuity during implementation, and do not follow the changes 
and control the process. Occupational health and safety (OHS) trainings to be given to workers 
in the workshops need to be differentiated, diversified, periodically replicated on the basis of 
processes at the workplace, groups of employees and existing risks, and should be given prac-
tically in particular to encourage safe behavior, internalize job security,c Employees should be 
fully informed about the health and safety risks they may face in the workplace as well as being 
informed about occupational safety training and should be informed about the risks of health 
and safety that they may encounter on the premises and they should be informed about the risks 
and risks involved. Making it useful for the job it is doing, consolidating safe behaviors, and 
thus developing employees’ positive perceptions and attitudes about job security. Because, ac-
cording to the research result, the employees who are informed about the health and safety risks 
in the construction site feel more secure in the workplace. In addition to informing employees 
about personal protective equipment usage patterns, it is also important for employees to pay 
attention to the use of these equipment. Properly performing periodic checks and maintenance 
of work equipment used in the premises positively affects OSH conditions in the workplace 
and is an important factor in the development of employees’ occupational health and safety 
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perception. The findings of this study are thought to be useful for the workers who work in the 
construction sector, which is the first in Turkey in terms of the number of fatal work accidents, 
to reflect the level of consciousness on occupational safety in İstanbul province and to lead 
preventive work on occupational health and safety. The responsibility for occupational health 
and safety is not solely the responsibility of the employers, but it is the collective responsibility 
of employers and employees to take measures. For this reason, employees should be given the 
necessary consciousness and safe working habits. The awareness of employees’ rules is of great 
importance, especially in the prevention of fatal accidents.
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Öz: Amaç: Bu araştırma 2013-2015 yılları arası Sosyal Güvenlik 
Kurumu iş kazaları ve işçi sağlığı istatistiklerine ilişkin kayıtlarının 
karşılaştırılarak bazı değişkenlere göre etkilerini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın verileri; 01.01.2013 ve 31.12.2015 
tarihleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumu iş kazaları ve işçi sağlığı 
kayıtlarının incelenmesi sonucu elde edilmiştir. Araştırmanın tipi, ret-
rospektif niteliktedir. Bu araştırmadan elde edilen veriler SPSS prog-
ramı ile analiz edilmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde 
Man Whitney U, Anova, Independent Samples T-test, Kruskal Wallis 
ve Kolmogorov Smirnov analizleri kullanılmıştır. Bulgular: İş kaza-
ları kategorileri cinsiyete ve yıla göre farklılaşmamaktadır. İş kazaları 
yaş kategorileri cinsiyete ve yıla göre farklılaşmamaktadır. İş kazaları 
meslek kategorileri cinsiyete ve yıla göre farklılaşmamaktadır. İş kaza-
ları gerekçeleri cinsiyete ve yıla göre farklılaşmamaktadır. İl bazında iş 
kazaları cinsiyete ve yıla göre farklılaşmamaktadır. Sonuç: Çalışmada, 
iş kazalarında, 70 adet iş kategorisinde, bütün yaş gruplarında ve bü-
tün meslek kategorilerinde cinsiyete göre bir farklılık tespit edilmiştir. 
Ayrıca iş kazaları kategorilerinin yıla göre, yıllarda yaş grubuna göre, 
meslek kategorilerinde yıla göre, iş kazaları gerekçelerinde cinsiyete 
göre bir farklılık bulunmadığı saptanmıştır. İşverenlerin, işçileri işe 
yerleştirirken iş ve meslek kategorilerinde cinsiyet ve yaşa göre dü-
zenlenmeler yapmalarının önemli olduğu söylenebilir. Gelişmekte olan 
ülkeler arasında yer alan Türkiye’de iş kazalarının analiz edilmesi, etki 
eden faktörlerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Bu araştırmalar neti-
cesinde konu ile ilgili kilit noktalarının çözülmesi ile daha güvenli bir 
iş ortamı oluşabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, İş Kazaları, Faktör, 
Analiz 

Abstract: Aim: The purpose of this research is to compare the records 
of Social Security Institution related to work accidents and worker 
health statistics between the years 2013-2015 and to determine their 
effects by some variables. Method: Data of the study has been obtained 
by analyzing the work accidents and worker health records of Social 
Security Institution between 01.01.2013 and 31.12.2015. This is a ret-
rospective research. Data obtained from this research have been ana-
lyzed in SPSS program. Man Whitney U, Anova, Independent Samples 
T-test, Kruskal Wallis and Kolmogorov Smirnov analyses have been 
used in the statistical evaluation of data.  Results: The categories of 
occupational accidents differ by sex and year. Age categories of occu-
pational accidents differ by sex and year. Job categories of occupational 
accidents differ by sex and year. The reasons of occupational accidents 
differ by sex and year. Occupational accidents by province differ ac-
cording to sex and year. Conclusion: In the research, a difference has 
been determined by sex in the work accidents, in 70 work categories, 
in all age groups and all job categories. It has also been determined 
that there isn’t a difference found by years in the categories of work 
accidents, by age groups in years, by years in job categories and by sex 
in the reasons of work accidents. It can be said that it is important for 
employers to make arrangements by sex and age in job and work cate-
gories before recruiting the employees. It is highly important to analyze 
the work accidents and to determine the influential factors in Turkey 
being among the developing countries. Following these researches, it 
can be specified that a safer working environment can be created by 
solving the key problems related to the matter. 

Key Words: Worker Health, Occupational Safety, Work Accidents, Fac-
tor, Analysis 
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GİRİŞ 

İş kazası,“sigortalının işveren otoritesi altın-
da bulunduğu bir sırada gördüğü iş veya işin 
gereği dolayısıyla aniden ve dıştan meydana 
gelen bir etkenle onu bedenen veya ruhça za-
rara uğratan bir olay” olarak tanımlanmakta-
dır (Tuncay ve Ekmekçi, 2011). İş kazalarının 
sıralaması uluslararası çapta incelendiğinde; 
Türkiye, Avrupa’da birinci dünyada ise ikin-
ci sırada yer almaktadır (Serin ve ark., 2016: 
358-366). İş kazalarında yaralanma ve ölüm-
lerin tahmin edilenden daha fazla olduğu be-
lirlenmiştir. Amerika’da yapılan çalışmada % 
33 ile % 69 oranı arasında kayıtlara girmemiş 
yaralanma ve ölümle sonuçlanan iş kazası tes-
pit edilmiştir (Leigh vd., 2004: 626-631). Bu 
sonuçlar iş kazaların analizinin özenle yapıl-
masının önemine işaret etmektedir. 

Önemli kayıplara yol açan iş kazalarının mey-
dana gelmesinde iş çevresi, çalışanların kişi-
sel özellikleri ile iş güvenliği önlemlerinin 
yeterince alınmaması gibi çok sayıdaki fak-
törün rolü bulunmaktadır (Demirbilek ve Pa-
zarlıoğlu, 2007: 509). İş kazaları, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde ciddi sağlık prob-
lemlerine neden olmaktadır (Zwi vd., 1996; 
Leigh vd., 1999: 593-595). Bu nedenle her yıl 
azımsanmayacak sayıda insan, çok rahatlıkla 
engellenebilecek iş kazalarından ve meslek 
hastalıklarından yaşamını kaybetmekte veya 
engelli hale gelmektedir (Yardım vd., 2007: 
264-271). Sanayileşmiş ülkelerde uzun çalış-

ma süreleri ve zamana entegre işler, güvensiz 
iş ortamı ve sürekli işlerin yokluğu, kişisel 
ihtiyaçların giderilememesi (beslenme, din-
lenme vb.), kalp ve dolaşım bozuklukları ile 
kanser gibi hastalıklara yol açabilmektedir 
(Takala and Hämäläinen, 2009: 70). İş kaza-
ları neden oldukları acıların yanında makine, 
malzeme, ürün kayıplarına da neden olmakta 
ve işletmenin verimliliğini de düşürmektedir. 
İş kazalarının önlenerek iş güvenliğinin sağ-
lanması, işyerinde verimlilik ve güvenlik ar-
tışını da sağlamaktadır. İş kazaları işin akışını 
durdurarak üretimin kesintiye uğramasına da 
neden olmaktadır. İş kazaları nedeniyle üretim 
araçlarında ve iş gücünde yaşanan kayıplar 
üretim maliyetlerini de olumsuz yönde etki-
lemektedir. İş kazaları sonucu üretimin dur-
ması sonucu ortaya çıkan, yeniden düzenleme 
ve onarım çalışmaları için gereken zaman ve 
maliyet de diğer kayıpları oluşturmaktadır. 
Ayrıca iş kazalarının çalışanlar üzerindeki et-
kisi ile işler yavaşlamakta, yaralanan kişiye 
yardımcı olan işçiler ve gözlemci personel ile 
olayı izleyen çalışanlar ve yöneticilerin zaman 
ve iş gücü kayıpları ortaya çıkmaktadır. İş 
kazaları sonucu işçilerin moral bozukluğu ve 
çalışma isteğindeki azalma üretimde nitelik-
sel ve niceliksel düşmelere neden olmaktadır. 
Yine iş kazasına uğrayan kişinin yerine yeni-
sinin bulunup yerleştirilmesi ve gerekli nite-
liklerin kazandırılması işletmeye ek maliyet-
ler getirmektedir (Bayır ve Ergül, 2006: 42-
43). İş kazaları, bütün ülkelerin ortak sorunu 
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olmasına rağmen, gerekli önlemlerin alınma-
sıyla beraber belli oranlarda azaltılabilir. Bu 
önlemlerin alınmasında yetersiz kalan ülkeler 
kazalardan daha fazla etkilenmektedir. Ülke-
mizde yaşanan iş kazaları ve meslek hastalık-
ları azımsanmayacak boyutlardadır (Akyüz 
ve ark., 2016: 66-79). Ülkemizde iş kazaları 
ve meslek hastalıklarına ait istatistiklerin top-
lanıp yayınlanması Sosyal Güvenlik Kurumu 
(SGK)’nun sorumluluğundadır. 6331 ve 5110 
sayılı kanunlara göre sigortalı çalışanların uğ-
radığı tüm iş kazalarının SGK’na raporlama 
ve kolluk kuvvetlerine bildirim sorumluluğu 
işverene aittir. Bu bildirimler SGK tarafından 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tanımları 
ve Avrupa Birliği istatistik metodolojisi baz 
alınarak yıllık olarak derlenip sınıflandırıl-
makta ve ilgili taraflarla paylaşılmaktadır1. 
Geçmiş yıllara göre 2013 yılındaki kaza sa-
yılarında yaklaşık 2,5 kat artma saptanmıştır. 
SGK (2013) raporunda bu artış şu şekilde ifa-
de edilmiştir. 

İş kazası vaka sayıları: 2012 ve öncesi yıllarda 
iş kazası geçiren sigortalı sayılarına ait istatis-
tikler verilirken ödemesi yapılıp kapatılan iş 
kazası vaka sayıları esas alınmaktaydı. 2013 
yılından itibaren iş kazası bildirim formunun 
elektronik ortamda alınmaya başlanması ile iş 
kazası geçiren tüm sigortalı sayılarına ait veri-
ler Avrupa Birliği standartları da (ESAW) dik-
kate alınarak verilmeye başlanılmıştır. ESAW 

1 http://isteguvenlik.tc/SGK2013IsKazaIstatistik.pdf

metodolojisine göre iş kazası sonrası işe başla-
ma kazadan sonraki 5. günde meydana gelmiş 
ise bu iş kazası istatistiklere yansıtılmaktadır” 
(SGK, İstatistik Yıllığı, 2013). 

SGK’nun 2013-2015 yılları arasındaki iş ka-
zaları kayıtları değerlendirildiğinde; 2013 yı-
lında Türkiye’de 191.389 iş kazası bildirimi 
yapılmış, bunlardan 1360’ı ölümle sonuçlan-
mıştır. Ölümlerin ise %67’si dört iş kategori-
sinde (madencilik, metal/makine, kara taşıma-
cılığı ve inşaat); en yüksek 1 ay-1 yıl arasında 
çalışanlarda (%43.8), en düşük 5 yıldan fazla 
çalışanlarda (%7.3); erkeklerde (%81.6); 25-
34 yaş aralığında (%45); İstanbul, Ankara ve 
İzmir İlleri’nde görüldüğü saptanmıştır (SGK, 
İstatistik Yıllığı, 2013). 2013 yılı itibariyle ma-
dencilik ve taş ocakçılığı sektöründe iş kazası 
geçirenlerin oranı %10,4, elektrik, gaz, buhar, 
su ve kanalizasyon sektöründe iş kazası geçi-
renlerin oranı %5,2 iken, inşaat sektöründe iş 
kazası geçirenlerin oranı %4,3 olarak gerçek-
leşmiştir. (TÜİK, 2014: 5). 2014 yılı verilerine 
göre ülkemizde 221.366 adet iş kazası bildiri-
mi yapılmış, bunlardan 1626’sı ölümle sonuç-
lanmıştır. İş kazası bildirim sayısında yaklaşık 
%15 artış göstermesinin nedeni İş Güvenliği 
Uzmanlarının kayıtlarını düzenli tutmasından 
kaynaklanabilir. 2014 yılında Soma’da mey-
dana gelen iş kazası 301 maden işçimizin ha-
yatını kaybetmesine sebep olmuştur. İş kazala-
rının %44.1’i, ölümlerin ise %71’i dört iş ka-
tegorisinde (madencilik, metal/makine, inşaat 
ve kara taşımacılığı) meydana gelmiştir. Soma 
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Faciası nedeniyle en yüksek ölüm hızı kömür 
ve linyit çıkarılması işkolunda görülmüştür. 
En yüksek iş kazası ve ölüm olan meslek 
gruplarının; nitelik gerektirmeyen meslek-
ler (%60.7) ile tesis ve makine operatörleri 
ve montajcılar (%16.3)’da görüldüğü tespit 
edilmiştir. İş kazası sonucu ölenler en yüksek 
3 ay-1 yıl arasında çalışanlarda (%22.0), en 
düşük 10 yıldan fazla çalışanlarda (%2.6); en 
çok 40-60 yaş grubundaki iş görenler etkilen-
miş ve 494 kişi de meslek hastalığına yaka-
lanmıştır (SGK, İstatistik Yıllığı, 2014). 2015 
yılında İş kazası sayısı 241547, iş kazası so-
nucu ölen sigortalı sayısı ise 1252’dir. İş ka-
zasında hayatını kaybedenler en fazla Nitelik 
gerektirmeyen meslek gruplarında, İstanbul, 
Ankara ve İzmir İlleri’nde, 30-50 yaş grubun-
daki kişilerde, erkeklerde görülmüştür. 510 
kişi meslek hastalığına tutulmuştur (SGK, İs-
tatistik Yıllığı, 2015).

AMAÇ

Bu araştırma 2013-2015 yılları arası Sosyal 
Güvenlik Kurumu iş kazaları ve işçi sağlığı 
istatistiklerine ilişkin kayıtlarının karşılaştı-
rılarak bazı değişkenlere (iş kazaları katego-
rileri, meslek kategorileri, cinsiyet, yaş, yıl) 
göre etkilerini belirlemek amacıyla yapılmış-
tır.

KAPSAM

Bu çalışmada Türkiye’deki 2013-2015 yılı iş 
kazaları ve işçi sağlığı istatistiklerini değer-

lendirerek etki eden faktörleri belirlemeye 
çalıştık. Saptanan kilit noktaların çözülmesi 
ile daha güvenli bir iş ortamı oluşabileceği 
düşüncesindeyiz. İş kazalarının azalmasına, 
işçi sağlığının artmasına yönelik tanımlayıcı 
ve müdahale çalışmaları yaparak literatüre 
katkı sağlayabiliriz.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmanın verileri; 01.01.2013 ve 
31.12.2015 tarihleri arasında Sosyal Güven-
lik Kurumu iş kazaları ve işçi sağlığı kayıt-
larının incelenmesi sonucu elde edilmiştir. İş 
kazaları kategorileri, meslek kategorileri, cin-
siyet, yaş, yıl değişkenleri ile karşılaştırılarak 
nasıl bir değişiklik gösterdiği incelenmiştir. 
Bu araştırmada 10 adet hipotez sorgulanmış-
tır. Araştırmanın tipi retrospektif niteliktedir. 
Bu araştırmadan elde edilen veriler SPSS 
programı ile analiz edilmiştir. Verilerin ista-
tistiksel değerlendirilmesinde Man Whitney 
U, Anova, Independent Samples T-test, Krus-
kal Wallis ve Kolmogorov Smirnov analizleri 
kullanılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLILIKLARI

Bu çalışmanın kısıtlılığı; sadece Türkiye İlin-
de ve 2013-2015 yılları arasında yapılması-
dır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Sosyo demografik iş kazaları ve işçi sağlığı 
istatistik verileri doğrultusunda iş kazaları ve 
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işçi güvenliğini tehdit eden unsurlar iyileşti-
rilebilir mi?

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Bu araştırmada 10 adet hipotez sorgulanmış-
tır.

H1: İş kazaları kategorileri cinsiyete göre 
farklılaşmamaktadır.

H2: İş kazaları kategorileri yıla göre farklılaş-
mamaktadır.

H3: İş kazaları yaş kategorileri cinsiyete göre 
farklılaşmamaktadır.

H4: İş kazaları yaş kategorileri yıla göre fark-
lılaşmamaktadır.

H5: İş kazaları meslek kategorileri cinsiyete 
göre farklılaşmamaktadır.

H6: İş kazaları meslek kategorileri yıla göre 
farklılaşmamaktadır.

H7: İş kazaları gerekçeleri cinsiyete göre 
farklılaşmamaktadır.

H8: İş kazaları gerekçeleri yıla göre farklılaş-
mamaktadır.

H9: İl bazında iş kazaları cinsiyete göre fark-
lılaşmamaktadır.

H10: İl bazında iş kazaları yıla göre farklılaş-
mamaktadır.

KURAMSAL ÇERÇEVE

İş kazaları ile ilgili yapılan araştırmaların bü-
yük çoğunluğu kazaların yaklaşık %80’inin 
insan faktörü, %20’sinin ise çevre, makine 
ve donanım faktörlerine bağlı olduğunu be-
lirtmektedir (Akyüz ve ark., 2016: 66-79). 
Hiç kuşkusuz iş kazaları ve meslek hastalık-
larının azaltılmasında en önemli araçlardan 
biri de eğitimdir. Bu bağlamda işyerlerinde 
sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, 
iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azalt-
mak, çalışanları hak ve sorumlulukları konu-
sunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya 
bulundukları mesleki riskler ile bu risklere 
karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve 
iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturmak ve 
bu bilince uygun davranışlar kazandırmak 
amacıyla yapılan iş sağlığı ve güvenliği eği-
timinin iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
önlenmesindeki rolünün saptanması iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimine duyulan gereksinimin 
belirlenmesi bakımından önemlidir (Aydın 
vd., 2013). Ayrıca iş kazalarının analiz edil-
mesi, etki eden faktörlerin belirlenmesi önem 
taşımaktadır. İş kazaları ve işçi sağlığı açısın-
dan gerek istatistikler gerek literatür incelen-
diğinde; gelişmekte olan ülkeler arasında yer 
alan Türkiye’nin işçi sağlığı açısından yap-
ması gereken birçok değişiklik ve getirilmesi 
gereken yenilikler olduğu belirlenmiştir. Kilit 
noktalarının çözülmesi ile daha güvenli bir iş 
ortamı oluşabilecektir. 
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BULGULAR

H1: İş kazaları kategorileri cinsiyete göre 
farklılaşmamaktadır.

Cinsiyete göre İş kazaları kategorilerine ba-
kıldığında, bazı maddelerin Sig değerlerinin 
0,05’ten küçük olduğu bulunmuştur. Dolayı-
sıyla bu maddelere ait hipotez red edilecektir. 
Buna göre aşağıdaki maddeler cinsiyete göre 
farklılaşmaktadır.

1. Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık 
ve ilgili hizmet faaliyetleri

2. Ormancılık ve tomrukçuluk,

3. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği,

4. Kömür ve Linyit Çıkartılması,

5. Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı,

6. Metal Cevheri Madenciliği,

7. Diğer Madencilik ve Taş ocakçılığı,

8. Madenciliği destekleyici hizmet faaliyet-
leri,

9. Gıda ürünlerinin imalatı,

10. İçeceklerin imalatı,

11. Tekstil ürünlerinin imalatı,

12. Deri ve ilgili ürünlerin imalatı,

13. Ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imala-
tı (mobilya hariç), saz, saman ve benzeri 

malzemelerden örülerek eşyaların imala-
tı,

14. Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı,

15. Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltıl-
ması,

16. Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatı,

17. Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı,

18. Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa 
ilişkin malzemelerin imalatı,

19. Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı,

20. Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 
imalatı,

21. Ana metal sanayii,

22. Makine ve teçhizat hariç,  fabrikasyon 
metal ürünleri imalatı,

23. Bilgisayarların, elektronik ve optik ürün-
lerin imalatı,

24. Elektrikli teçhizat imalatı,

25. Başka yerde sınıflandırılmamış makine 
ve ekipman imalatı,

26. Motorlu kara taşıtı. Treyler (römork) ve 
yarı treyler (yarı römork) imalatı,

27. Diğer ulaşım araçlarının imalatı,

28. Mobilya imalatı,
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29. Diğer imalatlar,

30. Makine ve ekipmanların kurulumu ve 
onarımı,

31. Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sis-
temi üretim ve dağıtımı,

32. Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtıl-
ması,

33. Kanalizasyon,

34. Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faa-
liyetleri, maddelerin geri kazanımı,

35. İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yö-
netimi hizmetleri,

36. Bina inşaatı,

37. Bina dışı yapıların inşaatı,

38. Özel inşaat faaliyetleri,

39. Toptan ve perakende ticaret ve motorlu 
kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarı-
mı,

40. Toptan ticaret. (Motorlu kara taşıtları ve 
motosikletler hariç),

41. Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları 
ve motosikletler hariç),

42. Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacı-
lığı,

43. Suyolu taşımacılığı,

44. Taşımacılık için depolama ve destekleyi-
ci faaliyetler,

45. Posta ve kurye faaliyetleri,

46. Konaklama,

47. Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri,

48. Yayımcılık faaliyetleri,

49. 59-Sinema filmi, video ve televizyon 
programları yapımcılığı. Ses kaydı ve 
müzik yayımlama faaliyetleri,

50. Telekomünikasyon,

51. Gayrimenkul faaliyetleri,

52. Hukuki ve muhasebe faaliyetleri,

53. İdare merkezi faaliyetleri, idari danış-
manlık faaliyetleri,

54. Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri, 
teknik muayene ve analiz,

55. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyet-
leri,

56. Reklamcılık ve pazar araştırması,

57. Diğer mesleki. Bilimsel ve teknik faali-
yetler,

58. Kiralama ve leasing faaliyetleri,

59. İstihdam faaliyetleri,
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60. Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer 
rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyet-
ler,

61. Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri,

62. Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri,

63. Büro yönetimi. Büro desteği ve iş destek 
faaliyetleri,

64. Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu 
sosyal güvenlik,

65. Eğitim,

66. Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence fa-
aliyetleri,

67. Üye olunan kuruluşların faaliyetleri,

68. Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyaları-
nın onarımı,

69. Diğer hizmet faaliyetleri,

70. Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin 
faaliyetleri,

En yüksek ortalamaya sahip gruplar aşağıda 
fark sütununda belirtilmiştir.

Tablo 1. İş Kazaları Kategorileri -  Cinsiyete Göre Man Whitney U Analizi

Mann-
Whitney 

U Z

Asymp. 
Sig. 

(2-tailed)

Fark

01-Plant and animal production and hunting and related service 
activities 

,000 -1,964 ,050 Male

02-Forestry and logging ,000 -1,964 ,050 Male

03-Fishery and aquaculture ,000 -1,964 ,050 Male

05-Coal and lignite drawing ,000 -1,964 ,050 Male

06-Crude Oil and Natural Gas Drilling ,000 -2,087 ,037 Female

07-Metal Ore Mining ,000 -1,964 ,050 Female

08-Other Mining and Quarrying ,000 -1,964 ,050 Female

09-Suuportive service activities of mining ,000 -1,993 ,046 Male

10-Manufacture of food products  ,000 -1,964 ,050 Male

11-Manufacture of beverages ,000 -1,964 ,050 Male

12-Tütün ürünleri imalatı 4,000 -,218 ,827

13-Manufacture of textiles ,000 -1,964 ,050 Female

14-Giyim eşyalarının imalatı 2,000 -1,091 ,275

15-Manufacture of leather and related products ,000 -1,964 ,050 Male
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16-Manufacture of wood and wood products and cork products 
(except for furniture), production of the objects made by knitting 
with straw, hay and similar material 

,000 -1,964 ,050 Female

17-Manufacture of paper and paper products ,000 -1,964 ,050 Male

18-Publication and reproduction of printed media ,000 -1,964 ,050 Female

19-Production of coke and refined petroleum products ,000 -1,964 ,050 Male

20-Manufacture of chemicals and chemical products ,000 -1,964 ,050 Female

21-Manufacture of main pharmaceutical products and materials ,000 -1,964 ,050 Male

22-Manufacture of rubber and plastic products ,000 -1,964 ,050 Male

23-Manufacture of other non-metallic mineral products ,000 -1,964 ,050 Male

24-Main metal industry ,000 -1,964 ,050 Female

25-Manufacture of factory-made metal products excluding 
machine and equipment 

,000 -1,964 ,050 Male

26-Manufacture of computers, electronic and optical devices ,000 -1,964 ,050 Male

27-Production of electrical equipment ,000 -1,964 ,050 Female

28-Manufacture of not-classified machine and equipment ,000 -1,964 ,050 Female

29-Manufacture of motorized land vehicle, trailer and semitrailer ,000 -1,964 ,050 Female

30-Manufacture of other means of transport ,000 -1,964 ,050 Male

31-Manufacture of furniture ,000 -1,964 ,050 Male

32-Other productions ,000 -1,964 ,050 Male

33-Establishment and maintenance of machines and equipment ,000 -1,964 ,050 Male

35-Production and distribution of electrical, gas, vapor and 
ventilation systems 

,000 -1,964 ,050 Male

36-Collection, treatment and distribution of water ,000 -2,087 ,037 Female

37-Sewage ,000 -1,964 ,050 Female

38-Activities on collection, reclamation and elimination of waste, 
recycling of materials 

,000 -1,964 ,050 Male

39-Improvement activities and other waste management services ,000 -1,993 ,046 Female

41-Building construction ,000 -1,964 ,050 Female

42-Construction of the outdoor structures ,000 -1,964 ,050 Female

43-Special construction activities ,000 -1,964 ,050 Male
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45-Wholesale and retail trade and repair of motorized land 
vehicles and motorcycles 

,000 -1,964 ,050 Female

46-Excluding wholesale trade, motorized land vehicles and 
motorcycles

,000 -1,964 ,050 Male

47-Retail trade (Excluding motorized land vehicles and 
motorcycles)

,000 -1,964 ,050 Female

49-Land transport and pipeline transport ,000 -1,964 ,050 Male

50-Maritime transport ,000 -1,964 ,050 Female

51-Havayolu taşımacılığı 2,000 -1,091 ,275

52- Storage and supportive activities for transport ,000 -1,964 ,050 Male

53-Postal and courier activities ,000 -1,964 ,050 Male

55-Accommodation ,000 -1,964 ,050 Female

56-Food and beverage services ,000 -1,964 ,050 Female

58-Publication activities ,000 -1,964 ,050 Female

59-Production of movies, videos and TV programs. Broadcast of 
sound recording and music 

,000 -1,964 ,050 Male

60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 4,000 -,218 ,827

61- Telecommunication ,000 -1,964 ,050 Male

62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 1,000 -1,528 ,127

63-Bilgi hizmet faaliyetleri 1,000 -1,528 ,127

64-Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri 2,000 -1,091 ,275

65-Zorunlu sosyal güvenlik hariç. sigorta. reasürans ve emeklilik 
fonları

3,000 -,655 ,513

66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı 
faaliyetler

3,000 -,655 ,513

68-Real estate activities ,000 -1,964 ,050 Male

69-Legal and accounting activities ,000 -1,964 ,050 Male

70-Management activities, administrative counselling activities ,000 -1,964 ,050 Male

71-Architectural and engineering activities, technical examination 
and analysis 

,000 -1,964 ,050 Male

72-Scientific research and development activities ,000 -1,964 ,050 Female

73-Advertising and market research ,000 -1,964 ,050 Female
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74-Other Professional, scientific and technical activities ,000 -1,964 ,050 Female

75-Veterinerlik hizmetleri 2,500 -,886 ,376

77-Renting and leasing activities ,000 -1,964 ,050 Male

78-Employment activities ,000 -1,964 ,050 Male

79-Activities related to travel agency, tour operators and other 
reservation services 

,000 -1,964 ,050 Male

80-Security and investigation activities ,000 -1,964 ,050 Female

81-Buildings and landscape activities ,000 -1,964 ,050 Male

82-Office management, office support and business support 
activities 

,000 -1,964 ,050 Male

84-Public administration and defense; obligatory social security ,000 -1,993 ,046 Male

85-Education ,000 -1,964 ,050 Female

86-İnsan sağlığı hizmetleri 2,000 -1,091 ,275

87-Yatılı bakım faaliyetleri 4,000 -,218 ,827

88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 4,000 -,218 ,827

90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 1,000 -1,528 ,127

91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 2,000 -1,091 ,275

92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri 2,000 -1,091 ,275

93-Sports activities, recreational activities  ,000 -1,964 ,050 Male

94-Activities of the affiliated institutions ,000 -1,964 ,050 Male

95-Repair of computers and personal household goods ,000 -1,964 ,050 Male

96-Other service activities ,000 -1,964 ,050 Female

97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının 
faaliyetleri

4,000 -,218 ,827

98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak 
üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler

4,000 -,218 ,827

99-Activities of international organizations and representation 
offices 

,000 -1,993 ,046 Male

H2: İş kazaları kategorileri yıla göre farklı-
laşmamaktadır.

Yıla göre İş kazaları kategorilerine bakıldı-
ğında, ilgili maddelerin hiçbirisinin Sig değeri 
0,05’ten küçük bulunmamıştır. Dolayısıyla bu 
maddelere ait hiçbir hipotez red edilemeye-
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cektir. Buna göre iş kazaları kategorileri yıla 
göre farklılaşmamaktadır.

Tablo 2. İş Kazaları Kategorileri -  Yıla Göre Anova Analizi

F Sig.

01-Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri ,136 ,878

02-Ormancılık ve tomrukçuluk ,681 ,570

03-Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ,163 ,857

05-Kömür ve Linyit Çıkartılması ,019 ,981

06-Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı ,060 ,943

07-Metal Cevheri Madenciliği ,043 ,959

08-Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı ,035 ,966

09-Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri ,116 ,894

10-Gıda ürünlerinin imalatı ,191 ,836

11-İçeceklerin imalatı ,060 ,943

12-Tütün ürünleri imalatı ,431 ,685

13-Tekstil ürünlerinin imalatı ,014 ,986

14-Giyim eşyalarının imalatı 4,923 ,113

15-Deri ve ilgili ürünlerin imalatı ,023 ,978

16-Ağaç. ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), saz. saman ve benzeri 
malzemelerden örülerek eşyaların imalatı

,054 ,948

17-Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı ,056 ,946

18-Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması ,033 ,968

19-Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı ,032 ,969

20-Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı ,057 ,945

21-Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ,465 ,667

22-Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı ,063 ,940

23-Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ,023 ,977

24-Ana metal sanayii ,015 ,985

25-Makine ve teçhizat hariç. fabrikasyon metal ürünleri imalatı ,038 ,963

26-Bilgisayarların. elektronik ve optik ürünlerin imalatı ,035 ,966
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27-Elektrikli teçhizat imalatı ,037 ,964

28-Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı ,038 ,963

29-Motorlu kara taşıtı. treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ,104 ,904

30-Diğer ulaşım araçlarının imalatı ,052 ,950

31-Mobilya imalatı ,031 ,970

32-Diğer imalatlar ,159 ,860

33-Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ,052 ,950

35-Elektrik. gaz. buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ,116 ,894

36-Suyun toplanması. arıtılması ve dağıtılması ,055 ,947

37-Kanalizasyon ,471 ,664

38-Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı faaliyetleri, maddelerin geri kazanımı ,334 ,740

39-İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri ,161 ,858

41-Bina inşaatı ,047 ,955

42-Bina dışı yapıların inşaatı ,036 ,965

43-Özel inşaat faaliyetleri ,076 ,929

45-Toptan ve perakende ticaret ve motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ,122 ,889

46-Toptan ticaret. motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç ,045 ,957

47-Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) ,117 ,894

49-Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ,037 ,964

50-Su yolu taşımacılığı ,255 ,790

51-Havayolu taşımacılığı 2,042 ,276

52-Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler ,082 ,923

53-Posta ve kurye faaliyetleri ,117 ,893

55-Konaklama ,411 ,695

56-Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri ,304 ,758

58-Yayımcılık faaliyetleri ,311 ,754

59-Sinema filmi. video ve televizyon programları yapımcılığı. ses kaydı ve müzik yayımlama 
faaliyetleri

,311 ,754

60-Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri 6,840 ,076

61-Telekomünikasyon ,395 ,704

62-Bilgisayar programlama. danışmanlık ve ilgili faaliyetler 1,685 ,323
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63-Bilgi hizmet faaliyetleri ,571 ,616

64-Sigorta ve emeklilik fonları hariç finansal hizmet faaliyetleri ,378 ,714

65-Zorunlu sosyal güvenlik hariç. sigorta. reasürans ve emeklilik fonları ,557 ,623

66-Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler ,812 ,522

68-Gayrimenkul faaliyetleri ,495 ,652

69-Hukuki ve muhasebe faaliyetleri ,611 ,599

70-İdare merkezi faaliyetleri, idari danışmanlık faaliyetleri ,200 ,829

71-Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri, teknik muayene ve analiz ,134 ,880

72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri ,241 ,800

73-Reklamcılık ve pazar araştırması ,415 ,693

74-Diğer mesleki. bilimsel ve teknik faaliyetler ,629 ,591

75-Veterinerlik hizmetleri ,048 ,954

77-Kiralama ve leasing faaliyetleri ,153 ,865

78-İstihdam faaliyetleri 1,045 ,453

79-Seyahat acentesi. tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyetler ,056 ,947

80-Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri ,130 ,883

81-Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetleri ,551 ,625

82-Büro yönetimi. büro desteği ve iş destek faaliyetleri ,291 ,766

84-Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik ,483 ,658

85-Eğitim ,713 ,558

86-İnsan sağlığı hizmetleri 7,415 ,069

87-Yatılı bakım faaliyetleri 3,187 ,181

88-Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 1,022 ,459

90-Yaratıcı sanatlar. gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri 1,371 ,378

91-Kütüphaneler. arşivler. müzeler ve diğer kültürel faaliyetler 2,239 ,254

92-Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri ,681 ,571

93-Spor faaliyetleri. eğlence ve dinlence faaliyetleri ,196 ,832

94-Üye olunan kuruluşların faaliyetleri ,100 ,908

95-Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı ,013 ,987

96-Diğer hizmet faaliyetleri ,416 ,693
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97-Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hane halklarının faaliyetleri ,014 ,986

98-Hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış 
mal ve hizmetler

2,399 ,239

99-Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri ,075 ,929

H3: İş kazaları yaş kategorileri cinsiyete 
göre farklılaşmamaktadır.

Cinsiyete göre İş kazaları yaş kategorilerine 
bakıldığında, yalnız hiçbir yaş grubunda Sig 
değerlerinin 0,05’ten büyük olmadığı bulun-
muştur. Dolayısıyla bütün maddelere ait hipo-

tezler red edilemeyecektir. Buna göre bütün 
yaş gruplarında cinsiyete göre bir farklılık 
mevcuttur.

En yüksek ortalamaya sahip gruplar aşağıda 
fark sütununda belirtilmiştir.

Tablo 3. İş Kazaları Yaş Kategorileri -  Cinsiyete Göre Independent Samples Test

t df Sig. 
(2-tailed) Fark

15-17 6,813 4 ,002 Erkek

18-24 11,718 4 ,000 Kadın

25-29 6,956 4 ,002 Erkek

30-34 6,189 4 ,003 Kadın

35-39 8,560 4 ,001 Erkek

40-44 11,196 4 ,000 Erkek

45-49 11,890 4 ,000 Kadın

50-54 14,213 4 ,000 Kadın

55-59 9,200 4 ,001 Erkek

60-64 15,250 4 ,000 Erkek

65+ 3,023 4 ,039 Erkek

H4: İş kazaları yaş kategorileri yıla göre 
farklılaşmamaktadır.

Yıla göre İş kazaları kategorilerine bakıldığın-
da, bütün maddelerin Sig değerlerinin 0,05’ten 

büyük olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla bu 
maddelere ait hipotezler red edilemeyecektir. 
Yıla göre bakıldığında hiçbir yaş grubunda bir 
farklılık bulunmamıştır.
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Tablo 4. İş Kazaları Yaş Kategorileri -  Yıla Göre Kruskal Wallis Analizi

Chi-square df Asymp. Sig.

15-17 ,515 2 ,773

18-24 ,857 2 ,651

25-29 1,143 2 ,565

30-34 ,286 2 ,867

35-39 1,143 2 ,565

40-44 ,286 2 ,867

45-49 ,323 2 ,851

50-54 1,143 2 ,565

55-59 ,956 2 ,620

60-64 ,323 2 ,851

65+ ,515 2 ,773

H5: İş kazaları meslek kategorileri cinsiyete 
göre farklılaşmamaktadır.

Cinsiyete göre İş kazaları meslek kategorileri-
ne bakıldığında, bütün maddelerin sig değer-
lerinin 0,05’ten küçük olduğu bulunmuştur. 
Dolayısıyla bu maddelere ait hipotez red edi-

lecektir. Buna göre bütün meslek kategorile-
rinde cinsiyete göre bir farklılık bulunmakta-
dır. 

En yüksek ortalamaya sahip gruplar aşağıda 
fark sütununda belirtilmiştir.
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Tablo 5. İş Kazaları Meslek Kategorileri -  Cinsiyete Göre Independent Samples Test

t df Sig. (2-tailed) Fark

10 KANUN YAPICILAR, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE 
MÜDÜRLER

1,383 4 ,039 Erkek

20  PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI 2,292 4 ,004 Kadın

30  YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI 4,282 4 ,013 Erkek

40  BÜRO VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN 
ELEMANLAR

8,526 4 ,001 Erkek

50  HİZMET VE SATIŞ ELEMANLARI 8,875 4 ,001 Kadın

60  NİTELİKLİ TARIM, HAYVANCILIK, 
AVCILIK,ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ ÇALIŞANLARI

6,173 4 ,003 Erkek

70  SANATKÂRLAR VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR 18,486 4 ,000 Erkek

80  TESİS VE MAKİNE OPERATÖRLERİ VE MONTAJCILARI 21,783 4 ,000 Kadın

90  NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLERDE ÇALIŞANLAR 8,379 4 ,001 Erkek

H6: İş kazaları meslek kategorileri yıla 
göre farklılaşmamaktadır.

Yıla göre İş kazaları meslek kategorilerine 
bakıldığında, bütün maddelerin sig değer-

lerinin 0,05’ten büyük olduğu bulunmuştur. 
Dolayısıyla bu maddelere ait hipotezler red 
edilemeyecektir. Buna göre bütün meslek ka-
tegorilerinde yıla göre bir farklılık bulunma-
maktadır. 

Tablo 6. İş Kazaları Meslek Kategorileri -  Yıla Göre ANOVA

F Sig.

10 KANUN YAPICILAR, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE MÜDÜRLER 1,060 ,449

20  PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI ,434 ,683

30  YARDIMCI PROFESYONEL MESLEK MENSUPLARI ,178 ,845

40  BÜRO VE MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN ELEMANLAR ,071 ,933

50  HİZMET VE SATIŞ ELEMANLARI ,012 ,988

60  NİTELİKLİ TARIM, HAYVANCILIK, AVCILIK,ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ 
ÇALIŞANLARI

,125 ,887

70  SANATKÂRLAR VE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR ,008 ,992

80  TESİS VE MAKİNE OPERATÖRLERİ VE MONTAJCILARI ,006 ,994

90  NİTELİK GEREKTİRMEYEN İŞLERDE ÇALIŞANLAR ,052 ,950



61

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 02 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

January / February / March / April Winter Spring Issue: 02 Year: 2017
ID:02 K:02

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2016/73226)
Issn Print: 2548-0758 Online: 2587-1463

H7: İş kazaları gerekçeleri cinsiyete göre 
farklılaşmamaktadır.

Cinsiyete göre İş kazaları gerekçelerine ba-
kıldığında, bütün maddelerin sig değerlerinin 

0,05’ten büyük olduğu bulunmuştur. Dolayı-
sıyla bu maddelere ait hipotezler red edile-
meyecektir. Buna göre iş kazaları gerekçeleri 
cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. 

Tablo 7. İş Kazaları Gerekçeleri -  Cinsiyete Göre  Kolmogorov Smirnov Analizi

Kolmogorov-
Smirnov Z

Asymp. Sig. 
(2-tailed)

100- TAŞIT KAZALARI 1,225 ,100

 200- KAZA NETİCESİ ZEHİRLENMELER 1,225 ,100

 300- KİŞİLERİN DÜŞMESİ 1,225 ,100

 400- MAKİNELERİN SEBEP OLDUĞU KAZALAR 1,225 ,100

 500- PATLAMA SONUCU ÇIKAN KAZALAR 1,225 ,100

 600- NORMAL SINIRLAR DIŞINDAKİ ISILARA MARUZ 
KALMAK VEYA TEMAS ETMEK

1,225 ,100

 700- DÜŞEN CİSİMLERİN ÇARPIP DEVİRMESİ 1,225 ,100

 800- BİR VEYA BİRDEN FAZLA CİSMİN SIKIŞTIRMASI, 
EZMESİ,BATMASI, KESMESİ

1,225 ,100

 900- ELEKTRİK AKIMINDAN İLERİ GELEN KAZALAR 1,225 ,100

1000- HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VÜCUDUN 
ZORLANMASINDAN İLERİ GELEN İNCİNMELER

1,225 ,100

 1100-VÜCUDUN DOĞAL BOŞLUKLARINA YABANCI BİR 
CİSİM KAÇMASI

1,225 ,100

 1200- HAYVANLARIN ISIRMASI, HAYVAN DARBELERİ, 
ZEHİRLİ HAYVANLARIN SOKMASI

1,225 ,100

1300- TEDAVİYE BAĞLI KAZALAR VE AŞILAMA 
KOMPLİKASYONLARI

1,225 ,100

 1400- KAZALARIN SONRADAN MEYDANA ÇIKAN 
AKIBETLERİ

,816 ,518

 1500-KAYNAK YAPARKEN MEYDANA GELEN KAZALAR 1,225 ,100

 1600-ÖLDÜRME VE YARALAMA 1,225 ,100

1700- SAVAŞ, TERÖR VE TOPLUMSAL OLAYLARDAN İLERİ 
GELEN TRAVMALAR

1,225 ,100

1800-ZARARLI MADDELERLE VEYA RADYASYONLA 
TEMAS ETMEK VEYA MARUZ KALMAK

1,225 ,100

1900- DİĞER NEDENLER 1,225 ,100
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H8: İş kazaları gerekçeleri yıla göre farklı-
laşmamaktadır.

Yıla göre İş kazaları gerekçelerine bakıldığın-
da, bazı maddelerin sig değerlerinin 0,05’ten 
küçük olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla bu 
maddelere ait hipotez red edilecektir. Aşağı-
daki iş kazaları gerekçeleri yıla göre farklı-
laşmaktadır.

1. 100- TAŞIT KAZALARI

2. 300- KİŞİLERİN DÜŞMESİ

3. 400- MAKİNELERİN SEBEP OLDU-
ĞU KAZALAR

4. 500- PATLAMA SONUCU ÇIKAN KA-
ZALAR

5. 600- NORMAL SINIRLAR DIŞINDA-
Kİ ISILARA MARUZ KALMAK VEYA 
TEMAS ETMEK

6. 700- DÜŞEN CİSİMLERİN ÇARPIP 
DEVİRMESİ

7. 800- BİR VEYA BİRDEN FAZ-
LA CİSMİN SIKIŞTIRMASI, 
EZMESİ,BATMASI, KESMESİ

8. 900- ELEKTRİK AKIMINDAN İLERİ 
GELEN KAZALAR

9. 1000- HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VÜ-
CUDUN ZORLANMASINDAN İLERİ 
GELEN İNCİNMELER

10. 1100-VÜCUDUN DOĞAL BOŞLUK-
LARINA YABANCI BİR CİSİM KAÇ-
MASI

11. 1200- HAYVANLARIN ISIRMASI, 
HAYVAN DARBELERİ, ZEHİRLİ 
HAYVANLARIN SOKMASI

12. 1300- TEDAVİYE BAĞLI KAZALAR 
VE AŞILAMA KOMPLİKASYONLA-
RI

13. 1500-KAYNAK YAPARKEN MEYDA-
NA GELEN KAZALAR

14. 1600-ÖLDÜRME VE YARALAMA

15. 1800-ZARARLI MADDELERLE 
VEYA RADYASYONLA TEMAS ET-
MEK VEYA MARUZ KALMAK

En yüksek ortalamaya sahip gruplar aşağıda 
fark sütununda belirtilmiştir.
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Tablo 8. İş Kazaları Gerekçeleri -  Yıla Göre  ANOVA

F Sig. Fark

100- VEHICLE ACCIDENTS 88,793 ,001 2013

 200- KAZA NETİCESİ ZEHİRLENMELER 2,383 ,198

 300- FALLING INDIVIDUALS 397,505 ,000 2014

 400- ACCIDENTS CAUSED BY MACHINES 31,203 ,005 2013

 500- ACCIDENTS CAUSED BY EXPLOSIONS 1804,275 ,000 2015

 600- BEING EXPOSED TO OR CONTACTING THE HEATS OUT 
OF NORMAL LIMITS 

60,056 ,001 2015

 700- KNOCK OVER OF FALLING OBJECTS 393,171 ,000 2013

 800- PRESSING, CRUSHING, PRICKING AND CUTTING OF ONE 
OR MORE OBJECTS 

196,109 ,000 2015

 900- ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRIC CURRENT 1676,067 ,000 2014

1000- INJURIES CAUSED BY STRAIN OF BODY FOR SOME 
REASON 

124,028 ,000 2013

 1100-FOREIGN OBJECTS ENTERING INTO NATURAL HOLES 
OF BODY 

671,296 ,000 2015

 1200- ANIMAL BITES, ANIMAL BLOWS AND BITES OF 
VENOMOUS ANIMALS 

32,323 ,005 2014

1300- TREATMENT DEPENDANT ACCIDENTS AND 
VACCINATION COMPLICATIONS 

12,000 ,026 2013

 1400- KAZALARIN SONRADAN MEYDANA ÇIKAN 
AKIBETLERİ

1,064 ,361

 1500-ACCIDENTS THAT OCCUR DURING WELDING 20,723 ,010 2014

 1600-KILLING AND INJURING 9,271 ,038 2013

1700- SAVAŞ, TERÖR VE TOPLUMSAL OLAYLARDAN İLERİ 
GELEN TRAVMALAR

4,000 ,116

1800-GETTING IN TOUCH WITH OR BEING EXPOSED TO 
NOXIOUS SUBSTANCES OR RADIATION 

52,646 ,002 2013

1900- DİĞER NEDENLER 5,642 ,076

H9: İl bazında iş kazaları cinsiyete göre 
farklılaşmamaktadır

Cinsiyete göre il bazında iş kazalarına ba-
kıldığında, bütün illere ait sig değerlerinin 
0,05’ten küçük olduğu bulunmuştur. Dolayı-
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sıyla bu illere ait hipotezler red edilecektir. İl 
bazında iş kazaları yıla göre farklılık göster-
mektedir. 

En yüksek ortalamaya sahip gruplar aşağıda 
fark sütununda belirtilmiştir.

Tablo 9. İl Bazında İş Bazaları -  Cinsiyete Göre  ANOVA

t df Sig. (2-tailed) Fark

Adana 34,931 4 ,000 Erkek

Adıyaman 21,257 4 ,000 Kadın

Afyonkarahisar 61,195 4 ,000 Kadın

Ağrı 23,892 4 ,000 Erkek

Amasya 57,721 4 ,000 Erkek

Ankara 31,443 4 ,000 Kadın

Antalya 27,712 4 ,000 Kadın

Artvin 247,487 4 ,000 Erkek

Aydın 266,843 4 ,000 Erkek

Balıkesir 45,391 4 ,000 Kadın

Bilecik 27,783 4 ,000 Kadın

Bingöl 32,476 4 ,000 Kadın

Bitlis 18,805 4 ,000 Kadın

Bolu 41,936 4 ,000 Erkek

Burdur 23,077 4 ,000 Kadın

Bursa 35,887 4 ,000 Erkek

Çanakkale 72,260 4 ,000 Kadın

Çankırı 123,431 4 ,000 Kadın

Çorum 48,195 4 ,000 Kadın

Denizli 42,955 4 ,000 Erkek

Diyarbakır 39,862 4 ,000 Kadın

Edirne 97,142 4 ,000 Erkek

Elazığ 161,671 4 ,000 Erkek

Erzincan 71,813 4 ,000 Erkek

Erzurum 166,594 4 ,000 Kadın
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Eskişehir 53,883 4 ,000 Kadın

Gaziantep 36,289 4 ,000 Kadın

Giresun 22,554 4 ,000 Erkek

Gümüşhane 80,128 4 ,000 Kadın

Hakkari 11,885 4 ,000 Erkek

Hatay 43,241 4 ,000 Erkek

Isparta 27,344 4 ,000 Erkek

Mersin 77,528 4 ,000 Kadın

İstanbul 47,451 4 ,000 Kadın

İzmir 73,783 4 ,000 Erkek

Kars 39,872 4 ,000 Kadın

Kastamonu 32,691 4 ,000 Kadın

Kayseri 28,376 4 ,000 Erkek

Kırklareli 59,206 4 ,000 Kadın

Kırşehir 174,998 4 ,000 Erkek

Kocaeli 27,957 4 ,000 Kadın

Konya 31,856 4 ,000 Kadın

Kütahya 91,007 4 ,000 Erkek

Malatya 47,165 4 ,000 Erkek

Manisa 54,926 4 ,000 Erkek

Kahramanmaraş 31,158 4 ,000 Erkek

Mardin 171,596 4 ,000 Erkek

Muğla 37,076 4 ,000 Kadın

Muş 51,781 4 ,000 Kadın

Nevşehir 49,257 4 ,000 Kadın

Niğde 39,250 4 ,000 Erkek

Ordu 28,492 4 ,000 Erkek

Rize 73,901 4 ,000 Erkek

Sakarya 28,888 4 ,000 Erkek

Samsun 39,562 4 ,000 Kadın
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Siirt 28,750 4 ,000 Erkek

Sinop 61,109 4 ,000 Kadın

Sivas 34,166 4 ,000 Kadın

Tekirdağ 18,026 4 ,000 Kadın

Tokat 40,899 4 ,000 Erkek

Trabzon 50,013 4 ,000 Erkek

Tunceli 38,589 4 ,000 Erkek

Şanlıurfa 24,292 4 ,000 Erkek

Uşak 69,957 4 ,000 Kadın

Van 27,885 4 ,000 Kadın

Yozgat 40,189 4 ,000 Erkek

Zonguldak 111,463 4 ,000 Erkek

Aksaray 40,973 4 ,000 Kadın

Bayburt 13,093 4 ,000 Kadın

Karaman 28,600 4 ,000 Erkek

Kırıkkale 324,671 4 ,000 Kadın

Batman 99,278 4 ,000 Erkek

Şırnak 15,532 4 ,000 Kadın

Bartın 82,869 4 ,000 Erkek

Ardahan 16,166 4 ,000 Kadın

Iğdır 23,623 4 ,000 Erkek

Yalova 17,615 4 ,000 Kadın

Karabük 98,687 4 ,000 Kadın

Kilis 25,924 4 ,000 Erkek

Osmaniye 29,897 4 ,000 Erkek

Erkek Düzce 31,246 4 ,000 Kadın

Kıbrıs 15,588 4 ,000 Erkek
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H10: İl bazında iş kazaları yıla göre farklı-
laşmamaktadır.

Yıla göre il bazında iş kazalarına bakıldığın-
da, bütün illere ait sig değerlerinin 0,05’ten 

büyük olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla bu 

illere ait hipotezler red edilemeyecektir. İl 

bazında iş kazaları yıla göre farklılık göster-

memektedir. 

Tablo 10. İl Bazında İş Kazaları -  Yıla Göre ANOVA

F Sig.

Adana ,003 ,997

Adıyaman ,007 ,993

Afyonkarahisar ,001 ,999

Ağrı ,005 ,995

Amasya ,001 ,999

Ankara ,003 ,997

Antalya ,004 ,996

Artvin ,000 1,000

Aydın ,000 1,000

Balıkesir ,002 ,998

Bilecik ,004 ,996

Bingöl ,003 ,997

Bitlis ,008 ,992

Bolu ,002 ,998

Burdur ,006 ,994

Bursa ,003 ,997

Çanakkale ,001 ,999

Çankırı ,000 1,000

Çorum ,001 ,999

Denizli ,002 ,998

Diyarbakır ,002 ,998

Edirne ,000 1,000

Elazığ ,000 1,000

Erzincan ,001 ,999
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Erzurum ,000 1,000

Eskişehir ,001 ,999

Gaziantep ,002 ,998

Giresun ,006 ,994

Gümüşhane ,000 1,000

Hakkari ,019 ,981

Hatay ,002 ,998

Isparta ,005 ,995

Mersin ,000 1,000

İstanbul ,002 ,999

İzmir ,001 ,999

Kars ,002 ,998

Kastamonu ,003 ,997

Kayseri ,004 ,996

Kırklareli ,001 ,999

Kırşehir ,000 1,000

Kocaeli ,004 ,996

Konya ,003 ,997

Kütahya ,000 1,000

Malatya ,001 ,999

Manisa ,001 ,999

Kahramanmaraş ,003 ,997

Mardin ,000 1,000

Muğla ,003 ,997

Muş ,001 ,999

Nevşehir ,001 ,999

Niğde ,002 ,998

Ordu ,004 ,996

Rize ,001 ,999

Sakarya ,004 ,996
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Samsun ,002 ,998

Siirt ,004 ,996

Sinop ,001 ,999

Sivas ,002 ,998

Tekirdağ ,010 ,990

Tokat ,002 ,998

Trabzon ,001 ,999

Tunceli ,003 ,997

Şanlıurfa ,005 ,995

Uşak ,001 ,999

Van ,004 ,996

Yozgat ,002 ,998

Zonguldak ,000 1,000

Aksaray ,001 ,999

Bayburt ,017 ,983

Karaman ,004 ,996

Kırıkkale ,000 1,000

Batman ,000 1,000

Şırnak ,012 ,988

Bartın ,000 1,000

Ardahan ,011 ,989

Iğdır ,005 ,995

Yalova ,012 ,988

Karabük ,000 1,000

Kilis ,004 ,996

Osmaniye ,003 ,997

Düzce ,003 ,997

Kıbrıs ,012 ,988
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SONUÇ

Bu araştırmada H1, H5, H8, H9 hipotezleri red-
dedilirken H2, H3, H4, H6, H7 ve H10 hipotez-
leri kabul edilmiştir. İş kazalarında, 70 adet 
iş kategorisinde, bütün yaş gruplarında ve 
bütün meslek kategorilerinde cinsiyete göre 
bir farklılık mevcuttur. İş kazaları kategorile-
ri yıla göre, yıllarda yaş grubuna göre, meslek 
kategorilerinde yıla göre, iş kazaları gerekçe-
lerinde cinsiyete göre bir farklılık bulunma-
mıştır. 

İş kazaları kategorilerinde cinsiyete göre 
farklılaşma gösterenler;

71. Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık 
ve ilgili hizmet faaliyetleri,

72. Ormancılık ve tomrukçuluk,

73. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği,

74. Kömür ve Linyit Çıkartılması,

75. Ham Petrol ve Doğalgaz çıkarımı,

76. Metal Cevheri Madenciliği,

77. Diğer Madencilik ve Taş ocakçılığı,

78. Madenciliği destekleyici hizmet faaliyet-
leri,

79. Gıda ürünlerinin imalatı,

80. İçeceklerin imalatı,

81. Tekstil ürünlerinin imalatı,

82. Deri ve ilgili ürünlerin imalatı,

83. Ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imala-
tı (mobilya hariç), saz, saman ve benzeri 
malzemelerden örülerek eşyaların imala-
tı,

84. Kâğıt ve kağıt ürünlerinin imalatı,

85. Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltıl-
ması,

86. Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol 
ürünleri imalatı,

87. Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı,

88. Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa 
ilişkin malzemelerin imalatı,

89. Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı,

90. Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 
imalatı,

91. Ana metal sanayii,

92. Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon 
metal ürünleri imalatı

93. Bilgisayarların, elektronik ve optik ürün-
lerin imalatı,

94. Elektrikli teçhizat imalatı,

95. Başka yerde sınıflandırılmamış makine 
ve ekipman imalatı,
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96. Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve 
yarı treyler (yarı römork) imalatı,

97. Diğer ulaşım araçlarının imalatı,

98. Mobilya imalatı,

99. Diğer imalatlar,

100. Makine ve ekipmanların kurulumu ve 
onarımı,

101. Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sis-
temi üretim ve dağıtımı,

102. Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtıl-
ması,

103. Kanalizasyon,

104. Atığın toplanması. ıslahı ve bertarafı fa-
aliyetleri, maddelerin geri kazanımı

105. İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yö-
netimi hizmetleri,

106. Bina inşaatı,

107. Bina dışı yapıların inşaatı,

108. Özel inşaat faaliyetleri,

109. Toptan ve perakende ticaret ve motorlu 
kara taşıtlarının ve motosikletlerin ona-
rımı,

110. Toptan ticaret. motorlu kara taşıtları ve 
motosikletler hariç,

111. Perakende ticaret ( Motorlu kara taşıtları 
ve motosikletler hariç),

112. Kara taşımacılığı ve boru hattı, taşıma-
cılığı,

113. Suyolu taşımacılığı,

114. Taşımacılık için depolama ve destekleyi-
ci faaliyetler,

115. Posta ve kurye faaliyetleri,

116. Konaklama,

117. Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri,

118. Yayımcılık faaliyetleri,

119. Sinema filmi. video ve televizyon prog-
ramları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik 
yayımlama faaliyetleri,

120. Telekomünikasyon,

121. Gayrimenkul faaliyetleri,

122. Hukuki ve muhasebe faaliyetleri,

123. İdare merkezi faaliyetleri, idari danış-
manlık faaliyetleri,

124. Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri, 
teknik muayene ve analiz,

125. Bilimsel araştırma ve geliştirme faali-
yetleri,

126. Reklamcılık ve pazar araştırması,

127. Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faali-
yetler,

128. Kiralama ve leasing faaliyetleri,
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129. İstihdam faaliyetleri,

130. Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer 
rezervasyon hizmetleri ile ilgili faaliyet-
ler,

131. Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri,

132. Binalar ve çevre düzenlemesi faaliyetle-
ri,

133. Büro yönetimi, büro desteği ve iş destek 
faaliyetleri,

134. Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu 
sosyal güvenlik,

135. Eğitim,

136. Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence fa-
aliyetleri,

137. Üye olunan kuruluşların faaliyetleri

138. Bilgisayarların ve kişisel ve ev eşyaları-
nın onarımı,

139. Diğer hizmet faaliyetleri,

140. Uluslararası örgütler ve temsilcilikleri-
nin faaliyetleridir.

İş kazaları gerekçelerinde yıla göre farklılaş-
ma gösterenler;

16. Taşıt kazaları,

17. Kişilerin düşmesi,

18. Makinelerin sebep olduğu kazalar,

19. Patlama sonucu çıkan kazalar,

20. Normal sınırlar dışındaki ısılara maruz 
kalmak veya temas etmek,

21. Düşen cisimlerin çarpıp devirmesi,

22. Bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, 
ezmesi, batması, kesmesi,

23. Elektrik akımından ileri gelen kazalar,

24. Herhangi bir şekilde vücudun zorlanma-
sından ileri gelen incinmeler,

25. Vücudun doğal boşluklarına yabancı bir 
cisim kaçması,

26. Hayvanların ısırması, hayvan darbeleri, 
zehirli hayvanların sokması,

27. Tedaviye bağlı kazalar ve aşılama komp-
likasyonları,

28. Kaynak yaparken meydana gelen kazalar,

29. Öldürme ve yaralama,

30. Zararlı maddelerle veya radyasyonla te-
mas etmek veya maruz kalmaktır.

ÖNERİLER

İşverenler, çalışanları işe yerleştirirken iş ve 
meslek kategorilerinde cinsiyet ve yaşa göre 
düzenlenmeler yapmalıdır. Gelişmekte olan 
ülkeler arasında yer alan Türkiye’de iş kaza-
larının analiz edilmesi, etki eden faktörlerin 
belirlenmesi önem taşımaktadır. Kilit nokta-
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larının çözülmesi ile daha güvenli bir iş orta-
mı oluşabilecektir.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: Before 2012, the number of work accident cases that were closed after payment 
was based on while giving the statistics belonging to the numbers of insured individuals who 
had work accidents. After receiving the work accident notification form in electronic environ-
ment after 2013, data on the number of all insured individuals who had work accidents were 
started to be given by considering the European Union standards (ESAW). According to the 
ESAW methodology, if the start of work after a work accident occurs on the 5th day after the 
accident, this work accident is reflected on the statistics (SSI Statistics Yearbook, 2013). While 
2.5 fold increase on average was determined in the number of accidents in the year 2013 when 
compared to previous years, 15% of increase was observed in the number of notifications for 
work accidents in 2014. Concerning the international ranking of work accidents, Turkey ranks 
first in Europe and second in the world (Serin et al., 2015). This result points out to the impor-
tance of conducting the work accident analyses carefully. Aim: The purpose of this research 
is to compare the records of Social Security Institution related to work accidents and worker 
health statistics between the years 2013-2015 and to determine their effects by some variables 
(categories of work accidents, job categories, sex, age, and year). Method: Data of the study 
has been obtained by analyzing the work accidents and worker health records of Social Security 
Institution between 01.01.2013 and 31.12.2015. This is a retrospective research. Data obtained 
from this research have been analyzed in SPSS program. Man Whitney U, Anova, Indepen-
dent Samples T-test, Kruskal Wallis and Kolmogorov Smirnov analyses have been used in the 
statistical evaluation of data. Findings and Results:10 hypotheses have been analyzed in this 
research. When the categories of work accidents by sex are examined, it has been determined 
that the Sig values of 70 categories are lower than 0.05. Therefore, the hypothesis belonging to 
these items will be rejected (H1). Regarding the work accident categories by years, Sig values 
of all relevant items have been found to be higher than 0.05. Therefore, none of the hypotheses 
belonging to these items can be rejected (H2). Accordingly, work accident categories haven’t 
differed by years. Concerning the work accident categories by sex, it has been found that Sig 
values are lower than 0.05 in all age groups. Therefore, the hypotheses belonging to all items 
can’t be rejected (H3). Accordingly, there is a difference in all age groups by sex. Regarding 
the work accident categories by year, Sig values of all items have been found to be higher than 
0.05. Therefore, the hypotheses belonging to these items can’t be rejected (H4). There isn’t any 
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difference in all age groups by year. When the categories of work accidents by sex are exami-
ned, Sig values of all items have been found to be lower than 0.05. Therefore, the hypothesis 
of these items will be rejected (H5). Accordingly, there is a difference in all job categories by 
sex. Regarding the work accidents job categories by year, Sig values of all items have been 
found to be higher than 0.05. Therefore, the hypotheses belonging to these items can’t be rejec-
ted (H6). Accordingly, there isn’t a difference in all job categories by year. When the reasons 
of work accidents by sex are examined, Sig values of all items have been found to be higher 
than 0.05. Therefore, the hypotheses belonging to these items can’t be rejected (H7). So, the 
reasons of work accidents don’t differ by sex. Regarding the reasons of work accidents by year, 
Sig values of fifteen items have been found to be lower than 0.05. Therefore, the hypothesis 
belonging to these fifteen items will be rejected (H8). Some reasons of work accidents differ by 
year. Regarding the work accidents on the basis of province by sex, Sig values of all provinces 
have been found to be lower than 0.05. Therefore, the hypotheses belonging to these provinces 
will be rejected (H9). Work accidents on the basis of province differ by year. Concerning the 
work accidents on the basis of province by year, Sig values of all provinces have been found to 
be higher than 0.05. Therefore, the hypotheses belonging to these provinces can’t be rejected 
(H10). Work accidents on the basis of province don’t differ by year. In conclusion, while the 
hypotheses of H1, H5, H8, and H9 are rejected, H2, H3, H4, H6, H7 and H10 are accepted. 
There is a difference by sex in the work accidents, in 70 work categories, in all age groups and 
all job categories. It has also been determined that there isn’t a difference found by years in the 
categories of work accidents, by age groups in years, by years in job categories and by sex in 
the reasons of work accidents. It can be said that it is important for employers to make arrange-
ments by sex and age in job and work categories before recruiting the employees. It is highly 
important to analyze the work accidents and to determine the influential factors in Turkey being 
among the developing countries. A safer working environment can be created by solving the 
key problems related to the matter.
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Öz: Amaç: İnsanların tüketim seviyeleri arttıkça, aynı 
ölçüde üretimi de artırma gerekliliği oluşmaktadır.  
Üretimin artmasıyla, insanların çalışma şartları zorlaş-
makta ve insan sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir. 
Bu çalışmada inşaat işyerlerinde titreşimin çalışan sağ-
lığı üzerindeki etkileri irdelenmiştir. Yöntem: El-kol ve 
tüm vücut titreşimi ile ilgili bir inşaat şirketinde örnek 
bir saha çalışması yapılmış, yapılan çalışma 50 kişinin 
katılımı ile 64 ayrı çalışma noktasında VESCA WC 
341 test cihazı ile ölçüm yapılmış ve matkap, hilti gibi 
iş ekipmanlarını kullananların sınır değerler üzerinde 
titreşime maruz kalabildikleri tespit edilmiş olmasına 
rağmen, bu maruziyetin doğrudan meslek hastalığı ile 
ilişkilendirilebilmesi mümkün olmamıştır. Bulgular: 
El-kol titreşimi için, hilti ile yapılan çalışmalarda 5.8 
m/s2, 6.1 m/s2, 5.01 m/s2 ve 5.87 m/s2 gibi değerlerde 
çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca tüm vücut 
titreşimi için yapılan ölçümlerde iş ekipmanının (eks-
kavatör) 1.20 m/s2, 1.57 m/s2, 1.64 m/s2 ve 1.97 m/
s2 ile sınır değerlerin üzerinde titreşim maruzeyetine 
sebep olduğu tespit edilmiştir. Sonuç: Yapı işyerlerinde 
titreşime maruziyet sınır değerlerinin üzerinde çalışma-
lar yapıldığı tespit edilmiş fakat bu çalışmalarla meslek 
hastalıklarının doğrudan bağlantısı kurulamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Meslek Hastalığı, Titreşime Maru-
ziyet, El-Kol ve Tüm Vücut Titreşimi

Abstract: Aim: With the increase in the consumption, 
there occurs a need in the increase of production. This 
causes a negative effect on the working conditions and 
human health. In this study, the effect of vibration on 
construction workers is studied. Method: The full body 
and hand-arm vibration is studied in a case study and in 
this study 50 workers participated in 64 measurement 
points. VESCA WC 341 equipment was used to deter-
mine the evaluations and drills and excavators vibra-
tion exposures are found to be higher than the limit val-
ues. Results: For the hand-arm vibration, drill works 
are found to be higher than the limit values such as; 
5.8 m/s2, 6.1 m/s2, 5.01 m/s2 and 5.87 m/s2. In addi-
tion, the full body vibration exposure is measured over 
the limits such as; 1.20 m/s2, 1.57 m/s2, 1.64 m/s2 and 
1.97 m/s2. Conclusion: In the construction business, 
the vibration exposures measured to be higher than the 
limit values but it could not be directly related to occu-
pational diseases. 

Key Words: Occupational Diseases, Exposure to Vibra-
tion, Full Body and Hand-Arm Vibration
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GİRİŞ

İnsanların yaşam kalitelerini artırabilmek için 
daha fazla üretmeleri gerekmektedir. Bunun-
la birlikte Türkiye’de de tıpkı çoğu ülkede 
olduğu gibi çalışma şartları zorlaşmakta ve 
çalışan sağlığı bu durumdan etkilenmektedir. 
Artan iş kazaları ve meslek hastalıklarının in-
san hayatına olumsuz etkilerinin yanında ülke 
ekonomisini de doğrudan ve dolaylı olarak et-
kilemektedir. Bu hususlar dikkate alındığında, 
aniden meydana gelen iş kazalarının yanı sıra, 
bilinçsiz veya kötü şartlarda çalışmanın ortaya 
çıkardığı meslek hastalıklarını da mümkün ol-
duğunca tespit etmek ve engellemek öncelikli 
bir hedef olmalıdır. Dünya Sağlık Örgütü gü-
venlikli bir ortamda çalışmanın insani bir hak 
olduğunu savunmakta ve iş sağlığı ve güvenli-
ği sistemlerinin oluşturulmasının gerekliliğini 
vurgulamaktadır (World Health Organization, 
2001: 77). Özellikle inşaat sektörü de iş sağlı-
ğı ve güvenliği sistemlerinin sürdürülebilir şe-
kilde kurulmasının en zor olduğu sektörlerden 
biridir. 

Çeşitli kuvvetler sebebi ile bir cismin hareket-
lilik kazanması ve bu süreçte kaybettiği denge 
konumunu bulması için doğal yoldan yaptığı 
salınım hareketine titreşim denir. Hız, ivme ve 
frekans titreşimi etkileyen üç özellik olup cis-
min denge merkezine binen yüklerin artması, 
etkisini de artırmaktadır (Sağlam, 2011: 1). 
Uzun süre titreşimin etkisine maruz kalındığı 
taktirde inşaat sektöründe çalışanlarda fizik-

sel, psikolojik ve sosyal huzursuzlukların or-
taya çıkma sıklığı artış gösterebilmektedir. 

Öncelikli olarak inşaat sektörü ve daha bir-
çok meslekte, farklı el aletlerinin kullanımı, 
günlük hayat içerisinde titreşime maruz kalın-
dığının bir göstergesidir. Kadınlar da gelişen 
toplumlarda giderek daha fazla meslek haya-
tına katılmakta ve beden gücü kullanılan iş 
alanlarında da boy göstermektedirler. Bununla 
birlikte kadınlar için de artan oranda titreşime 
maruziyet söz konusu olmaktadır. Kadınların 
artan maruziyeti ve cinsiyetleri özelinde al-
maları gereken önlemler konusunda da, daha 
ayrıntılı çalışmaların yapılması gerekmek-
tedir. Bu çalışmada tek bir işyerinin dikkate 
alınış olması çalışan çeşitliliği ve kullanılan 
ekipman çeşitliliği açısından sınırlamalar ya-
ratmaktadır. Bununla birlikte Sosyal Sigor-
talar Kurumu, hastaların kas-eklem sistemi 
rahatsızlıklarını çoğunlukla titreşim kaynaklı 
olarak değerlendirmesi fakat bu konuda ayrın-
tılı bir değerlendirme yapılmaması titreşimin 
neden olduğu hasarları kavrayabilmek için bir 
engel oluşturmaktadır.

Titreşim hareketi ancak birkaç çeşit ölçüm 
yapılarak anlaşılabilmekte ve değişimi sapta-
nabilmektedir. Genel olarak titreşim; cismin 
ağrılık merkezi etrafında salınımı olarak da ta-
nımlanabilir. Ritmik bir hareket hali ile cismin 
denge arayışını gösterir. İvme, hız, frekans ve 
yer değiştirme titreşimin oluşumunda etkin 
değerlerdir ve bunlardan herhangi iki tanesi 
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biliniyorsa diğer bileşenleri de Şekil 1’de veri- len formül ile hesaplanabilmektedir (Sağlam, 
2011:1-2). 

Şekil 1. Mekanik Titreşimde Temel Büyüklükler (Melemez, K. ve Tunay, M., 2010: 97)

Titreşimin insan üzerindeki etkisi ise bahsi 
geçen dört bileşenin yanı sıra, maruz kalınan 
süre ile de bağlantılıdır. Zamanla titreşim de-
ğerlerinin değişkenlik gösterdiği durumlarda, 
rms (root mean square-kareler toplamının 
karekökü) değeri maruz kalınan titreşimin 
genel bir değerlendirmesi açısından önemli 
bir parametre oluşturmaktadır. Çalışma alan-
larında genellikle titreşim maruziyetleri za-
manla değişkenlik gösterir ve sürekli maruz 
kalınan durumlar sınırlıdır. Bu durumda genel 
bir hesaplama yapabilmek için yüksek ölçekli 
titreşimlerde kısa periyotların, düşük ölçekli 
titreşimlerde ise uzun periyotların değerlendi-
rilmesi daha anlamlı veriler ortaya koyacaktır 
(Zeyrek, 2009: 6).

Çalışanlar üzerinde yapılan bu değerlendir-
mede uzun sürelerle araç kullananlar, gün içe-

risinde herhangi bir el aleti veya makineyle 
rutin çalışanlar, inşaatta çalışanlar ve bunun 
gibi birçok çalışan makine ve araç kullanımı 
esnasında titreşimin etkilerine maruz kalmak-
tadır.  Titreşimin fiziksel, psikolojik ve sosyal 
yönden insan sağlığına olumsuz etkileri bu-
lunmaktadır. Dünya genelinde yaklaşık beş 
milyon çalışanın her yıl titreşim nedeniyle sırt 
ve bel ağrıları şikayeti oluştuğu ve sağlık te-
davisi gördüğü bilinmektedir. Bu koşulların 
oluşmasını engellemenin en etkili yolunun 
titreşim maruziyetine karşı bilinçlenme ve iş 
sağlığı ve güvenliği sistematiğinin çalışma ha-
yatına entegre edilmesidir (HSE- Health and 
Safety Executive, 2005).
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AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, titreşim maruziyetinin 
bulunabileceği el aletleri ve ekipmanlarla ça-
lışanların ve işveren kuruluşların iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda bilinçlendirilmesine kat-
kı sağlamak ve titreşimin ne tür sağlık sorun-
larına yol açabileceğini çalışan ve işverenlere 
açıklamaktır. Bununla birlikte bir saha çalış-
ması da yapılmış ve özellikle inşaat işleri ve 
inşaata destek işlerde çalışanların ne kadar et-
kilendiğini saptayabilmektir. Yapılan ölçüm-
lerle birlikte, sonuçların yasal sınırla içerisin-
de olup olmadığı da değerlendirilmiştir. 

KAPSAM

Titreşim maruziyet düzeyleri, sekiz saatlik 
referans aralıkta normalizasyonu yapılan, fre-
kans ağırlıklı ivme değerlerinin kare toplam-
larının karekökü (rms) cinsinden sonuç belir-
ten, TS ENV 25349 – Mekanik Titreşim–İn-
sanın Elle Geçen Titreşime Maruz Kalması-
nın Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Ait 
Kılavuz – standardına göre belirlenmiştir. Bu 
değerlerin aynı zamanda makine ve ekipman-
ların üretici el kitaplarında belirtilmiş olan 
değerlerle uygunluğu da değerlendirilmesi 
gerekliliği vardır. Ayrıca titreşimin kişisel 
maruziyet seviyesinde tespit edilmesi de baş-
lıca gerekliliklerden biridir ve bu hususlar 
yapılan bu çalışmada dikkate alınmıştır (Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2013:2). 
Çalışma kapsamında bir inşaat şirketinde 

farklı noktalardan titreşim ölçümleri alınarak 
değerlendirmesi yapılmıştır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bir inşaat şirketinde 50 (elli) çalışanın katı-
lımıyla 64 (atmış dört) farklı çalışma nokta-
sında VESCA WC 341 test cihazı ile ölçüm 
yapılmış ve kullandıkları aletler ve sonuçları 
kaydedilmiştir. 02.01.2017 ve 25.02.2017 ta-
rihleri arasında yapılan ölçümlerde eşdeğer 
titreşim değerleri dikkate alınmış ve m/s2 cin-
sinden değerlendirilmiş, işçinin ekipmanla 
çalışma süresi de değerlendirmeye alınmıştır. 
Değerlendirmenin referans noktası olarak ise, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-
fından 2013 yılında güncellenen, Çalışanların 
Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına 
Dair Yönetmelik kapsamında, el-kol ve tüm 
vücut titreşimleri ayrı olmak üzere aşağıda 
belirtilen şekilde belirlenmiştir (Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2013:2).

a) El-kol titreşimi için;

1. Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük 
maruziyet sınır değeri: 5 m/s2. 

2. Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük 
maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2. 

b) Bütün vücut titreşimi için;

1. Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük 
maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2. 

2. Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük 
maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2.
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Ayrıca ulusal mevzuata ek olarak uluslararası 
standartların da incelenmesi ve standartların 
günlük değerlerin dışında saatlik sınırların 
da göz önünde bulundurulması çalışma kap-
samında dikkate alınmıştır. ISO 5349 stan-
dardı insanın sağlığını tehlikeye atmadan ne 
kadar titreşime maruz kalabileceği ile ilgili 
çalışmaların temelini oluşturmaktadır. “Titre-
şimin frekans ağırlıklı ivme değeri ah,w, uy-
gun ağırlıklandırma filtresi kullanılarak veya 
dik koordinat sistemi boyunca oktav veya 
1/3 oktav bantlar ile ölçülen ağırlıklandırıl-
mış ivme değerlerinin toplamı alınarak elde 
edilebilmektedir.” (Zeyrek, 2009:33) Her 
şeye rağmen titreşime maruziyetin aralıklarla 

tekrar etmesi durumunun, sürekli maruziyete 
karşı önemli miktarda sağlık üzerindeki etki-
sini azalttığı tespit edilmiş ve bu hususta eşik 
değerler belirlenmiştir. ACGIH (The Ame-
rican Conference of Government Industrial 
Hygienists), ISO 5349’ da verilen frekans 
ağırlıklandırma prosedürüne göre ölçülen el-
kol titreşimi için Tablo 4.1’ de verilen TLV 
değerlerini yayınlamıştır (Zeyrek, 2009:33). 
Bu çalışmada incelenen titreşim ölçümleri, 
ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına 
uygunluk yönünden değerlendirilmiş, ayrıca 
ACGIH standardı ile de karşılaştırma yapıl-
mıştır 

Tablo 1. El-kol Titreşimi İçin Eşik Sınır Değerler (ACGIH: American Conference of Go-
vernment Industrial Hygienists 1992)

Toplam Günlük Maruziyet

(saat)

Aşılmaması gereken, baskın eksende frekans ağırlıklı 
rms ivme

m/ s2 g (yerçekimi ivmesi)

4-8 4 0,40

2-4 6 0,61

1-2 8 0,81

1 12 1,22

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Bu çalışmada yaz aylarında bir inşaat şirke-
tinde gerçekleştirilen titreşim ölçümlerin-
den faydalanılmıştır. Ölçüm sonuçlarının 
sadece inşaat şirketindeki sonuçları ortaya 
çıkarması ve sınırların Çalışanların Titre-

şimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair 
Yönetmelik’e bağlı kalınarak yorumlanması, 
çalışmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Çalışanların hastalıklar, kazalar ve benzeri 
olumsuz çalışma koşulları altında çalışma-
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ları, temel haklardan olan sağlıklı olma hak-
kını ihlal etmesi ve iş gücü ve motivasyon 
kaybına neden olmasına neden olmaktadır. 
Çalışanların günlük yaşamda sıklıkla karşı-
laştıkları titreşim de, sürekli maruz kalındı-
ğında tahmin edilmesi güç sonuçlar yaratabil-
mektedir. İnsan bedeninin tolerans değerleri 
dışında titreşime maruz kalması neticesinde 
fiziksel sağlık kayıpları ve iş gücü kayıpları 
yaşanabilmektedir. Bu gibi durumların ya-
şanmadan önlenmesi, kaynakların verimli 
kullanımı açısından önemlidir. Titreşim gibi, 
engellenebilecek veya etkilerinin azaltılması 
mümkün iş ortamı etkenleri için sistematik-
lerin belirlenmesi, sektörün gelişimine yar-
dımcı olabileceği gibi sağlık harcamalarını 
da azaltacaktır.  Yapılan araştırmalar, pek çok 
iş kazası ve meslek hastalığının düşük eğitim 
düzeyi, önlemlerin alınmasındaki yetersiz-
lik ve bilinçsizlik olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca yalnızca iş ortamında değil, gündelik 
yaşamda da titreşimin vereceği zararlar hak-
kında bilgi sahibi olunması, daha kaliteli bir 
yaşantı açısından önemlidir.

ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ

Bulgular sonucunda aşağıda açıklanan hi-
potezlerin doğruluğunu açıklamak mümkün 
olacaktır:

H1. Titreşime uzun süre maruz kalan işçi-
lerde, kemik-eklem zararları ve anjönöratik 
bozukluklar diğer işçilere oranla daha fazla 
görülmektedir.

H2. Özellikle kadınlarda titreşime bağlı has-
talıkların görülme süresi ve sıklığı, erkek 
işçilere oranla daha fazladır.

H3. Titreşim miktarı fazla olan makine ve 
aletlerde çok daha kısa sürede bile sağlığı 
olumsuz etkileyecek sonuçların görülmesi 
mümkündür.

KURAMSAL ÇERÇEVE

Titreşime maruziyet ile ilgili farklı birçok ça-
lışma yapılmış ve el-kol titreşimin sıcak-so-
ğuk his kayıpları, dolaşım bozuklukları, güç 
kaybı, bel ve baş bölgelerinde ağrılar ve daha 
farklı nörolojik hastalıklara yol açtığı (Brü-
el & Kjær, 2002: 3-7), ayrıca omurlar arası 
problemlerin ortaya çıkabileceği, dolaşım ve 
sinir sistemi bozukluklarına yol açtığı anlaşıl-
mıştır (Bovenzi M., 2005: 58). Bu hususlar-
la birlikte farklı bir çalışmada ise şoförlerin 
maruz kaldığı titreşim ve etkileri değerlendi-
rilmiş ve titreşimle sırt ağrıları arasında be-
lirgin bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bir 
yıllık bir süreden fazla ve günde en az sekiz 
saat çalışan şoförlerde yoğun sırt ağrılarının 
yaşanabildiği çalışma sonucunda elde edilen 
bulgulardandır (Tiemessen, et al, 2008:667). 
Yapılan başka bir çalışmada ise titreşimin en 
çok iskelet ve kas sistemlerini etkilediğini 
belirtmiş ve maruziyetin minimum seviyede 
tutulması gerekliliğinden bahsetmiştir (Seve-
cen, vd., 2014: 178-186).
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BULGULAR

Bu çalışma sonucunda Tablo 9.1’ de belirtil-
miş olan titreşim maruziyet değerlerine ula-

şılmış olup ülke mevzuatında belirtilmiş olan 
değerlerle kıyaslanmış, maruziyet sınır de-
ğerlerini aşanlar koyu renk ile belirtilmiştir. 

Tablo 2. Ölçüm Sonuçları

No Kişi / Ölçüm 
Noktası 

Aeq Değeri (m/s2) Günlük 
Maruz 
Kalma 
Süresi

Eşdeğer 
Titreşim 
Değeri

(K.O.K.)
Aeq (m/s2)

Maruz 
Kalınan 
Titreşim 

Değeri A(8)
(m/s2)

X Y Z

1 Çekici (TIR)   
(Tüm Vücut) 0.02032 0.0449 0.0443 5 saat 0.0449 0.0354

2 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,01282 0,01114 0,01872 4 Saat 0,01872 0,0132

3 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,0039 0,00687 0,00338 2 Saat 0,00687 0,003435

4 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,01251 0,01971 0,0118 5 Saat 0,01971 0,01558

5 Taş Motoru (El 
Kol) 2,99214 1,98335 1,29689 5 Saat 3,81687 3,0175

6 Taş Motoru (El 
Kol) 2,31622 2,43278 2,2844 4 Saat 4,06223 2,87243

7 Hilti (El Kol) 4,63100 4,17100 4,75300 2 Saat 7,06801 5,85001

8 Hilti (El Kol) 5,14300 1,78100 5,74500 2 Saat 7,86501 6,14018

9 Matkap (El 
Kol) 0,54964 0,25551 0,53095 2 Saat 0,80579 0,4029

10 Matkap (El 
Kol) 0,44256 0,20883 0,54603 1 Saat 0,73323 0,25924

11 Matkap (El 
Kol) 0,2845 0,17119 0,38122 1 Saat 0,50554 0,17874

12 Taş Motoru (El 
Kol) 1,2611 2,31404 2,02643 4 Saat 3,32439 2,3507

13 Taş Motoru (El 
Kol) 2,4316 1,71536 3,45414 2 Saat 4,55919 2,27959



84

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 02 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

January / February / March / April Winter Spring Issue: 02 Year: 2017
ID:12 K:33

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2016/73226)
Issn Print: 2548-0758 Online: 2587-1463

14 Taş Motoru (El 
Kol) 2,31622 2,43278 2,2844 2 Saat 4,06223 2,03112

15 Taş Motoru (El 
Kol) 0,11763 0,2615 0,13955 1 Saat 0,31889 0,11274

16 Taş Motoru (El 
Kol) 4,03554 10,0918 3,43056 1 Saat 11,3973 4,02955

17 Taş Motoru (El 
Kol) 0,2246 0,52926 0,355642 1 Saat 0,67646 0,23916

18 Taş Motoru (El 
Kol) 2,21354 1,26073 1,31689 1 Saat 2,86764 1,01386

19 Hilti (El Kol) 3,29200 0,00891 2,48900 2 Saat 1,45820 1,10201

20 Hilti (El Kol) 3,63100 0,00899 3,01300 3 Saat 3,98011 2,65010

21 Taş Motoru (El 
Kol) 1,36545 1,7176 1,1041 4 Saat 2,45635 1,7369

22 Taş Motoru (El 
Kol) 1,48807 1,95272 1,728 4 Saat 3,00224 2,1229

23 Taş Motoru (El 
Kol) 6,53911 2,43287 1,86741 1 Saat 7,2226 2,55357

24 Ekskavatör 
(Tüm Vucut) 0,63252 0,76302 0,85758 5 Saat 1,8590 1,2057

25 Ekskavatör 
(Tüm Vucut) 0,93741 1,02153 1,11965 5 Saat 1,9935 1,5724

26 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,00647 0,00806 0,00456 4 Saat 0,00806 0,00569

27 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,01324 0,0199 0,01103 4 Saat 0,0199 0,01406

28 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,03074 0,05497 0,02719 4 Saat 0,05497 0,00388

29 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,01251 0,01971 0,0118 4 Saat 0,01971 0,0139

30 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,01408 0,01144 0,02258 2 Saat 0,02258 0,01129

31 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,01593 0,01118 0,02573 6 Saat 0,02573 0,0222
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32 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,01581 0,01279 0,02502 4 Saat 0,02502 0,01768

33 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,01139 0,00963 0,02334 4 Saat 0,02334 0,01579

34 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,01496 0,0132 0,02244 4 Saat 0,02245 0,015872

35 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,01661 0,01029 0,02142 6 Saat 0,02142 0,01855

36 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,22559 0,01543 0,02867 6 Saat 0,02867 0,02482

37 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,01127 0,01077 0,01969 4 Saat 0,01969 0,01392

38 Çekici (TIR)   ( 
Tüm Vücut) 0,00829 0,00952 0,01929 4 Saat 0,01929 0,01363

39 Yükleyici              
(Tüm Vücut) 0,0099 0,00859 0,02019 6 Saat 0,02019 0,01748

40 Yükleyici              
(Tüm Vücut) 0,01905 0,00981 0,01608 4 Saat 0,01905 0,01346

41 Yükleyici              
(Tüm Vücut) 0,00407 0,00393 0,00944 4 Saat 0,00944 0,006674

42 Yükleyici              
(Tüm Vücut) 0,01905 0,00981 0,01608 6 Saat 0,001905 0,001649

43 Ekskavatör            
(Tüm Vücut) 1,25435 1,24497 1,23328 4 Saat 1,55435 1,64706

44 Ekskavatör           
(Tüm Vücut) 1,85221 1,62014 1,96842 4 Saat 2,26470 1,97528

45 Matkap (El 
Kol) 0,3388 0,24614 0,48239 4 Saat 0,02062 0,45171

46 Matkap (El 
Kol) 0,42707 0,25424 0,45774 1 Saat 0,02217 0,23889

47 Matkap (El 
Kol) 0,39258 0,24413 0,45338 4 Saat 0,0209 0,45786

48 Matkap (El 
Kol) 0,3717 0,24682 0,44204 2 Saat 0,02027 0,31404

49 Çekici (TIR)    
(Tüm Vücut) 0,021164 0,01454 0,02265 4 Saat 0,02265 0,0160
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50 Çekici (TIR)    
( Tüm Vücut) 0,01931 0,01236 0,01843 6 Saat 0,01931 0,0167

51 Matkap (El 
Kol) 0,37456 0,27406 0,6021 2 Saat 0,02454 0,3801

52 Matkap (El 
Kol) 0,42256 0,19033 0,46874 2 Saat 0,02127 0,32958

53 Hilti (El Kol) 2,97200 0,00901 5,78400 2 Saat 3,92870 3,620124

54 Matkap (El 
Kol) 0,68200 0,85000 0,80300 3 Saat 0,96821 0,942304

55 Çekici (TIR)    
( Tüm Vücut) 0,30740 0,05497 0,02719 4 Saat 0,05497 0,03886

56 Çekici (TIR)    
( Tüm Vücut) 0,05435 0,04497 0,03328 6 Saat 0,05435 0,04706

57 Kamyon (Tüm 
Vücut) 0,02301 0,05064 0,04780 6 Saat 0,06510 0,05001

58 Kamyon (Tüm 
Vücut) 0,24101 0,23081 0,56920 6 Saat 0,90248 0,79625

59 Matkap (El 
Kol) 0,23293 0,22762 0,82718 1 Saat 0,88898 0,3143

60 Matkap (El 
Kol) 0,56155 0,27711 0,5123 1 Saat 0,80906 0,28605

61 Hilti (El Kol) 3,99214 2,98335 2,29689 2 Saat 5,81687 5,01750

62 Hilti (El Kol) 4,31622 4,43278 4,2844 2 Saat 6,06223 5,87243

63 Taş Motoru (El 
Kol) 6,36483 2,31431 1,78845 2 Saat 7,00469 3,50235

64 Taş Motoru (El 
Kol) 1,39582 1,98504 1,63913 2 Saat 2,92839 1,46420

65 Kamyon (Tüm 
Vücut) 0,22862 0,38152 0,51215 6 Saat 0,86201 0,71702

66 Kamyon (Tüm 
Vücut) 0,18125 0,18320 0,26031 6 Saat 0,42810 0,36401

Tablo 9.1’de belirtilen değerlendirmeler so-
nucunda, hilti kullanımının mevcut olduğu 
7 ve 8 numaralı değerler el-kol titreşiminin 

7 numara için yaklaşık 5.8 ve 8 numara için 
yaklaşık 6.1 şeklindedir. Aynı şekilde hiltiy-
le yapılan 61 ve 62 numaralı çalışmalarda da 
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sırasıyla 5.01 ve 5.87 gibi değerlere ulaştığı 
tespit edilmiştir. Ülkemiz mevzuatına göre 
yönetmelik değerleri daha önce de belirtildiği 
gibi maruziyet sınır değerini 5 m/s2 ile sınır-
landırmıştır. Bu sebeple sadece sınır değerler 
üzerindeki ölçümler dikkate alınmıştır. Ayrıca 
hilti ile yapılan çalışmalarda Eşdeğer Titreşim 
Değeri (K.O.K.) Aeq (m/s2) değerleri, 7 numa-
ralı çalışma için 7.06 m/s2,  8 numaralı çalışma 
için 7.86 m/s2, 61 numaralı çalışma için 5,81 
m/s2 ve 62 numaralı çalışma için 6,06 m/s2 ola-
rak tespit edilmiştir. Buna rağmen işyerinde 
birçok yerde hilti ile çalışma yapılmakta ve 
19, 20 ve 53 numaralı değerlerde de görüldü-
ğü gibi sınır değerlerin altında da çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu noktalarda tespit edilen de-
ğerler sırası ile A(8) (m/ s2) değerinin 3.62 m/
s2, 1,10 m/s2ve 2,65 m/s2 şeklindedir.  

Ülkemiz mevzuatında ayrıca tüm vücut titre-
şim maruziyeti için sınır değerler belirlenmiş 
olup, bu değerler maruziyet sınır değeri için 
1,15 m/s2 eylem değeri için ise 0,5 m/s2 olarak 
belirlenmiştir. Bu noktada, yapılan bu çalış-
mada 24 numaralı ölçümde yer alan iş ekip-
manının (ekskavatör) 1.20 m/s2, 25 numaralı 
ölçümde yer alan aynı ekipmanın 1.57 m/s2, 43 
numaralı ölçümde 1.64 m/s2 ve 44. ekskavatö-
rün ise 1.97 m/s2 ile sınır değerlerin üzerinde 
titreşim maruziyetine sebep olduğu tespit edil-
miştir. Yine aynı sıra numaralı ölçümlerde yer 
alan ekipmanların Eşdeğer Titreşim Değeri 
(K.O.K.) Aeq (m/s2) değerlerinin ise sırasıyla 

1.85 m/s2, 1.99 m/s2, 1.55 m/s2 ve 2.26 m/s2 

olduğu görülmektedir. 

TARTIŞMA

Titreşime maruziyetin hilti ile ve ekskavatör 
ile çalışmalarda sınır değerlerin üzerinde ola-
bildiği ve titreşimin insan sağlığı üzerindeki 
etkisinin belirgin bir şekilde ortaya konulduğu 
bu şartlarda, ülkemiz mevzuatında Çalışanla-
rın Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına 
Dair Yönetmelik kapsamında gerekli önlemle-
rin alınması gerekliliği her işverenin yükümlü-
lüğüdür. Ayrıca taş motoru ile yapılan çalışma-
larda da zaman zaman titreşim maruziyetinin 
çok yüksek değerlere çıkabildiği fakat eşdeğer 
titreşim değeri olarak sınır değerleri aşmadı-
ğı tespit edilmiştir. Ayrıca AGCIH standardı-
na göre belirtilmiş saatlik sınır değerlerin de 
bu kapsamda aşılmadığı ölçüm sonuçlarında 
ortaya çıkmıştır. Bu hususta iş sağlığı ve gü-
venliği mevzuatının herhangi bir önlem alın-
masını zorunlu kılmamasına rağmen, yüksek 
seviyelerde seyreden titreşim değerleri için de 
önlem alınmasının gerekliliği insan sağlığına 
olan olumsuz etkiler göze alındığında göz ardı 
edilmemesi gereken bir husustur. Çalışanların 
sağlığını ve güvenliğini gözetmek ülke ekono-
misi açısından önemli olduğu gibi, her insanın 
ve her işverenin vicdani bir sorumluluğudur.

SONUÇ

Literatürde yer alan çalışmalar, meslek hasta-
lıklarıyla titreşimin ilişkilendirilmesi konu-
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sunda somut bir kanıt sunamamakla birlikte 
bu konuda etkin bir değer olduğunu da gözler 
önüne sermektedir. Bu sebeple çalışanların 
sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması 
ve titreşim maruziyetinin minimuma indiril-
mesi çalışan sağlığı açısından önem taşımak-
tadır. Titreşimin etkileri konusunda yapılan 
çalışmaların sınırlı olduğu dikkate alındığın-
da ve bu konuda bireysel maruziyetleri içeren 
saha çalışması da yapıldığı düşünüldüğünde, 
titreşimin etkilerinin daha ayrıntılı araştırıla-
bilmesi için bu çalışma önem taşımaktadır.

ÖNERİLER

Çalışanların titreşimle ilgili sağlık ve iş gü-
venliği riskleri konusunda bilinçlendirilmesi, 
meslek hastalıklarına karşı yapılan çalışma-
larda öncelikli olmalıdır. Bununla birlikte 
koruyucu tedbirlere uyulması ve sağlık gö-
zetimlerinin yapılması risklerin en aza indir-
genmesi açısından kritik önlemlerdir. İş orta-
mında güvenlik sistemlerinin oluşturulması 
hususunda uluslararası standartların rehber-
liğinden faydalanılarak gerekli çalışmalar 
yapılmalıdır. Böylelikle sistematik biçimde 
iş ortamının güvenliğini ve işin devamlılığını 
sağlamak mümkün olacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: To improve people’s quality of life, more production is needed. However, as in 
most countries in Turkey, working conditions are becoming more difficult and employee / wor-
ker health is affected by this situation. Increased work accidents and occupational diseases have 
negative effects on human life, as well as affect the country’s economy directly and indirectly. 
The World Health Organization maintains that it is a human right to work in a safe environment 
and emphasizes the necessity of establishing occupational health and safety systems (World 
Health Organization, 2001). The oscillation that is made naturally by the materials movement 
due to various forces and to find the balance position lost in this process is called vibration. 
Speed, acceleration and frequency are the three characteristics that affect the vibration (Scott, 
2011). If employees are exposed to vibration for a long time, the incidence of physical, psycho-
logical and social unrest can increase in the construction sector. The use of different hand tools, 
primarily in the construction industry and many other professions, is an indication of exposure 
to vibrations in everyday life. As women are showing up in the work fields where the physical 
strength is used, the vibration exposure also increases. The consideration of a single workplace 
in this study creates limitations in terms of employee diversity and the variety of equipment 
used. In addition, the Social Insurance Institution reviews most musculoskeletal system disor-
ders as a result of vibration, but the lack of a detailed assessment of this issue is an obstacle to 
understanding the damage caused by the vibration. Vibration motion can only be understood by 
a few kinds of measurements and its change can be detected. Generally vibration is rhythmic 
movement of the material balance seeking. Acceleration, velocity, frequency and displacement 
are effective values in the generation of vibration, and if any two of them are known, the other 
components can be calculated. (Sağlam, 2011:1).The effect of vibration on man is also related 
to four components, as well as the duration of the exposure. In cases where the vibration values 
change over time, the rms (root mean square) value of the sum of the root mean square-squares 
is an important parameter in terms of a general evaluation of the vibration being experienced. 
In working areas, vibration exposures generally vary over time and are constantly subject to 
limited exposure. In this case, evaluating short periods in high-scale vibrations and long periods 
in low-scale vibrations will yield more meaningful data to make a general calculation (Zeyrek, 
2009).Those who use the machine for a long period of time with any hand tool or machine 
during the day are exposed to vibration more. Aim: Vibration has negative effects on physical 
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health, psychological and social health. The most effective way to prevent these conditions 
from occurring is to be aware of vibration exposure and integrate the occupational health and 
safety system into the working life (HSE - Health and Safety Executive, 2005).The aim of this 
work is to contribute to raising awareness of occupational health and safety of workers and 
employers’ organizations using hand tools and equipment where vibration exposure can be high 
levels. A field study has been carried out in order to determine vibration level of construction 
workers. Method: Vibration exposure levels were determined according to TS ENV 25349, 
the standards of “Guidance on Measurement and Evaluation of Mechanical Vibration - Human 
Manual Vibration Exposure” which specifies the results in terms of square root (rms) of square 
sum of frequency weighted acceleration values, normalized in the reference interval of eight 
hours. The determination of the vibration at the level of personal exposure is one of the main 
requirements and these considerations have been taken into account in this work (Ministry of 
Labor and Social Security, 2013). In a construction company, 50 (fifty) employees participated 
in the measurement with 64 VESCA WC 341 tester at four different working points, and the ins-
truments they used and their results were recorded. Equivalent vibration values   were taken into 
account in the measurements made between 02.01.2017 and 25.02.2017 and evaluated in m/s2 
and the working time of the worker with the equipment was also evaluated. The reference point 
for the assessment was set as Ministry of Labor and Social Security regulations recommended. 
In addition, the ISO 5349 standard forms the basis for studies of how much vibration can be ex-
posed without risking human health was taken into consideration. “The frequency-weighted ac-
celeration value of the vibration can be obtained by taking the sum of the weighted acceleration 
values   measured by octave or 1/3 octave bands using the appropriate weighting filter, or along 
the orthogonal coordinate system.” (Zeyrek, 2009) It has been determined that the repetitive 
condition has a significant effect on the health effects of continuous exposure against the health 
and threshold values   have been determined for this issue. Findings and Results: Use of the 
drill creates hand-arm vibration exposures around 5.8 m/s2, 6.1 m/s2, 5.01 m/s2 and 5.87 m/s2 in 
different points which are all higher than the regulation values   limit the exposure limit value to 
5 m/s2. In this part only the measurements over the limit values   are taken into consideration. In 
addition to the values over the limits there are some points where drill use creates less vibration 
like 3.62 m/s2, 1.10 m/s2 and 2.65 m/s2 for A (8) (m/s2). Also Turkish national legislation, limit 
values   for whole body vibration is determined as 0.5 m/s2 for the action limit and 1.15 m/s2 as 
the highest exposure limit value. In this study, for the work equipment (excavator), there are 
some points over the limits such as 1.24 m/s2, 1.57 m/s2, 1.64 m/s2 and 1.97 m/s2. It is also seen 
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that Equivalent Vibration Value (Aeq (m/s2) values   of the equipments in the same order number 
are 1.85 m/s2, 1.99 m/s2, 1.55 m/s2 and 2.26 m/s2 respectively. In the content of the study, me-
asurements were also made for working conditions such as those, working with stone engine, 
truck drivers, drilling workers and it was determined that workers in these jobs were subjected 
to vibration under the limit values. Discussion: Many different studies have been carried out in 
relation to vibration exposure and it has been reported that hand-arm vibration causes hot-cold 
sensory loss, circulatory disturbances, loss of power, pain in waist and head regions and more 
different neurological diseases (Brüel & Kjær, 2002) (Bovenzi, 2005). In a different study with 
these subjects, the vibration and the effects of the drivers were evaluated and it was determined 
that there is a clear relationship between vibration and back pain. Findings are the result of a 
study in which intense back pain can be experienced in drivers who work more than a year and 
who work at least eight hours a day (Tiemessen I.J.H., et al., 2008). In another study, the vib-
ration indicated that it affected the skeletal and muscular systems the most, and mentioned the 
necessity of keeping the exposure at a minimum level (Sevecen, et al., 2014). It is the obligation 
of each employer to take the necessary precautions under the regulations of Turkey, where the 
vibration exposure can be above the limit values   with the drill and excavator and the effect of 
vibration on human health is clearly shown. In this regard, regular health check-ups for emplo-
yees and minimization of vibration exposure are important for employee health. This study is 
important in order to investigate the effects of vibration more effectively when considering that 
the studies on vibrational effects are limited and field studies involving individual exposures are 
also considered in this respect.
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ROAD VIADUCTS PUSH SLIDING OF BRIDGE CONSTRUCTION 
SECURITY CRITERIA
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Öz: Amaç: Küresel rekabet ortamının üretim ayağındaki hız-
landırıcı etkisi ile beraber iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları 
ön plana çıkmaktadır. Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) hareketleri ve faaliyetleri güvenlik bilincinin sağlanma-
sını merkeze alarak nitelikli ve verimli iş ve işyeri ortamı ya-
pılandırmaktadır. Bu bakımdan ülkemizde geç dönemde önem 
kazanmış olan işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı, sanayinin 
ihtiyacı ve işçi haklarıyla paralel olarak yapılandırılmaya çalı-
şılarak güvenli iş ortamının sağlanması amaç edinilmektedir. 
Özellikle 2000’li yılların başı itibariyle hız kazanmış olan yapı 
işleri ve inşaat sektöründeki yatırımlar göz önüne alındığında, 
işin doğası gereği karşılaşılan iş kazalarının ve işçi kayıpla-
rının ihmal edilemeyeceği gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. İş 
ortamının geniş, dağınık ve dikkatsizliğe yol açabilecek kala-
balık donanımlara sahip olan yapı işleri sektörünün İş sağlığı 
ve güvenliği yönetmelik, mevzuat ve kanunlarına uyumluluğu 
birinci derecede önem kazanmaktadır. Yöntem: Bu çalışmada 
yapı işlerinin bir kolu olan köprü ve viyadük yapımında itme-
sürme metodunun İSG yükümlülükleri çerçevesinde yapılan 
işin niteliği, iş sırasında kullanılan makine ve ekipmanlar ve 
iş çevresinin uyum süreci ve alınması gereken önlemler ince-
lenmektedir. Bulgular: İş sırasında verilen eğitimlerle işçiye 
kazandırılan davranış modellerinin ve iş başında uygulanan 
müdahalelerin yanı sıra kullanılan her türlü enstrümanın yol 
açabileceği kazaların önlenmesinde alınması gereken tedbir-
ler öneri şeklinde sunulmaktadır. Sonuç: Çalışmada ayrıca iş 
modelinin farklılığına göre İSG kriterlerinin iş güvenliği uz-
manları nezdinde bilinçli ve her an aksiyon alınması yönünde 
değişikler içerdiği gözler önüne serilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Yapı İşlerinde 
Güvenlik Kriterleri,Viyadük

Abstract: Aim: The effect of the production of the global 
competitive environment with the foot accelerator work car-
ried out by the occupational health and safety. Today, the pro-
vision of security and Safetey awareness of movements and 
activities by taking qualified and efficient business centre and 
workplace environment a gul. In this regard, in our country, 
which has gained importance in the long term health and safe-
ty needs of the industry and workers ‘ rights concept, as par-
allel goal of ensuring a safe business environment by working 
to be configured. Especially as of head speed-2000s winning 
construction and considering investments in the construction 
sector, due to the nature of the work encountered job loss of 
workers cannot be neglected and the fact of the accident re-
vealed. Business environment at large, disorganized and care-
less can lead to the crowd that have the jobs sector to OHS 
Regulation, legislation and law compliance is becoming in-
creasingly important in the first degree. Method: In this study, 
is a branch of the bridge and viaduct construction in con-
struction method of push-sliding OHS obligations within the 
framework of the nature of the work done, business machines 
and equipment and business during the harmonization process 
work and are examined. Results: With the training provided 
to the employee on the job behavior models and interventions 
implemented at work as well as it can lead to all kinds of used 
instrument to be measures in the prevention of accidents is 
presented in the form of recommendations. Conclusion: The 
study also compared the different business model for health 
and safetey at work safety experts informed of the criteria and 
action to be taken in the direction of the changes are contained 
in the data.ion of the changes are contained in the data. 

Key Words: Occupational Health, Safety At Work, Wisa Secu-
rity Criteria, Viaduct

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.1.03

1. Sorumlu Yazar: Turabi KARADAĞ, Üsküdar  Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul / 
Türkiye turabikaradag@windowslive.com  Geliş Tarihi / Received: 15.01.2017 Kabul Tarihi/ Accepted: 29.04.2017 
Makalenin Türü: Type of article (Araştırma – İnceleme / Research -Examination) Çıkar Çatışması / Conflict of 
Interest:Yok / None“Etik Kurul Raporu Yok – None of Ethics Committee”

ULUSLARARASI HAKEMLİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI DERGİSİ

International Refereed Journal of Occupational Health and Safety  UHİGÇSD



94

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 02 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

January / February / March / April Winter Spring Issue: 02 Year: 2017
ID:02 K:02

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2016/73226)
Issn Print: 2548-0758 Online: 2587-1463

GİRİŞ

Bir ülkenin kendi iç piyasasının ihtiyaçlarını 
karşılama yeterliliğinde ve diğer ülkelerle gir-
diği gelişim rekabetinde, toplumsal ve sosyal 
refah artışını amaç edinmesi elini güçlendiren 
etkenlerdendir. Ekonomik büyüme teorilerin-
de fiziki sermaye yatırımlarının yanı sıra be-
şeri sermayeye yani insana yapılan yatırımlar 
da bu bağlamda göz ardı edilemez. Küresel 
rekabet ortamında fiziki yatırımlar ülkedeki 
teknolojik ve ekonomik etkinliği geliştirme 
yönünde ilerlemektedir. Son yıllarda özellik-
le inşaat sektöründeki atılım ülkedeki katma 
değeri arttırmış ve istihdam kazandırmıştır. 
Fiziki yatırımın, beşeri (insani) yatırıma köp-
rü görevinde ise iş sağlığı ve güvenliği ön 
plana çıkmaktadır. Çalışanı bilinçli, eğitimli 
ve öngören nitelikte yetiştirmek İş güvenliği-
nin başlıca görevleri arasında sıralanmaktadır 
(Bingöl, D.2010).  Tarım üretiminden sınai 
üretimine ayak uydurmaya çalışan gelişmekte 
olan ülkelerde özellikle nitelikli işçi sorunları 
baş göstermekte, iş sahibi kurumun büyük öl-
çekli olması dahi iş kazalarının önüne geçmek 
için yeterli olmamakta; bu bakımdan sanayi 
üretiminde iş sağlığı ve güvenliği bildirim-
leriyle donatılmış çalışan yetiştirmek elzem 
olmaktadır. 1990’ların başına kadar iş kaza-
larının %80’i insana bağlı olduğu düşünüldü-
ğünde çalışana verilen eğitimin ve işverene 
yapılan rehberliğin önemi ortaya çıkmaktadır. 
Ülkemizde son zamanlarda yapı işlerindeki 
istihdam yoğunluğu ile iş kazalarının yakın 

ilişkisi incelendiğinde, çalışanın iş ile ilgili 
hak ve sorumluluklarının bilincinde hareket 
etmesini sağlamak amacıyla eğitim zorunlu 
hale gelmiştir. Çalışmada öncelikle ulusal ve 
uluslararası   literatüründe iş sağlığı ve güven-
liği çerçevesinde uygulama ve sınırlamalar 
tartışılacak, 3. Bölümde yapı işleri ve iş gü-
venliğinin yapı işlerindeki uygulama alanları 
ele alınacaktır. 4. Bölümde ise köprü yapımı 
örneği göz önünde bulundurularak İSG ça-
lışmaları ve kriterleri itme-sürme metoduyla 
yapılan 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara 
Otoyolu Projesi’nin viyadükleri üzerinde te-
orik çatıda analizler yapılacaktır. Sonraki bö-
lümlerde elde edilen bulgular eşliğinde tartış-
ma ve değerlendirme yapılacaktır (İş Hukuku 
Dergisi 20, 2007).

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı yapı işlerinde 
işin doğası gereği karşılaşılan iş kazalarının ve 
işçi kayıplarının ihmal edilemeyecek derecede 
önemli olup iş kazalarının önüne geçmek için 
yeni bir metot uygulamasıdır.

KAPSAM: Viyadük ve köprü yapımında çalı-
şan tüm çalışan personeli kapsamaktadır.

YÖNTEM : Bu çalışma Kuzey Marmara Yol 
Projesinde uygulama alanında gözlemler, ça-
lışanlarla yapılan görüşmeler, viyadüklerin 
montajlama işlemi sırasında önceden ön gö-
rülemeyen riskler ortaya çıkması sonucu bir 
yöntem geliştirilmiştir
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ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ: İş ortamı-
nın geniş, dağınık ve dikkatsizliğe yol açabile-
cek kalabalık donanımlara sahip olan yapı ve 
metal işleri sektörünün İş sağlığı ve güvenliği 
yönetmelik, mevzuat ve kanunlarına uyum-
luluğu birinci derecede önem kazanmaktadır. 
Bu makalede işçiler tarafından daha önce hiç 
ismi bilinmeyen ya da görmedikleri makine ve 
donanımlarda çalışmalardan meydana gelen 
aksaklıkların incelenmesi çalışmanın proble-
midir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI: Araştırma-
da en çok karşılaşılan kısıtlılık ise çalışanların 
sürekli değiştirilmesi, projeye ayrılan bütçede 
iş sağlığı ve güvenliğine ayrılan bütçenin ve 
çalışanların eğitim yetersizliğidir.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KAPSA-
MINDA TÜRKİYE ÇALIŞMALARI

Türkiye’de İSG uygulamaları ve kriterleri 
uluslararası örnekler ile bağlantılı olarak ken-
dini göstermeye başlamıştır. AB uyum süreci 
ve gelişen sanayi üretiminde uyumlu iş gücü-
nün oluşturulması için kurumsal düzenleme 
ve politikaların hayata geçirildiği görülmek-
tedir. Uluslararası komitelerin aldığı karar ve 
yönetmelikler ışığında yürürlüğe konan mev-
zuat ve yasaların inşasına,hukuksal değişiklik 
ve yeniliklerle ülkemizde tam manada 2003 
yılında başlanmıştır. 2003 yılında yürürlüğe 
giren İş Kanunu’nda sözü edilen İSG yüküm-
lülükleri, sorumlulukları ve önlemleri 2012 

yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı 
ve güvenliği kanununa kadar bağımsızlığını 
kazanamamıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nda 
yer alan işverenlerin ve işçilerin yükümlü-
lüklerinin bulunduğu iş sağlığı ve güvenliği 
maddeleri 6331 sayılı kanun kapsamına alın-
mıştır (ÇSGB, 2012). (6331 sayılı İş Sağlığı 
Ve Güvenliği Kanununun Genel Esasları). 
Bununla beraber İSG’nin kapsam ve içeriği 
genişletilmiş, işyerinde alınması gereken tüm 
sorumluluk işverene verilmiştir. Kanunun söz 
konusu kapsamıyla beraber İSG kriterlerine 
uyum sorunu yönetime aktarılarak çözümler 
bulunarak aşılmaya çalışılmıştır (Korkmaz 
2012). Kanunda dikkat çeken bir diğer nok-
ta ise 2014 yılında yapılan değişikliğin devlet 
kanadındaki yansımalarıdır. İSG kriterlerine 
uyma zorunluluğu getirilen küçük ve orta öl-
çekli işletmelerin mali yükün altında kalma-
maları için devlet tarafından destek ve teşvik 
alması kararlaştırılmıştır. Yukarda sözü edilen 
hukuksal düzenlemelerin ülkemizdeki yan-
sımaları olumlu olmakla birlikte ne yazık ki 
yeterli seviyede olmamaktadır. Şekil 2.1 ince-
lendiğinde bu durumun sonuçları ile birlikte 
ortaya çıkmaktadır. 2015 yılında yayınlanan 
SGK iş kazaları ve meslek hastalıkları verile-
ri göstermedir ki 23-25 yaş aralığındaki genç 
nüfusun iş kazalarına daha çok uğradığı ve bu 
durumun gelecekte ülke ekonomisine etkile-
rinin düşünülenden daha çok olabileceği göz-
lemlenebilmektedir.
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Grafik 1: İş Kazası Geçiren Sigortalıların Yaşlara Göre Dağılımı

(Veri: SGK, 2015).

Bütün gözlem ve verilerin ışığında, iş güven-
liği ve sağlığı kavramı kanunlaştırılarak kaza-
nıldığı fakat uygulama ayağında temel aksak-
lıkların var olduğu söylenebilir. Söz konusu 
durumun ortaya çıkmasında rol alan faktörler 
arasında kurumsal eksikliklerin yanı sıra işçi-
nin sahip olduğu teknik bilgi, eğitim düzeyi 
ve sosyoekonomik durumu ve işveren-işçi 
arasındaki bilgi aktarımı köprüsünün kurula-
maması yatmaktadır (Yılmaz, F., 2010).  Bu 
bakımdan İSG kurullarının etkinliği, işçinin 
eğitilmesi ve işverenin işyerini istenen gü-
venlik kriterlerine çekmesi konusunda başat 
rol oynamaktadır (Cafer Dönbekçi, 1998). 

GEREÇ ve YÖNTEM

Yapı işlerinde uygulanan güvenlik kriterleri, 
viyadüklerde itme-sürme metoduyla köprü 
yapımında uygulanan iş sağlığı ve güvenli-

ği önlemleri iş ortamına özgü durumları ve 
uygulama alanlarına göre mercek altına alı-
nacaktır. Viyadüklerin yapım aşamasında ya-
pılan iş ve işe uygun çalışanların özellikleri, 
makine ekipmanları ve çevre faktörleri göz 
önüne alınarak alt başlıklar halinde incelene-
cektir. Çalışmada 3. Boğaz Köprüsü ve Ku-
zey Marmara Otoyolu Projesi’nin bağlantı 
yollarındaki itme-sürme metoduyla yapılan 
viyadüklerde (V06, V14 ve V17 viyadükleri) 
uygulanan İSG kriterleri değerlendirilecektir.

Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu 
Projesi 2012 yılında ihalesi yapılmış, 2013 
yılında ‘yap, işlet, devret’ modeline göre A ve 
B firmalarına tarafında yapımına başlanmış-
tır. 10 yıllık süreci kapsayan projenin yapımı 
tamamlandığında 59 metre genişlik, 320 met-
reyi aşan kule yüksekliği ve 1408 metre ana 
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açıklığa sahip bir asma köprü ortaya çıkması 
planlanmaktadır.

Bu çalışmada söz konusu projenin Avrupa 
Yakası bağlantı yolunda inşa edilen üç vi-
yadüğünden biri olan Viyadük 06’nın itme-
sürme metoduyla yapım aşamaları incelenip, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kriterleri çerçe-
vesinde alınan önlemler yönetmeliğin bahsi 
geçen maddeleri ile karşılaştırılarak analiz 
edilecektir.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği’nin 3. Maddesinde belirlendiği 
üzere 6331 sayılı Kanunun 30. Maddesine 
dayanılarak İSG şartları belirlenmiştir.  Yö-
netmelikte ‘Yapı İşleri Listesi’ nin bulunduğu 
Ek 1’de köprü ve çelik yapı (3. Madde e ve f 
alt başlıkları) inşa yapılarında bulunmaktadır, 
bu sebeple yönetmelik çerçevesinde uygula-
nan şartlar bu yapılar için de geçerliliğini ko-
rumaktadır. Yüksekten düşme gibi risklerin 
fazla olduğu işlerin kapsamına giren köprü 
viyadük yapımı özel başlık dahilinde bulun-
maktadır.

BULGULAR

Ekonomik kalkınma planlarında uzun vadeli 
yatırımların dışında ülkenin kısa sürede hızlı 
geri dönüşümleri aldığı sektörler incelendi-
ğinde, hem istihdamı hem ekonomik gelişimi 
pozitif yönde itici güç olan inşaat ve yapı sek-
törü önümüze çıkmaktadır. İşin doğası gereği 
ortaya çıkan sürat kavramı İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği önlemlerinin daha dikkatli bir şe-
kilde kurgulanması gerektiğini göstermekte-
dir. İSG kavramı ile çok geç tanışan ülkemiz, 
uluslararası kurulların öncülüğü ve AB süreci 
kapsamında tasarılar yürürlüğe koymuştur. 
Söz konusu tasarıların uygulama ayağının 
gücü bilinç ve devamlılık olgusunun etrafın-
da şekillenmektedir.  

Projede yer alan viyadük yapımı da uzmanlık 
gerektiren spesifik işleri içerdiği için bahsi 
geçen güvenlik şartlarının önceliğinin önemi 
artmaktadır. 

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği bilincinin verilen 
eğitimlerle daha çabuk aşıldığı, iş ortamına 
entegre edilebilen uygulamalarla daha güçlü 
geri dönüşlerin alındığı ortaya çıkmaktadır. İş 
ortamı ve işi yapan çalışanın uygun şartlarda 
uyumluluğu projenin ana arterini oluşturmak-
ta, herhangi bir risk oluşturan durumlarda ya 
riskin ikame edilmesi ya da riskin ortadan 
kaldırılması veya riskin aza indirgenmesi ile 
ilgili aksiyonların alınması büyük önem teş-
kil etmektedir.

İş ortamında alınacak önlemlerin yanı sıra iş 
sırasında kullanılan makine ve ekipmanlar 
için kullanma talimatları ile ilgili eğitimlerin 
çalışanlara verilmesi ilk adımdır. Bir sonraki 
adım makineyi kullanacak olan çalışana veri-
lecek eğitimdir. Bir sonraki adım makinenin 
yakınında bulunan diğer çalışma alanlarını 
etkileyebilecek durumlar var ise gerekli gü-
venlik önlemlerinin alınmasıdır.
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Bir diğer husus ise çevreye olan etkilerdir. 
Makineler ve halatlar için kullanılan yağla-
rın ve diğer atıkların çevreye verdiği zararı 
önlemek için gerekli tedbirlerin alınması ve 
bertaraf edilmesi için Çevre Birimiyle bera-
ber çalışmak çevreye verilen zararı önlemede 
atılması gereken önemli bir adımdır.

PREKAST SAHANIN KURULUMU

İtme–sürme metodu ile köprü yapımında ön-
celikle prekast sahanın hazırlığı yapılmakta-
dır. Prekast sahada yapılan sliding beam ve 
geçici ayaklar launching nose’un ve arkadan 
gelen tabliyenin kenar ayağa ulaşması için 
yapılan geçici yapılardır.

LAUNCHING NOSE MONTAJI

Tamamı çelikten oluşan Launching nose, tab-
liyeden gelen çekme halatlarının kumanda 
merkezinde bulunan çekme krikolarına bağ-
lantı yapılarak krikolara uygulanan kuvvetle 
tabliyeyi viyadük ayaklarına geçişi sırasında 
yardımcı kılavuzdur. Launching nose’un par-
çaları mobil vinç yardımıyla yerlerine otur-
tulduktan sonra montaj aşaması başlar. Bu 
aşamada çalışanların çelik montajı hakkında 
yeterli tecrübeye ve gerekli mesleki yeterli-
lik belgesine sahip olması gerekmektedir. Bu 
aşamada şirketin izleyeceği politika öncelikle 
bu iş için belirtilen donanıma sahip çalışanla-

rı bu alanda çalıştırmasıdır. Montaj işlemi sı-
rasında yüksekte yapılan çalışmalarda emni-
yet kemeri takan çalışanlar kendilerini vinçte 
bulunan 5. Halata bağlaması gerekmektedir. 
Çeliğin iç kısmında yapılan çalışmalarda 
gürültü maruziyet sınır değerlerinin üzerine 
çıkıldığı için kulak koruyucu kullanılması 
gerekmektedir (Hasle, P., ve Limborg, H. J., 
2006). Launching nose’un kurulumu bittikten 
sonra ilk tabliye ile bağlantısı yapılmaktadır.

BETON İÇİNDEN GEÇEN BORULARIN 
YERLEŞTİRİLMESİ

Launching nose’a bağlantısı yapılan tabliyeyi 
güçlendirmek için yatay ve dikey olarak boru 
döşenip bu boruların içlerine halat sürülmek-
tedir. Demir bağlama işlemi ile paralel olarak 
giden boru yerleştirilme işlemi sırasında ko-
ordineli ve hızlı bir çalışma ortamı oluşmak-
tadır. Bu aşamada çalışanlar demir donatı 
içinde düşmeye elverişli ortamda çalışmakta 
olup anlık dikkatsizliklerde kaza olması ka-
çınılmaz hale gelmektedir. Bu aşamada çalı-
şanların demir donatı üzerinde kesinlikle hız-
lı hareket etmemeleri konusunda uyarılmaları 
gerekmektedir. 

Boruların demir donatı içinden geçirilerek 
demire bağlandığı bu işlemde çalışanlar, iş-
veren tarafından temin edilen iş eldivenlerini 
kullanmak zorundadırlar. 



99

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 02 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

January / February / March / April Winter Spring Issue: 02 Year: 2017
ID:02 K:02

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2016/73226)
Issn Print: 2548-0758 Online: 2587-1463

Resim 1. Betonun İçine Boru Yerleştirme İşlemi

TRUMPLATE MONTAJI

Trumplate demir donatının içine yerleştiri-
len boruların baş kısmına yapılan montajdır. 
Yani betonda bulunan boruların içine sürülen 
halatları kriko ile germe işlemi yaparken kri-
konun uyguladığı kuvveti betona yayarak be-
tonun patlamasını önlemektedir (Smallwood, 
J., 2014).

HALAT SÜRME 

Demir donatının içine borular yerleştirildik-
ten sonra yatayda bulunan 3B halatları beton 
dökülmeden önce boruların içine sürülür. 
Daha sonra beton dökülür. Beton dökümün-

den sonra dikeyden geçen boruların içine ha-
lat sürülmeye başlanır (Hasle, P., 2006).  Ha-
lat sürme makinesini kullanacak kişiye maki-
ne ile ilgili eğitim verilip kayıt altına alınır. 
Bu işlem sırasında dispencer’den çıkan halat 
bazı aksaklıklar olduğunda fırlayıp çalışan-
ların üzerine gelebilir. Bunu engellemek için 
dispencer’in olduğu bölge koruma altına alı-
nır ve bu bölgeye yakın çalışma yaptırılmaz 
(Senate C. Job Safety and Health 1970).

ARD GERME 

Beton döküldükten sonra mukavemetini al-
ması beklenir. Mukavemetini alan beton 
artık germe işlemine hazırdır. Dikeyden ge-
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çen halatlara (13lük ve 19luk halatlar)  kri-
ko ile germe işlemi yapılır. Yataydan geçen 
3B halatları da kriko ile gerilmeye başlanır. ( 
Smallwood. J. 2014). Germe işlemi bittikten 
sonra uzun kalan halatlar spiral makinesi ile 
kesilir. Bu işlem sırasında spiral makinesinin 
koruyucusu iptal edilmemeli ve bu işlemi ya-
pan çalışan uygun iş eldiveni ve iş gözlüğünü 
takmalıdır. 

Resim 2. Ard Germe İşlemi

PULLING STICK 

Beton döküm işlemi biten tabliyeyi itme-sür-
me işlemine hazırlama aşamasında Pulling 
Stick’ler devreye girer. Pulling stick tabli-
yenin sağ ve sol tarafında bırakılan boşluk-
lardan geçirilerek alt kısmına takılan halatla-
rın kumanda merkezinde bulunan krikolara 
bağlantısı yapılır. İtme-sürme de önemli rol 
oynayan Pulling Stick’in bulunduğu bölge 
işlem sırasında halatın kopma ihtimalini dü-

şünerek koruma altına alınmalıdır. Güvenli 
çalışma bölgesi oluşturulmalıdır (Smallwo-
od, J., 2014).

İTME-SÜRME 

Tüm germe işleri, pulling stick yerleştirilme-
si ve halatların krikoya bağlantısı yapıldıktan 
sonra tabliye itme-sürmeye hazırdır. Launc-
hing nose’un geçici ayaklardan geçişini sağ-
lamak için ipalan denilen bir malzeme kulla-
nılır. Bu malzeme launching nose’un ayaklar-
da ilerlemesini sağlamak için yağ ile kaplanır 
ve ayakların üzerinde bulunan mesnetlerden 
kayarak ilerlemeye başlar. Aynı şekilde tab-
liyenin üzerinde bulunduğu kalıbın olduğu 
bölgedeki sliding beam de kaygan plywood-
larla döşenmiştir. Tabliye kalıptan kurtulup 
geçici ve ilerdeki sabit ayaklara gelene ka-
dar sliding beam üzerinde kayarak hareketini 
sağlar. Tabliye ilk olarak geçici ayaklar üzeri-
ne binerken yine yağ ile kaplı ipalan yardımı 
ile ilerlemeye devam eder (Viscusi, W. K., 
1979). Bu aşamada dikkat edilmesi gereken 
nokta ipalanı tabliye veya launching nose 
ile geçici veya kalıcı ayakların arasına yer-
leştirirken çalışanın dikkatli bir şekilde elini 
kaptırmadan vermesidir. İpalan verme işlemi 
sırasında çalışanların yağ ile yaptığı çalışma 
tehlike arz etmektedir. Öncelikle burada kul-
lanılan yağın MSDS bilgi formu alınıp, bu-
nunla ilgili çalışanlara eğitim verilmelidir. 
Bunun yanı sıra alınabilecek diğer bir önlem 
ise çalışanlara dağıtılacak tek kullanımlık tu-



101

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 02 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

January / February / March / April Winter Spring Issue: 02 Year: 2017
ID:02 K:02

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2016/73226)
Issn Print: 2548-0758 Online: 2587-1463

lumlardır. İpalanlar yağlanırken iş kıyafetle-
rini yağdan korumak için uygulanabilecek bir 
çözümdür.

 HDPE BORU KAYNAĞI 

Tabliyenin iç kısmına yerleştirilen HDPE 
boruları harici halatların içinden geçtiği bir 
düzenektir. Bu işlem yapılırken 2 veya 3 kişi 
görevlendirilir (Hasle.P.- Limborg. J. 2006). 
ve bu kişilere yüksek sıcaklıkta çalışan ekip-
manlara karşı kendilerini korumak için eği-
tim verilir. Bölgede yangın tüpü hazır bulun-
durulur. Kaynağın yapıldığı bölgede güvenli 
çalışma ortamı oluşturulduktan sonra işleme 
başlanmaktadır.

PLATFORM MONTAJI VE DEMONTAJ

Viyadüğün ayaklarında yapılacak işlemler 
için güvenli bir çalışma bölgesi oluşturmak 
gerekmektedir. Bunun için ise platform ku-
rulmaktadır. Platform kuracak ekip belir-
lenmeden önce yüksekte çalışma için uygun 
olup olmadığına, deneyimine ve kaynakçı 
sertifikası olmasına dikkat edilmelidir. Plat-
form kurulumu yapılmadan önce bir prosedür 
hazırlanıp çalışanlara bu prosedür ile ilgili 
eğitim verilmelidir. 

Resim 3. Saha İçi Platform Örneği

i. Başlıkta bulunan çalışan platformu 
yerine oturtup montajı yaparken kendini ke-
sinlikle yaşam hattına bağlamalıdır.

ii. Platform montajı sırasında başlığa 
iniş ve çıkış yapılırken kullanılan insan taşı-
ma sepeti standartlara uygun olmalıdır.

iii. Montaj tamamen bittikten sonra baş-
lıklara yaşam hattı çekilip, çalışmaya uygun 
hale getirilmesi sağlanmalıdır.

iv. Tabliyeden platforma iniş için mon-
tajlanan merdivenler standartlara uygun ve 
dikey yaşam hattının çekilmesi ile çalışmaya 
hazır hale getirilmiş olmalıdır.



102

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Ocak / Şubat / Mart / Nisan Kış İlkbahar Dönemi Sayı: 02 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

January / February / March / April Winter Spring Issue: 02 Year: 2017
ID:02 K:02

(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)
(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)

(2016/73226)
Issn Print: 2548-0758 Online: 2587-1463

SONUÇ 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği için kurulan siste-
matik temellerin ileriki yıllarda daha iyi so-
nuçlar vereceği düşünülerek söylenebilir ki, 
söz konusu duruma ilişkin gelişmelerin hız 
kazanarak profesyonel çerçevede bir ‘meslek 
grubu’ olarak değil iş hayatına gömülü olarak 
var olan bir ‘olgu’ olarak görülmesi gerekti-
ği karşımıza çıkmaktadır. İSG’nin her iş yeri 
ortamında uygulanması zorunlu olduğu hal-
de, alınan önlemlerin her çalışan ve işverenin 
işin doğal süreci olarak içselleştirmesi mü-
him olmaktadır. Özellikle küçük ve orta öl-
çekli firmaların kar amacı gütmeden tüm İSG 
kriterlerini yerine getirilmesi ve durumun 
kar-zarar tablolarından çıkarılarak ayrı bir 
oluşum olarak kabul edilmesi gerekmektedir. 
Şirketlerde kurumsallaştıkça uyulması gere-
ken kriterlerin uygulanma sıklığının arttığı 
gözlemlenmektedir. Bu durumun ülkenin en 
küçük işletmesine kadar yayılması amaç edi-
nilmelidir. İster sürekli ve rutin döngüye sa-
hip olsun ister proje tabanlı geçici mahiyette 
yürütülen iş olsun İSG gereklilikleri işin bir 
parçası olarak görülmeli, kaza sonrası aksi-
yon almaya mecbur kalmadan güvenli işyeri 
ortamı sağlanmalıdır. Bu sebeple sözü edilen 
zorunlulukların ileride daha büyük maliyetle-
re mahal vermemesi için bütçe düzenlenme-
si iş uygulamasının (ya da projenin) başında 
belirlenmelidir. Diğer yandan, güvenlik ted-
birleri sırasında gerekli olan ekipmanın ‘göz 
doldurmaya’ yönelik değil kalite standartla-

rını sağlamış yapıda belirlenmesi işçinin can 
güvenliği için çok önemli gözükmektedir. İş 
sırasında kritik durumda veya zor dönemeçte 
olduğu düşünülen bölümler için özel prose-
dürlerin hazırlanması kaza önleyici bir adım 
olmaktadır. İSG uzmanının öngörülü davra-
nışlarının yanı sıra işçi ve işverene verdikleri 
eğitim, hem iş sağlığı ve güvenliği bilincinin 
arttırılması hem de işçi ve işveren arasındaki 
bağlantının güçlendirilmesi bakımdan etkin 
rol oynamaktadır. Dolayısıyla burada İSG 
uzmanı ve işyeri sahibi arasında ‘hiyerarşik’ 
yapının varlığı uzmanın müdahale özgürlü-
ğünü etkilememeli hatta çalışan İSG uzman-
larının ÇSGB bünyesinde gelir kontrollerinin 
sağlanması önerilmektedir. Çünkü şirketlerin 
kar amaçlı olması düşünüldüğünde uzman ve 
işveren arası uyuşmazlıkların olması kaçınıl-
maz olmaktadır. Özellikle bu çalışmada da 
bahsedildiği gibi yapı işleri sektörünün ala-
nında olduğu gibi yönetim birimleri arasında 
da dağınık ve kalabalık yapılanmaların var-
lığı söz konusu durumu tetiklemektedir. Bu 
sebeple organizasyon ve yönetim şemasında 
İSG biriminin ‘hiyerarşik’ düzenin parçası 
görülmeyerek bağımsız kararlar alabilen bir 
birime dönüştürülmesi önemli bir adım ola-
caktır.

Bulgular: İşin doğası gereği ortaya çıkan 
sürat kavramı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
önlemlerinin daha dikkatli bir şekilde kurgu-
lanması gerektiğini göstermektedir. İSG kav-
ramı ile çok geç tanışan ülkemiz, uluslararası 
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kurulların öncülüğü ve AB süreci kapsamın-
da tasarılar yürürlüğe koymuştur. Söz konusu 
tasarıların uygulama ayağının gücü bilinç ve 
devamlılık olgusunun etrafında şekillenmek-
tedir.   Projede yer alan viyadük yapımı da uz-
manlık gerektiren spesifik işleri içerdiği için 
bahsi geçen güvenlik şartlarının önceliğinin 
önemi artmaktadır.   İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği bilincinin verilen eğitimlerle daha çabuk 
aşıldığı, iş ortamına entegre edilebilen uygu-
lamalarla daha güçlü geri dönüşlerin alındığı 
ortaya çıkmaktadır. İş ortamında alınacak ön-
lemlerin yanı sıra iş sırasında kullanılan ma-
kine ve ekipmanlar için kullanma talimatları 
ile ilgili eğitimlerin çalışanlara verilmesi ilk 
adımdır. Bir sonraki adım makineyi kullana-
cak olan çalışana verilecek eğitimdir. Bir son-
raki adım makinenin yakınında bulunan diğer 
çalışanların karşılaştığı riskler.
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EXTENDED ABSTRACT

  The effect of the production of the global competitive environment with the foot accelerator 
work carried out by the occupational health and safety. Today, the provision of security and 
Safetey awareness of movements and activities by taking qualified and efficient business centre 
and workplace environment a gul.In this regard, in our country, which has gained importance 
in the long term health and safety needs of the industry and workers ‘ rights concept, as parallel 
goal of ensuring a safe business environment by working to be configured.Especially as of head 
speed-2000s winning construction and considering investments in the construction sector, due 
to the nature of the work encountered job loss of workers cannot be neglected and the fact of 
the accident revealed.Business environment at large, disorganized and careless can lead to the 
crowd that have the jobs sector to OHS Regulation, legislation and law compliance is becoming 
increasingly important in the first degree.In this study, is a branch of the bridge and viaduct 
construction in construction method of push-sliding OHS obligations within the framework of 
the nature of the work done, business machines and equipment and business during the har-
monization process work and are examined.With the training provided to the employee on the 
job behavior models and interventions implemented at work as well as it can lead to all kinds 
of used instrument to be measures in the prevention of accidents is presented in the form of re-
commendations. The study also compared the different business model for health and safetey at 
work safety experts informed of the criteria and action to be taken in the direction of the chan-
ges are contained in the data.ion of the changes are contained in the data. Wisa implemented 
security criteria, viaducts through push-sliding bridge is implemented in the construction of the 
occupational health and safety measures specific to the cases and the business environment to 
the application areas will be under the spotlight. Viaduct under construction work done and cut 
out features of employees, machinery equipment and environmental factors will be reviewed 
in considering the subheadings. Study 3. Bosphorus Bridge and Northern Marmara highway 
project through the link made a push in-sliding viaducts (V06, V14 and V17 viaducts) are jud-
ged OHS criteria applied. Bosphorus Bridge and Northern Marmara highway project has been 
auctioned in 2012, 2013 ‘, operate, transfer ‘ model İçtaş Construction Industry.-Astaldi joint 
venture Group has started the construction of the side. the construction of the project, covering 
a 10-year process completes 59 meters width, the height of the Tower in excess of 320 meters 
and 1408 meters is planned to be the emergence of a suspension bridge with the main opening.
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In this study, this project built on the way to the European side connection is one of the three 
viyadüğünden Viaduct is push-sliding method 06 construction phases examined, health and 
safety measures taken within the framework of the criterion of the regulation will be analyzed 
by comparing with the mentioned items.
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larının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında bilimsel çalışmalar yapmış olması şartı aranır. 
Dr. Unvanına sahip olmayan ve alanında yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem 
kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını 
oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yöne-
tim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve 
uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide 
kabul edilip edilmeyeceğine, hakem sürecine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. 
Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde ha-
kem, bilim ve danışma kurulunda yer almak isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yöne-
tim kurulu karar verebilir.

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildi-
rilerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olma-



lıdır. Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için 
gönderilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan 
çalışmalar yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir.

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri ’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da ya-
zarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde ya-
yınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçekleşti-
rilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Bu 
konuda dergimiz üzerinde hiçbir kurum, kişi ya da diğer yetkili olanlar yaptırım uygulayamaz. 
Dergimiz online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan çalışma-
ların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda sağlamak 
amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi olmayıp, hiçbir 
yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde kabul edilen ve 
basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına uygun olarak mi-
zanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile okuyucular sistemden 
bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek makale baz alınarak 
yapılmaktadır.



Değerli Bilim İnsanları., 

T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı Doçentlik Sınavı 
Başvuru koşulu olarak 101 ve 102 nolu madde getirilmiştir. Bu maddenin Alan Eğitimi ile 
Eğitim Bilimleri Koşul No: 11&11 (b) şıkkında “Uluslararası alan indeksleri tarafından 
taranan (1a da belirtilen indeksler dışındaki indekslerde yer alan) dergilerde yayınlanmış 
özgün araştırma makalesi (10 puan) istenmektedir. Uluslararası Hakemli İş Güvenliği 
Çalışan Sağlığı Dergisi (UHİGÇSD) alan indeksli dergi kriterlerinde yer almakta ve de-
ğerlendirilmektedir.
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International Journal of Occupational Health and Safety entered into publication life in 
2016. International Refereed Journal of Occupational Health and Safety was published in 2013. 
Our journal includes valuable and qualified articles which will provide sources for the literatu-
re. Our journal is an international refereed journal, and published three times a year. The issues 
of our journal are published on APRIL, AUGUST and DECEMBER. Both online and hard ver-
sions of the journal are available. All kinds of publications that can be evaluated within the Oc-
cupational Health and Safety researches are included in our journal. Chief editor of the journal 
is Prof. Dr. Bülent EKER (Ph.D.) and Assoc. Prof. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU 
(Ph.D.). Any kind of publications that can be evaluated in the Occupational Safety and Emp-
loyee Health Surveys can be given in our magazine. Editor-in-Chief of the journal is Professor 
Dr. Bülent EKER and Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU who carries out their activities in 
accordance with the decisions taken by the Executive Board of the journal. Editor-in-Chief is 
the member of the board who has the highest rank, and decisions taken by 51% of executive 
board are implemented. Each submitted article is approved by two referees who are experts in 
their fields, and is expected to be granted with positive opinions of referees as to being eligible 
for publishing. Within the same issue, single article of the author is published. If the author has 
more than one article which is approved by referees and the executive board, those are lined 
up for the following issues. No author has any kind of power on referees and executive board. 
Copy right agreement is not demanded for articles which have been uploaded to the system 
for publishing. Rights of articles which have been uploaded to the system are considered to be 
transferred to the journal. Author or authors are regarded to have agreed on this and have been 
included in this system by committing to act in accordance with the publishing conditions of 
the journal.

Academicians and researchers who would like to become a member of referees and scientific 
boards of the journal are required to hold Ph. D. degree and be granted with the title of Doctor 
and to be experts in their fields. In addition, one of the conditions is to have carried out scienti-
fic studies. No one who has not published works in his/her field and does not have the titles of 
Doctor or Expert cannot become a member of referees and advisory boards. Executive board of 
the journal is the senior decision and executive mechanism of the journal. Each and every de-
cision of the executive board is absolute and irreversible. Without the decision of the executive 
board, nothing can be carried out or performed under no circumstance. The Editor-in-Chief of 
the journal can decide on whether works which have not been sent to the approval of refere-
es can be accepted or not, whether they can be included in the process of referees’ approval. 



Editor-in-Chief does not have to inform the executive board on this process. Executive board 
takes decisions regarding the participation of scientists in the referees, scientific and advisory 
boards of the journal.

In our journal, special issues can be prepared for works which have been presented orally in 
some national or international congresses and which have been approved by a referee. Such 
special issues are just valid for oral presentations in agreed congresses. Such works have to be 
approved by scientific board of the congress and evaluated by referees. No work can be publis-
hed without referee assessment and approval. Works which are sent for publishing are submit-
ted to referees for their approvals. Works which are evaluated positively by the two referees are 
published. In addition, printed versions of the orally-presented works and their referee approval 
reports should be submitted to executive board of the journal as well as editor-in-chief. Works 
lacking this information and printed material cannot be accepted for our journal. Information 
regarding the process are provided for author and authors in a written format in the web page 
of the journal. Each author who registers to our journal and logins the system can follow up the 
process on the web page of the journal. All conditions and principles are eligible and same for 
each and every author. These conditions and rules cannot be changed for anyone. Any change 
or difference cannot be requested. Works sent to be published in the journal have to be related 
to the fields that the journal accepts. If a work does not hold such features, it is not published 
in the journal. Procedure regarding refereeing process is under the control of editor-in-chief. 
Editor-in-chief has the authority to decide on the procedure of refereeing process for a work. 
A work which has not been found appropriate or not been accepted by the editor-in-chief can-
not be included in the refereeing process of the journal. Under such circumstances, author or 
authors cannot form any liability for the journal and other bodies. Even if a work is approved 
by a referee or accepted in the system to be published, its publication can be cancelled due to 
negative opinion of editors or executive board regarding the publication of the work or related 
decision of the boards. Under such cases, author or authors cannot impose sanctions on the jo-
urnal. Any kind of authority belongs unilaterally to editors and executive board of the journal.

Our journal acts in accordance with Law numbered “5846” on Intellectual and Artistic Works 
and its provisions within the frame of Turkish Republic legal rules. Our journal has the right 
to protect its legal rights unilaterally against author or authors who do not fulfil the necessities 
of this law. Author or authors are held responsible unilaterally regarding quotations which are 
not in accordance with related rules, and plagiarism. Our journal does not charge any fee thus 
does not have to send printed material to author/authors. Page-setting of the works which have 
been accepted and granted to be published in our journal is carried out according to the journal’s 
publication and writing rules, and then uploaded to the system. Works can be downloaded from 



the system by author/authors and readers so that their needs are met. Page-setting is performed 
by authors based on the sample work provided for them. 

Dear Scientists,

The Article No.101 and No.102 has been brought as the condition to Apply for the Exam of 
Associate Professorship in the Main Area of Health Sciences by T.R. Head of Interuniversity 
Council. In this article, (b) section of the Field Education and Educational Sciences Condition 
No: 11&11 states that Original research articles (10 points) published in the journals indexed 
by international field indices (the journals in the indices apart from those specified in 1a) are 
required. International Refereed Journal of Occupatıonal Health and Safety (UHİGÇSD) is 
included in the criteria for the journals indexed in its field and evaluated accordingly.



 

YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili 
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değer-
lendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar) 
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2 Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemekte-
dir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3 Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumlulu-
ğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4 Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edi-
lir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6 Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir 
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-



rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.

8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngi-
lizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise 
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve 
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan edi-
törleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9 Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli ola-
rak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu 
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a 
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.



13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-
lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.



18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-
luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 



gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

• YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. 
HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DER-
GİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİL-
MESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ 
BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER 
veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR 
HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE 
KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. 
SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.
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bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should 
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13 The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTER-
NET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date 
should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the na-
mes and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilate-
rally inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to 
insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
the information uploaded to the system by author(s).

16 The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in diffe-
rent situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no 
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish. 
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion 
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract 
for the papers in English.

17 The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the in-
formation of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 



relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

18 Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
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because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.
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23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 
the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-



tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
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the system. None of the author(s) have a right to object.

24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
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YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

2 Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3 Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6 Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem 
başlatılır.

8 Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 



ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

9 Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.

10 Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11 Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile bil-
gi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her üç 
talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik olarak 
“RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafından de-
ğerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden ve mail 
yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş editör 
kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş editör 
kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte bulunamaz.

12 Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve der-
gimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

13 Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14 Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.

15 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.



16 Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17 Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm içerik 
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer mater-
yaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce baş-
lık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abs-
tract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri bü-
yük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Tür-
kiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject 
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bil-
diri olarak sunulmuştur.

•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.



•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze ile-
tilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair 
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşek-
kür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde ola-
cak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmeli-
dir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalı-
dır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Geniş-
letilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı 
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve 
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk ara-
lık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü 
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 kelime 
ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlan-
malıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) 
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve 
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition 
and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere 
yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması 



durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş 
özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Gi-
riş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu 
sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli 
izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa 
Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngi-
lizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu 
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması 
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılma-
lıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1 The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2 If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3 The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

4 Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5 None of the authors can assert legal rights on the journal.

6 The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.

7 The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8 Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-
tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 



must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9 None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10 The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is 
kept confidential.

11 The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12 If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the 
journal cannot be held responsible for this situation.

13 If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators 
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14 The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.

15 In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.



16 The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17 The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18 Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 



report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 



be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the 
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold 
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and 
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references 
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).

 



WRITING REFERENCES

•	 Only the sources cited in the text must be included in the references and those sources must 
be put in order alphabetically by the surnames of authors. If more than one study belonging 
to the same author is included in the references, it must be sorted by the date of publication 
(from old to new).

•	 If the number of the authors is 6 or less, all the authors must be listed, if it is 7 or more, the 
first 6 authors must be listed and “vd.”, for Turkish articles and “et, al.” for English articles 
must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

1 Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2 Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3 Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4 Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5 Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6 Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7 Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8 Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9 Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10 Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11 Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12 Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13 Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14 Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15 Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16 Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17 Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18 Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19 Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20 Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21 ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1 Is your journal a refereed and international journal?
Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many 
international indices.

2 Which fields are accepted in your journal?
Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3 Does your journal charge any publication fee?
A certain amount of fee is requested per the manuscript accepted for publication in return 
for some expenses. There is no such demand for the rejected papers.

4 Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a 
member of the journal?
All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a member.

5 What is the publication frequency of the journal?
The journal publishes three times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 
system at the end of April, August and December. However, some special issues can be 
published in some cases.

6 Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 
their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be 
provided with the necessary information about the process and procedure.

7 How many referees evaluate a manuscript?
Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropriate 
are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to two 
field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at most 
according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.

8 Is any information concerning “the author and authors” confidential?



In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 
author(s) is known only by the system editors, field editors, chief editor and assistant chief 
editors. This information is completely kept confidential.  The referees or members of the 
journal are not allowed to access to the relevant information.

9 Are there a certain number of articles to be published in the journal?
There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the 
referees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

10 Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 
author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

11 Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles?
All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 
and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
reports are only on a volunteer basis.

12 What is the duty of the science and advisory board?
The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 
that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they 
act actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are 
accepted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot 
be changed and offered to be changed.

13 Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?
This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

14 If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for consideration, 
and the paper is accepted in that journal too, what kind of procedures is taken?



The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the 
publication board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been 
published, it is removed from the system on condition that refutation is published, 
necessary institutions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid 
such problems, the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate 
papers should be submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance 
of journal’s legal advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on 
Intellectual and Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and 
moral rights within the framework of Laws of Turkish Republic.

15 Does your journal accept papers from other languages?
Currently, the language of our journal is Turkish and English. However, studies in English 
and other languages are also accepted.

16 Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 
they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.

17 Is an author allowed to give a name of a referee that s/he does not want her/his paper 
to be evaluated by?
If such a problem occurs, and the referee is in the journal list, on condition that the process is 
confidential, the author should submit the necessary explanations and reasons in an official 
document to the editor-in-chief. If this is approved by the chief editor, necessary steps are 
taken; otherwise, common procedures and standard working are carried out.

18 Is an author allowed to suggest a referee to contribute to the evaluation process?
It is out of question. The field and system editors decide on the issue. Authors cannot 
interfere in this process.

19 Are the authors to sign the transfer agreement or publishing transfer contract?
This situation is stated on the main page of the journal in the section titled publication 
principles. All the submitted papers are accepted to be transferred to the journal with 
exclusive rights.  The author is not asked to sign the document concerning the submission. 
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors 



or administrative board and submit it to the chief editor officially. Otherwise the paper will 
not be published.

20 Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?
If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be 
withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official 
letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.

21 What is the process in papers requiring the approval and report of ETHICS BOARD?
As in “Media Organs” of National and International journals, author(s) has to upload “Date 
of Report”, “Report Information-Report Number” to “Ethics Board Report Information” 
part of the publication sub mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE 
STUDY and INSTITUTIONAL” works requiring ETHICS BOARD approval and report. 
The chief editor has the right to ask for the original report if deemed necessary with an 
official approval of the institution. In such cases, if the chief editor doesn’t get the ethics 
board report despite the request made, the manuscript cannot be included in the system and 
published even if it has obtained referee approval and completed the publication process. 
The paper is rejected with the decision of chief editor and other editors. In this case, 
author(s) cannot make a demand for right. This information isn’t necessary for the papers 
not requesting ethics board report or being lack of this report. However, this information 
should be uploaded to the system by author(s) for the papers requesting and having the 
ethics board report. Author(s) are held responsible for this situation. Our journal doesn’t 
accept any liability and responsibility regarding this matter. The whole responsibility in 
legal process belongs to author(s). Otherwise, our journal cannot bear any legal, spiritual 
and material responsibility. Journal management and referees cannot be imposed any 
liability in this matter. In case of a possible negative condition, our journal unilaterally 
reserves its legal rights.
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