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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 - Issn Online: 
2587-1463 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 - Issn Online: 2587-1463.
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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, kıymetli bilim insanları.,

Dergimizin bu sayısında toplam 05 araştırma, uygulama ve literatür çalışmasına yer vermiş bulunmaktayız. 
Dergimizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarlarımıza yürekten teşekkür 
ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek ve katkıları ile bizleri yalnız 
bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin sizlere ulaştırılmasında arka 
planda çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi ve yayın kurulundaki kıymetli bilim 
insanlarına da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli bilim insanları; dergimizin farklı indekslere girmesi 
konusundaki başvuru ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dergimizde yayınlanan çalışmaların yine farklı okur 
ile literatür açısından değerlendirilmesi konusundaki duyurularımız da ayrıca devam etmektedir. Farklı dünya 
ülkelerinden bilim insanlarına dergi ve sayıları konusundaki iletimler ile iletişim çalışmalarına da ayrıca hız vermiş 
bulunmaktayız. Yılda toplam üç sayı şeklinde çıkan dergimizin 2017 yılı ağustos sayısını tamamlamış olmaktan 
dolayı onur ve kıvanç duymaktayız. Bir sonraki dergimizin sayısını sizlerle aralık 2017 tarihinde buluşturacağız. 
Bir sonraki sayımızda yine sizlerle buluşmak ve görüşmek ümidi ile yeni yılın siz okurlarımıza, bilim dünyasının 
kıymetli insanlarına huzur, sağlık, mutluluk, güzellik ve bilim dolu günler getirmesini en içten dileklerimizle 
temenni ediyoruz. Saygı ve sevgilerimizi sunar hepinize esenlikler dileriz.

(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 
m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) a 
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KULE VİNÇLERDE OLASI İŞ KAZALARININ ÇALIŞANLAR İLE 
ÖZNEL DEĞERLENDİRİLMESİ 1

SUBJECTIVE EVALUATION OF POSSIBLE OCCUPATIONAL 
ACCIDENTS WITH EMPLOYEES IN TOWER CRANES
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Öz: Amaç: Kule vinçler ile ilgili geniş literatür çalışması yapılması ve 
kule vinçler ile çalışmalarda olası tehlike potansiyellerini göstermek ve 
alınması gereken önlemleri açıklamaktır. Kule vinçlerin bakımlarına 
da değinilerek, çalışan kişilerin daha hassas ve kurallara uygun bir şe-
kilde çalışması sağlamaktır. Yöntem: Bu çalışmada, inşaat sektöründe 
çalışan 370 kişilik deney grubuna nitel ve nicel sorulardan oluşan iki 
kademeli anket çalışması uygulanmış olup normallik testleri ile uygu-
lanacak istatistiksel yöntemler belirlenerek SPSS paket programı ile 
anlamlılık analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler mevcut istatis-
tiksel veriler ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Önce-
likle anket sorularına verilen cevapların frekans aralıkları belirlenerek 
anketin güvenilirlik analizi yapılmış ve Cronbach’s Alpha güvenilirlik 
istatistiği testine göre anketin güvenilirlik düzeyi %90 olarak hesaplan-
mıştır. Ankette Bölüm 1’de yer alan sorular ile Bölüm 2’de yer alan so-
ruların arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için bazı 
testler yapılmıştır. Bu testler yapılmadan önce karşılaştırılmak istenen 
soruların normallik testleri yapılmıştır. Normallik testi sonucunda 
belirlenen yöntemler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilen veriler 
arasında anlamlılık  aranmış ve sonuçlar tablolar halinde verilmiştir. 
Sonuç: Yapılan anket çalışması sonucunda inşaat şantiyelerindeki kule 
vinç ile ilgili çalışmaların büyük önem taşıdığı görülmektedir. Şantiye-
lerde çalışanların genel olarak bağımlı değişken sorularına (Anket ça-
lışmasında yer alan Bölüm 2’deki sorular) vermiş oldukları cevaplar ile 
bağımsız değişken sorularına (çalışanların yaşı, cinsiyeti, medeni duru-
mu, eğitim durumu, çocuk durumu, inşaat sektöründe çalışma süreleri, 
meslekleri, çalışma şekilleri, haftalık çalışma saatleri) ve diğer Bölüm 
1’de yer alan sorularda vermiş oldukları cevaplar ile karşılaştırılarak 
çoğu soruların   birbirleri ile anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kule Vinç, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazaları

Abstract: Aim: To conduct extensive literature review on tower cranes 
and to show possible hazard potentials when working with tower 
cranes and to explain precautions to be taken. It also refers to the main-
tenance of the tower cranes, so that the working people can work more 
precisely and in accordance with the rules. Method: In this study, an 
experimental group of  370 people consisting of qualitative and quan-
titative surveys was formed in the construction sector and statistical 
methods applied with normality tests were determined and subjected to 
significance research with SPSS package program. The obtained data 
were compared with the present statistical data. Findings: First of all, 
the frequency ranges of the answers given to the questionnaires were 
determined and reliability analysis of the questionnaire was made and 
according to Cronbach’s Alpha reliability test, the reliability of the ques-
tionnaire was calculated as 90%. Some tests have been conducted to 
determine whether there is a significantly difference between the ques-
tions in Part 1 of the questionnaire and the questions in Part 2. Before 
these tests were performed, normality tests were performed on the ques-
tions to be compared. Significance was determined between the meth-
ods determined in the normality test and the comparative data, and the 
results were tabulated. Results: As a result of the questionnaire survey, 
it is seen that the works related to the tower crane in the construction 
sites are very important. Most of the questions were found to be signif-
icantly different from those of the workers in the sites compared to the 
answers to the dependent variable questions (Questions in Part 2 of the 
questionnaire ) in general and the answers to the independent variables 
(age, gender, marital status, education status, child status, working time 
in the construction sector, occupations, working styles, weekly work-
ing hours of employees) and the answers in the other Part 1 questions.

Key Words: Tower Crane, Occupational Health and Safety, Occupa-
tional Accidents
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GİRİŞ

Kule vinç; Uluslararası Standart Teşkilatı (In-
ternational Organization for Standardization 
(ISO)) ile Avrupa Yük Kaldırma Federasyo-
nu (Federation of Material Handling (FEM)) 
tarafından belirtilen niteliklere uygun olarak 
üretilir. Kule vincin kaldırma sınıfı H1 ve yük-
leme sınıfı ise B3’tür (Neitzel, Richard, Noah 
ve Seixas, 2010). Kule vinçler; gerek kule 
yapısı, gerek vinç kolları, gerekse üzerinde 
bulundukları zemin olsun, bu özeliklere göre 
çeşitli türlere ayrılır (TEVİD, 2012).

Dönebilen ya da sabit özellikte olan vinç kol-
larına sahip tek kuleli kule vinçler tek bir kule 
tarafından taşınır. Dönme ve sabit kalma özel-
liği olan ve vinç kolu dışta olan kule ile des-
teklenen iç kule aracılığı ile iç ve dış kuleli 
vinçlerde taşıma gerçekleşir. Teleskopik kuleli 
vinçlerde bu durum; kuleyi oluşturan yapı iç 
içe geçebilen, iki veya daha fazla alt yapıya 
sahiptir (OSH branch Labour Department, 
2011).

Kule vinçlerde çeşitli vinç kolları vardır. 
Vinçlerden bazılarında vinç kolları yatay doğ-
rultuda hareket etmektedir, bazıları ise dikey 
doğrultuda değişik açılarla hareket etmekte-
dirler. Bu kollara orsa vinç kolları denir. Kule 
vinçlerin bazı kolları ise eklemli yapıdadır.

Üzerinde bulundukları zemin yapılarına göre 
kule vinçler; raya sabitlenmiş, sabit tabanlı 
ve mobil üniteler üzerine kurulmuş kule vinç-

ler olarak sınıflandırılmaktadır. Sabit tabanlı 
olanları; yükselen, kendi arasında yerinde olan 
ve kendi tabanı üstünde bulunan kule vinçler 
olarak sınıflandırılmaktadır. Yerinde olan yani 
tabanı yerinde sabitlenmiş kule vinçler, beton 
malzemenin içerisinde bulunan ya da özel üre-
tim olan çerçevelerle ve daha kullanılmayacak 
olan kule parçasına sabitlenmektedir. Bu vinç-
ler, zemini beton olan bir yere tekerleksiz ve 
kendisine ait olan bir kule tabanına sabitlenir, 
ankrajlanır. Yükselen tabanlı olanlar da ise, 
takozlar ve tırmanma çerçeveleri yardımıyla 
inşaat halinde olan yapı ile desteklenmekte-
dir. Bu sayede yapı yükseldiğinde kule vincin 
yüksekliği de artmaktadır. Bu yükseltme apa-
ratı teleskop olarak bilinir (Urul, 2013).

Raya sabitlenmiş yani ankrajlanmış kule vinç-
ler, ray tekerleklerinin rahat hareket edebi-
leceği bir çerçeve üzerine sabitlenmektedir. 
İstenildiği zaman ray yolu kullanılarak kule 
vinç hareket ettirilebilir. Mobil üniteler üze-
rine sabitlenmiş kule vinçler kendi araların-
da kamyon, palet ve tekerlek monteli olarak 
türlerine ayrılmaktadır. Kamyon monteli kule 
vinçler, taşıyıcı bir kamyona sabitlenme su-
retiyle yapılmaktadır. Tekerlek monteli kule 
vinçler kendinden hareketli değildir, bir araç 
vasıtasıyla çekilerek hareket sağlanmaktadır. 
Palet monteli kule vinçler iki çeşittir. Birincisi 
çift paletli olup iki adet palet üzerinde bulun-
maktadır. Diğeri ise dört adet geniş palet üze-
rinde bulunmaktadır (Urul, 2013).
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Olası Kule Vinç Kazaları

Kaldırma işlemleri nedeniyle tehlike arz eden 
makineler, temel sağlık ve güvenlik gerekle-
rini karşılamalıdır. Kaldırma makinelerinde 
meydana gelen kazaların sebepleri şu temel 
başlıklar altında değerlendirilebilir: 

•	 İmalat, 

•	 Montaj, 

•	 Yetersiz bakım-kontrol, 

•	 Kullanım hataları. 

EU-OSHA (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği 
Ajansı) Kaldırma araçlarında meydana gelen 
başlıca iş kazalarını şu şekilde raporlamıştır; 

•	 Bom veya kaldırma makinelerinin enerji 
hatlarıyla teması (kazaların %45’i) 

•	 Kaldırma mekanizmasının altında durma, 

•	 Makinenin devrilmesi, 

•	 Yükün düşmesi, 

•	 Emniyetli bir operasyonun sürdürülebil-
mesi için gerekli olan teknik periyodik 
kontrollerin yapılmaması, 

•	 Bomun çökmesi,

•	 Karşı ağırlığın sisteme zarar vermesi, 

•	 Dayama ayaklarının yanlış kullanımı, 

•	 Düşmeler ve bağlama elemanı hataları.

Vinç kazalarında en sık karşılaşılan kaza tiple-
rinden biri de, vincin içinden elektrik akımının 
olduğu kablolara yaklaşması veya direkt ola-
rak bu kablolara temas etmesi sonucu oluşan 
kazalardır. Bu kaza sonucunda vinç operatörü 
ve ilgili bölgede çalışan işçiler zarar görmek-
tedir. “Ayrıca vincin taşıma kapasitesinden 
daha fazla yük taşınmaya zorlanması sonu-
cu vinç ekipmanlarında kırılma, kopma gibi 
sonuçlar gözlenmekte, bu olaylar sonucunda 
sahada çalışmakta olan işçiler iş kazalarına 
maruz kalmaktadır.”(Sisk, EU-OSHA, 2009).

Operatörün rüzgâr freninin kapatmamasından 
dolayı kule vincin bomu rüzgârda dönme-
diğinden kule vinç devrilme riskinin olması 
mevcuttur.

Eksik veya hasarlı bina bağlantıları, kaynak 
yerleri ve gövde bağlantılarından dolayı vin-
cin devrilme olasılığı yüksektir.

Araba sisteminin kontrol edilememesinden 
kaldırma aparatının kancasının düşmesi de ya-
şanan kazalardandır (Çoktu, 2012).

“Türkiye‘de 1979 yılından 2010 yılına kadar 
inşaatlarda meydana gelen 5.239 iş kazası üze-
rinde inceleme yapılmış ve bu inceleme sıra-
sında kazaların nedenleri tespit edilmiştir. Bu 
kazalar içerisinde yer alan 529 adet malzeme 
düşmesi kaynaklı kazanın 76’sı gırgır vinçler-
le çalışma esnasında, 8’i vinçle malzeme ile-
timi sırasında ve 29’u ise mobil vinç ve kule 
vinç gibi ağır makinelerin devrilmesi sonucu 
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gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, meydana 
gelen ve elektrik çarpması kaynaklı olan 373 
iş kazasının 52’si gırgır vinçlerden kaynaklı 
elektrik çarpmaları neticesinde gerçekleş-
miştir. 5.239 iş kazasının 303’ü ise vinçleri 
de kapsayan yapı makinelerinden kaynaklı 
kazalardır.” (Müngen ve Uğur, 2011). Buna 
ilave olarak; 2013-2015 yılları arasında çeşit-
li kaynaklardan ulaşılan (ulusal-yerel medya, 
yazılı basın yayın organları, meslek odaları 
ve sendikalar, İş Sağlığı ve Güvenliği İl Mec-
lisleri haberleri) kule vinçlerde gerçekleşen 
kaza nedenlerine bağlı dağılım grafiği aşağı-
daki gibidir (Öztürk, 2015).

Şekil 1. 2013-2015 Yılları Arasında Ulaşı-
labilen Kule Vinç Kazalarının Kaza Ne-

denlerine Bağlı Dağılım Grafiği 

Yapı işyerlerinde meydana gelen vinç kay-
naklı iş kazalarının da vinçlerle ilgili farklı 
etkenlerden kaynaklandıkları görülmekte-
dir. Şekil 2’de Avrupa İş Sağlığı ve Güven-
liği Ajansı (European Agency for Safety and 
Health at Work- EU-OSHA) tarafından vinç 
kaynaklı ve ölümlü olan 502 adet iş kazası 
ile ilgili yapılan çalışma sonucu, kazaların % 
39’unun elektrik çarpması nedeniyle, % 12’si-
nin vincin kurulumu ve sökümü esnasında, % 
8’inin vinç kolunun kırılması veya yıkılması 
nedeniyle, % 7’sinin vinçlerin devrilmesi ne-
deniyle, % 7’sinin donanım yetersizliğinden, 
% 4’ünün aşırı yüklemeden ve % 3’ünün de 
taşınan yükün çarpmasından dolayı meydana 
geldiği gösterilmektedir. EU-OSHA tarafın-
dan yapılan bu çalışma ayrıca, inşaatlarda 
kullanılan makinelerden kaynaklanan elekt-
rik çarpmalarının % 38’inin vinç kaynaklı 
elektrik çarpmaları olduğunu göstermektedir. 
Elektrik hatları yakınında yapılan çalışmalar 
neticesinde meydana gelen iş kazaları bu ka-
zaların çoğunluğunu teşkil etmektedir. Vinç-
lerin kurulumu ve sökümü esnasında meyda-
na gelen kazaların % 93’ü mobil vinçlerin ku-
rulumu esnasında meydana gelirken, % 7’si 
kule vinçlerin kurulumu ve sökümü esnasın-
da meydana gelmektedir (Neitzel, Richard, 
Noah, Seixas ve Kyle, 2010).
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Şekil 2. Vinç Kaynaklı Ölümle Sonuçla-
nan 502 Adet İş Kazasının Analizi

AMAÇ

İnşaat şantiyelerinde kullanılan en büyük kal-
dırma aracı olan kule vinçlerle ilgili genel bil-
gilere ve bu araçlarla çalışmalarla olası teh-
like ve riskler tanımlanmaktadır. Bu tehlike 
ve risklere karşı alınması gereken önlemlere 
ve bu önlemler sonucunda izlenecek yollar 
belirtilmiştir. İnşaat sahası çalışanlarına kule 
vinçler ile ilgili anket çalışması da yapılmış-
tır. Bu anket çalışması sonucunda kule vinç-
lerden kaynaklanan iş kazalarının nedenlerini 
irdelenmiştir. 

KAPSAM

Araştırma kapsamı İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi sınırları içerisini kapsamaktadır. Bu 
sınırlar içerisinde belirlenen ilçelerde belirle-
nen konut bina şantiyelerini kapsamaktadır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Bu çalışmada alan araştırması yöntemi kulla-
nılmıştır. Bu yöntem ışığında anket çalışması 
yapılmıştır. Anket çalışmasından elde edilen 
çıktılar toplanarak SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) paket programında 
analiz edilmiştir. İnşaat sektöründe çalışan 
370 kişilik deney grubuna nitel ve nicel so-
rulardan oluşan iki kademeli anket çalışması 
uygulanmış olup normallik testleri ile uygu-
lanacak istatistiksel yöntemler belirlenerek 
SPSS paket programı ile anlamlılık analizine 
tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler mevcut 
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istatistiksel veriler ile karşılaştırılarak değer-
lendirilmiştir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Araştırmanın kısıtları; İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içerisindeki Beykoz (1 
adet), Alibeyköy (1 adet), Göztepe (1 adet), 
Yenibosna (1 adet), Kağıthane (2 adet), Ba-
şakşehir (2 adet), Arnavutköy (1 adet), Esen-
yurt (1 adet), Şişli (4 adet) ilçelerinde mevcut 
projeleri devam eden konut bina şantiyelerin-
deki çalışanlar araştırmaya dahil edilmiştir.

YÖNTEM

Araştırma örnekleminde araştırmanın evre-
ni olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi sı-
nırları içerisindeki Beykoz (1 adet), Alibey-
köy (1 adet), Göztepe (1 adet), Yenibosna (1 
adet), Kağıthane (2 adet), Başakşehir (2 adet), 
Arnavutköy (1 adet), Esenyurt (1 adet), Şişli 
(4 adet)  ilçelerinde mevcut projeleri devam 
eden konut bina şantiyelerindeki çalışanlar 
araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma süre-
since gerekli izinler alınıp, şantiyelerin per-

sonel ve idari/iş sağlığı ve güvenliği birim-
lerinden çalışanların sayısı yaklaşık olarak 
belirlenmiştir. Bu şantiyelerde;

•	 Beykoz’daki şantiyede 1350 çalışan,

•	 Alibeyköy’deki şantiyede 650 çalışan,

•	 Göztepe’deki şantiyede 2600 çalışan,

•	 Yenibosna’daki şantiyede 1100 çalışan,

•	 Kağıthane’deki şantiyelerde sırasıyla 600 
ve 75 çalışan,

•	 Başakşehir’deki şantiyelerde sırasıyla 
1300 ve 1100 çalışan,

•	 Arnavutköy’deki şantiyede 400 çalışan,

•	 Esenyurt’taki şantiyede 700 çalışan,

•	 Şişli’deki şantiyelerde sırasıyla 35, 55, 
20 ve 15 çalışan; 

olmak üzere toplamda 10000 çalışan mevcut-
tur. Bu nedenle de toplam evren 10000 olarak 
belirlenmiştir.



7

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 03 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

May / June / July / August Summer Issue Issue: 03 Year: 2017
ID:20 K:89

(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 1. Örneklem Büyüklükleri (α=0.5) (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004).

Evren
Büyüklüğü

0.03 örnekleme 
hatası (d)

0.05 örnekleme 
hatası (d)

0.10 örnekleme 
hatası (d)

p=0.5
q=0.5

p=0.5
q=0.5

p=0.5
q=0.5

100 92 80 49

500 341 217 81

750 441 254 85

1000 516 278 88

2500 748 333 93

5000 880 357 94

10000 964 370 95

25000 1023 378 96

50000 1045 381 96

100000 1056 383 96

1000000 1066 384 96

100
milyon

1067 384 96

Tablo 1.’de verilen örrneklem büyüklükleri 
incelendiğinde 370 olarak belirlenen deney 
grubundaki kişi sayısının, gerçekleşme ihti-
malleri eşit tutulduğunda %95 doğruluk oranı 
ile 10000 kişiyi temsil ettiği görülmektedir.

Anket için oluşturulan örnekleme yöntemi 
gelişi güzel örnekleme olarak bilinmekte-
dir. Bu tip örnekleme, saptanan örneklem 
büyüklüğüne göre herhangi bir şekilde 
evrenin bir parçasının seçilmesi durumudur 
(Arlı ve Nazik, 2001).

Bu çalışma kapsamında; belirlenen deney 
grubuna nitel ve nicel sorulardan oluşan iki 
kademeli anket çalışması uygulanmış olup 
normallik testleri ile uygulanacak istatistiksel 
yöntemler belirlenerek SPSS paket programı 
ile değerlendirilmiştir. 

BULGULAR

İlk olarak anket sorularına verilen cevapların 
frekans aralıkları belirlenerek anketin güve-
nilirlik analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 
2.‘de verilmiştir.  
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Tablo 2. Güvenilirlik Analizi

Cronbach’s Alpha Ortalama Varyans Standart Sapma

0,900 32,9162 41,383 6,64298

Cronbach’s Alpha güvenilirlik istatistiği yön-
temine göre anketin güvenilirlik düzeyi %90 
olarak hesaplanmaktadır.

Ankette Bölüm 1’de yer alan sorular ile Bö-
lüm 2’de yer alan soruların arasında anlam-
lı bir farkın olup olmadığını belirlemek için 
bazı testler yapılmıştır. Bu testler yapılmadan 
önce karşılaştırılmak istenen soruların nor-
mallik testi yapılmalıdır. Normallik test so-
nucunda anlamlılık düzeyi (p) 0,05’ten büyük 
çıkması durumunda seçilen iki soru normal 
dağılım gösterdiği ve uygulanacak olan test-

lerin parametrik testler (Tek Yönlü Varyans 
(One-Way Anova), T-Testi) olması gerekli-
dir. Eğer anlamlılık düzeyi (p) 0,05’ten kü-
çük çıkarsa, seçilen iki soru normal olmayan 
dağılım gösterdiği ve uygulanacak olan test-
lerin non-parametrik testler (Kruskal Wallis, 
Mann-Whitney U) olması gereklidir. 

Normalizasyon testlerinden sonra belirlenen 
yöntemler ile karşılaştırılmalı olarak değer-
lendirilen veriler arasında anlamlılık aranmış 
ve sonuçlar tablolar ile verilmiştir.

Tablo 3. Eğitim Durumu ile Meslekte Memnuniyet Sorularının Anlamlılık Testi

p Value

Eğitim Durumu Meslekte Memnuniyet 0,000

Yukarıdaki tablodan yola çıkılarak anlamlı-
lık düzeyi (p) 0,000 çıkmaktadır. Bu neden-
le çıkan sonuç p<0,05 olduğu için meslekte 

memnuniyet eğitim durumuna göre anlamlı 
farklılık göstermektedir.

Tablo 4. İnşaat Sektöründe Çalışma Süresi ile Gece Çalışmasındaki Yeterli Aydınlatma 
Sorularının Anlamlılık Testi

p Value

Gece Çalışmasındaki Yeterli Aydınlatma İnşaat Sektöründeki Çalışma Süresi 0,000

Yukarıdaki tablodan yola çıkılarak anlamlılık 
düzeyi (p) 0,000 çıkmaktadır. Bu nedenle çı-
kan sonuç p<0,05 olduğu için gece çalışma-

sındaki yeterli aydınlatma sorusu inşaat sek-
töründe çalışma süresine göre anlamlı farklı-
lık göstermektedir.
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Tablo 5. Haftalık Çalışma Saati ile Meslekte Memnuniyet Sorularının Anlamlılık Testi

p Value

Meslekte Memnuniyet Haftalık Çalışma Saati 0,389

Yukarıdaki tablodan yola çıkılarak anlamlılık 
düzeyi (p) 0,389 çıkmaktadır. Bu nedenle çı-
kan sonuç p˃0,05 olduğu için meslekte mem-

nuniyet sorusu haftalık çalışma saatine göre 
anlamlı farklılık göstermemektedir.

Tablo 6. Kule Vinç ile Daha Önce Çalışma Sorusu ile Kule Vinçlerde Malzeme Taşınma-
sı Sorularının Anlamlılık Testi

p Value

Kule Vinçlerde 
Malzeme Taşın-
ması

Kule Vinç ile 
Daha Önce 
Çalışma

0,000

Yukarıdaki tablodan yola çıkılarak anlamlılık 
düzeyi (p) 0,000 çıkmaktadır. Bu nedenle çı-
kan sonuç p<0,05 olduğu için kule vinçlerde 

malzeme taşınması sorusu kule vinç ile daha 
önce çalışma sorusuna göre anlamlı farklılık 
göstermektedir.

Tablo 7. İşaretçi ve Sapancı Eğitimi Sorusu ile Eğitim Yeterliliği Sorularının Anlamlılık 
Testi

p Value

Eğitim Yeter-
liliği

İşaretçi ve Sa-
pancı Eğitimi

0,000

Yukarıdaki tablodan yola çıkılarak anlamlılık 
düzeyi (p) 0,000 çıkmaktadır. Bu nedenle çı-
kan sonuç p<0,05 olduğu için kule vinçlerde 

malzeme taşınması sorusu kule vinç ile daha 
önce çalışma sorusuna göre anlamlı farklılık 
göstermektedir.
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Tablo 8. İSG Eğitimi Sorusu ile Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Sorularının Anlamlılık Testi

p Value

Sağlık ve Gü-
venlik İşaretleri

İSG Eğitimi 0,005

Yukarıdaki tablodan yola çıkılarak anlamlı-
lık düzeyi (p) 0,005 çıkmaktadır. Bu neden-
le çıkan sonuç p<0,05 olduğu için sağlık ve 

güvenlik işaretleri ile ilgili soru İSG eğitimi 
ile ilgili soruya göre anlamlı farklılık göster-
mektedir.

Tablo 9. İSG Eğitimi ile İSG Politikaları Sorularının Anlamlılık Testi

p Value

İSG Politikaları İSG Eğitimi 0,000

Yukarıdaki tablodan yola çıkılarak anlamlılık 
düzeyi (p) 0,000 çıkmaktadır. Bu nedenle çı-
kan sonuç p<0,05 olduğu için İSG politikaları 

ile ilgili soru İSG eğitimi ile ilgili soruya göre 
anlamlı farklılık göstermektedir.

Tablo 10. Çalışma Şekli Sorusu ile Dikkat Eksikliği Sorularının Anlamlılık Testi

p Value

Dikkat Eksikliği Çalışma Şekli 0,641

Yukarıdaki tablodan yola çıkılarak anlamlılık 
düzeyi (p) 0,641çıkmaktadır. Bu nedenle çı-
kan sonuç p˃0,05 çalışma şekli ile ilgili soru 

dikkat eksikliği ile ilgili soruya göre anlamlı 
farklılık göstermemektedir.

Tablo 11. Haftalık Çalışma Saati ile Dikkat Eksikliği Sorularının Anlamlılık Testi

p Value

Dikkat Eksikliği Haftalık Çalışma 
Saati

0,000

Yukarıdaki tablodan yola çıkılarak anlamlılık 
düzeyi (p) 0,000 çıkmaktadır. Bu nedenle çı-
kan sonuç p<0,05 olduğu için haftalık çalış-

ma saati ile ilgili soru dikkat eksikliği ile ilgili 
soruya göre anlamlı farklılık göstermektedir.
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Tablo 12. Haftalık Çalışma Saati ile Stres Sorularının Anlamlılık Testi

p Value

Stres Haftalık Çalışma 
Saati 0,001

Yukarıdaki tablodan yola çıkılarak anlamlılık 
düzeyi (p) 0,001 çıkmaktadır. Bu nedenle çı-
kan sonuç p<0,05 olduğu için Yani haftalık ça-
lışma saati ile ilgili soru stres ile ilgili soruya 
göre anlamlı farklılık göstermektedir.

SONUÇ 

Yapılan anket çalışması sonucunda inşaat şan-
tiyelerindeki kule vinç ile ilgili çalışmaların 
büyük önem taşıdığı görülmektedir. Şantiye-
lerde çalışanların genel olarak mesleklerinde 
memnun oldukları, kule vinçlerde uygun ni-
telikte sapan kullanılmalarında kararsız ol-
dukları görülmüştür. Tablo 5’te ve Şekil 26’da 
Türkiye’de sapanlardan ve kancalardan dolayı 
meydana gelen (malzeme düşmesi ile sonuç-
lanan) kazaların oranlarının sırasıyla % 10,1 
ve % 15 olması anket çalışması sonucu ortaya 
çıkan kararsızlık ile çelişmesi söz konusudur. 
Tablo 5’teki sonuçlarda görüldüğü üzere en 
yüksek kaza oranlarından birine sahip olan bu 
kaza tipinin nedeni çalışmanın yapıldığı şanti-
yelerde fark edilebilirlik bir düzeye sahip ol-
madığını göstermektedir.

 Aynı şekilde çalışmanın yapıldığı şantiyeler-
de çalışanlar; sağlık ve güvenlik işaretlerinin 
doğru uygulandığına katılmaktadırlar. Ayrıca 
yapılan saha çalışması sonucu kule vinç ile 

malzeme taşınırken genellikle operatör ile işa-
retçinin arasında iletişim sıkıntısının olmadığı 
sonucuna varılmıştır. Eski adıyla “Fenni Mu-
ayene” olan ve şimdiki adı “İş Ekipmanları-
nın Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği”’nin 7. maddesinde belirtildiği 
üzere “Periyodik Kontrol” olan çalışma sıra-
sında sıklıkla meydana gelen uygunsuzlukla-
rın ve arızaların en çok elektrik ve mekanik 
aksamlar olduğu çalışanlar tarafından da kabul 
edildiği ve hem Türkiye’de hem de Dünya’da 
bu zamana kadar meydana gelen kazaların ço-
ğunun nedeninin bu uygunsuzluk ve arızalar-
dan kaynaklandığı görülmektedir.   

Kule vincin ilgili aksamlarının periyodik kont-
rollerinin yapılıp yapılmadığı sorulduğunda 
sapan ile ilgili sorudaki gibi kararsızın biraz 
üstünde bir sonuç ortaya çıkmıştır. 

Yönetim ya da saha formenleri tarafından 
kural dışı, iş güvenliğini tehlikeye düşüren 
durumlara zorlanmanın olduğuna katılma ile 
ilgili soruya çalışanlar tarafından olumsuz ya-
nıt verilmiştir. Çalışanlar yönetim ya da saha 
formenleri tarafından genellikle baskı ya da 
mobbing vb. olayları görmemektedirler. Bu 
nedenle de zorlanmadan dolayı meydana ge-
len kazaların sıklığı bu çalışma sonucuna göre 
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az olarak nitelendirilebilir. Aynı şekilde hem 
uzun çalışma saatleri nedeniyle dikkat eksik-
liğinin meydana gelmesi hem de iş yapılma-
ması durumunda beklemenin stres yaratması 
durumu çalışanlar tarafından olumlu yanıtlar 
verilmiştir. Yani çalışanların çoğu kendile-
rinde hem dikkat eksikliği olduğunu hem 
de stresli olduklarını bildirmişlerdir. Bu iki 
durum; olası kazaların meydana gelmesinde 
önemli rol oynamaktadır.

Kule vinçlerle ilgili acil durumlarda gerekli 
işlemlerin yapılıp yapılmadığı ile ilgili anket 
sorusunda çalışanlar genellikle karasız du-
rumun biraz üstünde cevap vermiştir. Yani 
acil durumlarda (doğal koşullar vb.) gerek-
li işlemlerin yapıldığını düşünmektedirler.  
Türkiye’de ve Dünya’da son yıllarda özel-
likle rüzgar nedeniyle kule vinçlerin devril-
diği kazalar görülmektedir. Kule vinçlerin 
devrilmesinden dolayı oluşan kazalar; Dünya 
genelinde % 7, Türkiye genelinde ise % 54 
oranına sahiptir. Bu devrilme oranlarının içe-
risinde, donanım eksikliği, yetersiz kontrol 
ve bakımlar gibi durumlar da eklenebilir.

Yapılan Temel İSG ile İşaretçi ve Sapancı 
eğitimlerinin yeterliliği çalışanlar tarafından 
kararsız durumun biraz üstünde yani yeterli 
olduğu sonucu çıkmıştır. Ayrıca sahada uygu-
lanan İSG politikalarının yeterliliği de çalı-
şanlara tarafından uygun görülmektedir.

Yapılan anket değerlendirmesi sonucunda 
seçilen sorular arasındaki anlamlılık farkının 

olup olmadığı ile ilgili çalışmada; çalışanla-
rın araştırmadaki bağımlı değişken sorularına 
(Anket çalışmasında yer alan Bölüm 2’deki 
sorular) vermiş olduğu cevaplar ile bağımsız 
değişken sorularına (çalışanların demografik 
özellikleri (yaş, cinsiyet, medeni durum, eği-
tim durumu, çocuk durumu, inşaat sektörün-
de çalışma süreleri, meslekleri, çalışma şekil-
leri, haftalık çalışma saatleri) ve diğer Bölüm 
1 soruları) vermiş olduğu cevaplar karşılaştı-
rılmıştır. Karşılaştırma sonucu çoğu soruların 
birbirleri ile anlamlı farklılık gösterdiği gö-
rülmüştür. 

Ancak çalışanların cevap verdikleri inşaat 
sektöründe çalışma sürelerine ve gece çalış-
ması için yeterli aydınlatmanın olup olmadığı 
soruları arasında anlamlı bir farklılık bulu-
namamıştır. Ayrıca çalışma şekli ile dikkat 
eksikliği sorularının arasında da anlamlı bir 
farklılık bulunamamıştır. Çalışanların dikkat 
eksikliğinden dolayı yaşadıkları kazaların ne-
denleri arasında çalışma şekillerinin olmadığı 
bu çalışma ile görülmüştür.        

Kaldırma ekipmanları yapı sektöründe imalat 
ve üretim aşamalarında hem zamandan hem 
de iş kolaylaştırmaları açısından önemli yere 
sahiptir. Ancak kule vinç gibi büyük yapılı 
araçlarda güvenli kullanılmamaları durumun-
da oluşturdukları kazanın zararı büyük ölçülü 
olmaktadır. Son dönemlerde sıkça karşılaşılan 
kaza olaylarında kule vinçler etkin oldukları 
ve oluşturdukları sonuçların şiddeti de büyük 
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olduğu görülmektedir. Yanlış kullanma, kule 
vinç kullanımı hakkında bilgisiz kişilerin kul-
lanması, yetersiz kontrol, bakım ve denetim, 
imalat ve montaj hataları vb. durumlar, kule 
vinçlerde meydana gelen kazaların neden-
lerindendir. Bu nedenle bütün faktörler ayrı 
ayrı ele alınıp incelenmelidir. Güvenli çalış-
ma ortamının oluşturulması için hata veya 
eksiklikler kule vincin üretiminden gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. Bu kaldırma ekip-
manının hem bakım hem de periyodik olarak 
kontrol ve denetimleri yapılmalıdır. Halat, 
kanca, makara, tambur, elektrik motoru, fren 
grubu, çelik konstrüksiyon yapısı vb. elektrik 
ve mekanik aksamlar kontrol edilmelidir. 

Makine ve insan ilişkisi sahada daha güven-
li çalışılması bakımından işin en iyi şekilde 
yapılmasını sağlayacak derece devam edebil-
mesi için öncelikle yönetimsel parametreler 
olmalıdır. 

Kule vinç ile çalışmalarda olası tehlike po-
tansiyellerini göstermek ve alınması gereken 
önlemleri açıklamak gerekir. Kule vinçlerin 
bakımlarına da değinilerek, çalışan kişilerin 
daha hassas çalışması sağlanmalıdır. Çalı-
şanların kurallara uygun bir şekilde çalışması 
sağlanmalıdır. Uygun kişisel koruyucu dona-
nım kullanması, tehlikenin fark edildiği yer-
den uzaklaşıp yetkili kişilere haber vermesi 
vb. durumların uygulanabilir hale getirilmesi 
gereklidir.

Kule vinçlerin periyodik bakımları aksatıl-
maması, fenni muayeneleri yapılması, fenni 
muayenede eksikliklerin ivedilikle tamam-
lanması ve bu süreç içerisinde kule vincin 
kullanılmaması gereklidir.

Kule vincin malzeme taşıması sırasında da 
diğer kişiler uyarılmalı ve bu duruma uygun 
önlemler alınmalıdır. Herhangi bir makinenin 
hatalı çalışma riskine karşı acil durum eylem 
planı hazırlanmalıdır. İlgili kurallara ve yasa-
lara uygun, onaylanmış kişisel koruyucu do-
nanımlar kullanılmalıdır. Çalışma alanlarında 
gerekli uyarı levhaları konulmalıdır.

Kule vinç kullanımı ile ilgili oluşabilecek 
riskler ve alınması gereken önlemlerin ön-
ceden planlanıp belirlenmesi için risk değer-
lendirme çalışması yapılmalıdır. Yapılacak 
risk analizi kule vincin kurulumu, çalışması 
ve sökülmesi süreçlerini de göz önünde bu-
lundurarak hazırlanması gereklidir. Ayrıca 
risk analizinde tehlike tespit çalışmasında 
ilgili kişiler eğitim ve toplantılar yapılarak 
bilgilendirilmelidir. Ayrıca kule vinçler için 
yapılacak risk analizlerinin dışında günlük 
kontrol listesi de yapılmalıdır. Bu sayede o 
andaki mevcut durumun bilinmesi sağlanır. 
Bu kontrol listesi kule vinç operatörünün de 
yardımıyla yapılmalıdır.

Yapılan çalışmalar ve sektörel bilgiler doğ-
rultusunda kule vinçlerde iş kazaları ciddi 
yaralanmalara hatta ölüme neden olmaktadır. 
Bu etkileri azaltmak, ortadan kaldırmak için 
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çalışanların, işverenlerin, iş güvenliği uz-
manlarının, işyeri hekimlerinin, sağlık perso-
nellerinin, toplumun ve devletin bir araya ge-
lerek ortak bir çalışma yapması büyük önem 
arz etmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Concept of “Occupational Health and Safety”  that the interdisciplinary sciences 
such as engineering, medicine and law for protect employees from adverse factors that affect 
health and safety in the working environment,  ensure continuity of production and improve 
efficiency is gain importance day by day. Based on the requirements of occupational health 
and safety in the working environment, It is necessary to performing a risk assessment by 
identifying the sources of hazard, implemented to determined of the necessary protection and 
precautions and informing employees. A more secure working environment should be provi-
ded by preparing regulatory preventive actions. The risks to the tower cranes have been and 
will continue to be a significant problem in construction sites recently. Occupational accidents 
in tower cranes occur for many reasons. Experienced work accidents should be investigated 
and the factors causing the accident should be identified and appropriate measures should be 
taken after examining these factors. Moving materials in the work of tower cranes is a bigger 
hazard than other risks. Today, tower cranes used in many sectors such as construction and 
industry are diversified depending on the sector and working position. Therefore, during each 
material movement to be exposed possible risks. Taking into account possible effects during 
the process, risks and hazards must be identified and correct preventive actions should be taken 
in order to prevent accidents that can occur. Tower cranes are manufactured in accordance the 
qualities specified by ISO, FEM standards (Neitzel, Richard, Noah and Seixas, 2010). Accor-
ding to the structure of the ground, according to the structure of the body, there are variations 
according to the crane arms (TEVID, 2012). Aim: To conduct extensive literature review on 
tower cranes and to show possible hazard potentials when working with tower cranes and to 
explain precautions to be taken. It also refers to the maintenance of the tower cranes, so that 
the working people can work more precisely and in accordance with the rules. Method: In this 
study, an experimental group of  370 people consisting of qualitative and quantitative surveys 
was formed in the construction sector and statistical methods applied with normality tests were 
determined and subjected to significance research with SPSS package program. The obtained 
data were compared with the present statistical data. Findings: First of all, the frequency ran-
ges of the answers given to the questionnaires were determined and reliability analysis of the 
questionnaire was made and according to Cronbach’s Alpha reliability test, the reliability of the 
questionnaire was calculated as 90%. Some tests have been conducted to determine whether 
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there is a significantly difference between the questions in Part 1 of the questionnaire and the 
questions in Part 2. Before these tests were performed, normality tests were performed on the 
questions to be compared. Significance was determined between the methods determined in 
the normality test and the comparative data, and the results were tabulated. As a result of the 
normality test, the two selected questions show normal distribution as a result of the significan-
ce level (p) being greater than 0.05, and the tests to be applied are parametric tests. Otherwise 
non-parametric tests should be applied. As a result of comparison of such questions are educa-
tional situation and occupational satisfaction, night shift and working time in the construction 
sector have significantly level (p) 0,000. Meaning that the levels are smaller than 0.05 (p<0,05), 
meaning there are significant differences. As well as questions like weekly working hours and 
occupational satisfaction have significantly level (p) 0,389. Meaning that the levels are greater 
than 0.05 (p>0,05), meaning there are not significant differences. Other comparisons are p= 
0,0641, 0,000, 0,000, 0,000, 0,005, 0,000 and 0,001. Results: As a result of the questionnaire 
survey, it is seen that the works related to the tower crane in the construction sites are very im-
portant. Most of the questions were found to be significantly different from those of the workers 
in the sites compared to the answers to the dependent variable questions (Questions in Part 2 of 
the questionnaire ) in general and the answers to the independent variables (age, gender, marital 
status, education status, child status, working time in the construction sector, occupations, wor-
king styles, weekly working hours of employees) and the answers in the other Part 1 questions. 
In line with the work done and sectoral information, work accidents in tower cranes cause seri-
ous injuries and even deaths. It is of utmost importance that workers, employers, occupational 
safety experts, workplace doctors, health personnel, community and government work together 
to work together to reduce these effects and eliminate them.
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İLİŞKİSİ 1

THE ASSOCIATION BETWEEN THE PREVALENCE OF CHRONIC 
FATIGUE SYNDROME AND SOME POSSIBLE FACTORS AMONG 
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Öz: Amaç: Birinci basamak sağlık çalışanlarında Kronik 
yorgunluk sendromunun (KYS) sıklığı Konya bölgesinde bi-
linmemektedir. Bu çalışmada amaç Konya bölgesinde birinci 
basamak sağlık çalışanlarında KYS prevelansını saptamak ve 
belirlediğimiz prevelansa etkili olası faktörleri değerlendir-
mektir. Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışmada sosyo- demog-
rafik özellikleri belirleyen bir anket formu, KYS belirleme 
formu ve Beck depresyon ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: 
Katılımcıların %18,9’ unda (n = 97) KYS olduğu tespit edildi. 
KYS, kadınlarda (OR: 2.9 %95 GA: 1.57-5.35), şiddete maruz 
kalanlarda (OR: 2.03 %95 GA: 1.11-3.72) ve mobbinge uğ-
radığını belirtenlerde fazlaydı (OR:1.7, %95 GA: 1.03-2.87) 
(p <0.05). İyi sağlık durumu algısı (OR: 0.32 %95 GA: 0.19-
0.54) ve iyi sosyal yaşam algısı (OR: 0.48 %95 GA: 0.32-
0.73), KYS oranını düşürdü (%95 CI: 0.29-0.93) p <0.05). 
KYS olan grupta Beck depresyon ölçeği puan ortalaması daha 
yüksekti. Sonuç: Birinci basamak sağlık çalışanlarında KYS 
yüksek oranda görülmektedir. Bazı faktörler KYS yaygınlığı-
nı etkilemektedir. Çalışanların yaşam ve hizmet kalitelerinin 
arttırılması adına gerekli önlemler alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kronik Yorgunluk Sendromu, Depres-
yon, Birinci Basamak Sağlık Çalışanı

Abstract: Aim:The prevalence of Chronic Fatique Syndrome 
(CFS) in primary health care workers in Konya  region is not 
known. Therefore, the present study aimed to determine the 
prevalence of CFS in primary healthcare workers in the city 
centre of the Konya province in Turkey and to assess potential 
factors affecting this prevalence. This was a cross-sectional 
study. Method: A questionnaire included socio-demographic 
characteristics, fatigue status and the Beck Depression Inven-
tory. Results: Revealed that 18.9% (n = 97) of the participants 
had CFS. Female gender (OR: 2.9, 95% CI: 1.57-5.35), expo-
sure to violence (OR: 2.03, 95% CI:1.11-3.72) and exposure 
to mobbing (OR: 1.7, 95% CI: 1.03-2.87) increased the rate of 
CFS (p < 0.05) career satisfaction (OR: 0.52, 95% CI: 0.29-
0.93), perceived good health status (OR: 0.32, 95% CI: 0.19-
0.54) and perceived good social life (OR: 0.48, 95% CI: 0.32-
0.73) decreased the rate of CFS (p < 0.05). Conclusion: The 
prevalence of CFS in primary healthcare personnel was higher 
in the city centre of Konya, Turkey than the prevalence report-
ed in the literature, and certain factors play a role in this rate.

Key Words: Chronic Fatigue Syndrome, Depression, Primary 
Healthcare Workers
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INTRODUCTION

Healthcare personnel are a group of individ-
uals who work extra hours and days, handle 
life-threatening duties and responsibilities, 
race against time, use different technologies, 
and work under stress and pressure. Defence 
mechanisms against this intensive stress some-
times reach pathological levels and cause anx-
iety, depression or chronic fatigue syndrome 
(CFS) (Sayın et al., 2013:11-17).

CFS is characterized by an unexplained per-
sistent fatigue of at least 6 months, and there 
is no definite effective treatment (Fukuda et 
al., 1994:953-959). The prevalence of CFS in 
the adult population has been reported to be 
0.02-2.8%, but the exact prevalence is likely 
ten times higher (Jason et all.,1998:91-93). 
General practitioners fail to identify many pa-
tients with CFS in the community (Leven et 
al., 2010:251-257).

A healthcare worker’s ability to provide effec-
tive and continuous care is directly related to 
their own health (Kılıç and Çetinkaya 2011: 
184-194). Patients with CFS exhibit a slow-
ing of skill-based activities and regression in 
other abilities, such as planning, organization 
and problem solving. Symptoms such as atten-
tion deficit, low concentration and difficulty 
making decisions, have also been demonstrat-
ed (Sharpe et al., 1996:22-26). Therefore, CFS 
is a disease that causes labour loss in many 
countries.

AIM

The prevalence of CFS in primary healthcare 
workers in our region is not known. Therefore, 
the present study aimed to determine the prev-
alence of CFS in primary healthcare workers 
in the city centre of the Konya province in 
Turkey and to assess potential factors affect-
ing this prevalence.

EXTENT

Doctors and non-physicians workers in prima-
ry health care services constitute the scope of 
the research.

METHODS

The population of this cross-sectional study 
included 966 people (367 physicians and 599 
non-physician healthcare personnel) who 
provide primary healthcare services in the 
city centre of Konya, Turkey. The study sam-
ple consisted of 778 current employees who 
agreed to participate in the study. A sampling 
method was not used because the entire study 
population was targeted. A total of 80.1% of 
the population was reached. It was not possi-
ble to reach to 82 healthcare workers because 
they were off duty or on sick leave. A total of 
106 healthcare workers refused to participate 
in the study. Employees with a chronic illness 
or who were receiving medications were ex-
cluded from statistical calculations.
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One of the researchers delivered question-
naires to employees during working hours 
between October 2013 and January 2014. 
Questionnaires were collected during the sub-
sequent shift. The researchers reviewed the 
relevant literature and prepared the question-
naire form, which included two sections. The 
first section consisted of 45 questions about 
socio-demographic characteristics, life-re-
lated features and fatigue status. The 1994 
diagnostic criteria of the Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) were used 
to determine fatigue status (Fukuda et al., 
1994:953-959). Participants without CFS who 
did not fulfil fatigue severity and the number 
of CFS criteria but who complained of tired-
ness for six months or longer were assigned 
to the Idiopathic Chronic Fatigue (ICF) group. 
Participants who reported prolonged or recur-
rent tiredness for one month or longer were 
assigned to the Prolonged Fatigue (PF) group, 
and participants who reported no tiredness 
or tiredness for less than one month were as-
signed to the No Fatigue (NF) group.

The second section of the questionnaire form 
was the Beck Depression Inventory (BDI), 
which consisted of 21 items to determine the 
level of depression in participants. Each item 
was scored on a four-point scale, from 0 to 3, 
and each scale involved a self-assessment ex-
pression that determined a depression-specific 
behaviour. The cut-off value of the BDI was 
17 (Hisli, 1989: 7-13).

The SPSS 17.0 statistical software package 
(SPSS, Chicago, IL, USA) was used for the 
statistical analyses of data. Data were summa-
rized using percentage distributions. Categor-
ical data were analysed using the chi-square 
test and logistic regression analysis. In all 
analyses, p<0.05 was considered statistically 
significant.

Approval from the Necmettin Erbakan Uni-
versity Meram Medical Faculty Ethics Com-
mittee (Date: 20-09-2013, Number: 2013/483) 
and necessary official permissions were ob-
tained to perform this study. Participants were 
informed of the aim of the study and the con-
tents of the forms before application of the 
questionnaire forms, and verbal consents were 
obtained.

PROBLEM of RESEARCH

The prevalence of chronic fatigue syndrome 
in Konya region is unknown. What is the prev-
alence of chronic fatigue syndrome in Konya 
region?

RESEARCH HYPOTHESES

The prevalence of chronic fatigue syndrome 
in Konya region is higher than the average 
of Turkey. The prevalence of chronic fatigue 
syndrome in Konya region is less than the av-
erage of Turkey.
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RESULTS

A total of 778 healthcare workers participated 
in the study. Table 1 lists the details of so-
cio-demographic and work- and life-related 
characteristics of the participants.

The fatigue status of the remaining partic-
ipants were analysed; Table 2 shows that 
18.9% (n = 97) of the participants had CFS 
when participants with chronic disease and 
continuous drug use were removed from 
analyses. Table 2 also shows the distribution 
of fatigue in participants.

CFS was found in 10.9% (n = 19) of males, 
23.1% (n = 78) of females (p = 0.000), 
16.8% (n = 27) of physicians and 19.3% (n 
= 70) of non-physician healthcare personnel 
(p=0.009).

CFS was present in 3.2% (n = 3) of partici-
pants who exercised regularly, 21.1% (n = 94) 
of participants who did not exercise regularly 
(p = 0.000), 61.1% (n = 13) of participants 
with perceived poor health status, 24.1% (n 
= 68) of participants with perceived normal 
health and 7.8% (n = 16) of participants with 
perceived good health (p = 0.000).

CFS was diagnosed in 24.3% (n = 78) of the 
participants who had been exposed to vio-
lence and in 9.5% (n= 19) of participants with 
no violence exposure (p = 0.000), 24.8% (n 
= 79) of participants who had worries about 
being exposed to violence and in 8.8% (n = 
18) of participants without this concern (p = 
0.000).

Table 1. Socio-Demographic and Work Life-Related Characteristics of the Participants

n % Characteristic n %

Gender   Age(years)

Male 268 34.4 29 and lower 77 9.9

Female 510 65.6 30-39 336 43.3

Total 778 100.0 40 and over 365 46.8

Total 778 100.0

Occupation Marital Status

Specialist 26 3.8 Married 694 89.2

Family Physician 187 23.9 Single 53 6.8

Practitioner 55 7.0 Divorced 26 3.4
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Nurse 197 25.2 Dead spouse 4 0.5

Midwife 195 25.3 Separate from spouse 1 0.1

Health Officer 42 5.1 Total 778 100.0

Laboratory worker-Technician 76 9.7

Total 778 100.0

Period of time in the career Chronic Diseases

Maximum 5 years 84 10.1 Yes 261 32.1

6-10 years 106 13.0 No 517 67.9

Minimum 11 years 588 76.9 Total 778 100.0

Total 778 100.0

Table 2. Distribution of Fatigue Among the Participants

n %

Fatigue status

No Fatigue 314 60.8

Prolonged Fatigue 64 12.2

Idiopathic Chronic Fatigue 42 8.1

Chronic Fatigue Syndrome 97 18.9

Total 517 100

CFS was present in 38.1% (n = 26) of par-
ticipants who were dissatisfied with their 
careers, 17.1% (n = 67) of participants who 
were satisfied, 6.3% (n = 4) of participants 
who were very satisfied (p = 0.000), 26% (n = 
58) of participants who thought they were ex-
posed to mobbing and 43.9% (n = 39) of par-
ticipants without this belief (p = 0.000). CFS 
was present in 36.6% (n = 46) of participants 
who reported a poor social life, 15.1% (n = 
42) of participants who reported a normal so-

cial life and 8.2% (n = 9) of participants who 
reported a good social life (p = 0.000).

CFS was present in 15.9% (n = 72) of indi-
viduals who had a BDI score below the cut-
off value (17 points) and 44.4% (n = 25) of 
individuals who had a BDI score above the 
cut off-value (p = 0.000). Table 3 shows the 
chi-square results of independent variables 
that were associated with the development of 
CFS.
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Table 3. Results of Chi-Square(X2) Test Performed For Independent Variables Detected 
to be Effective on Chronic Fatigue Syndrome

Variables % X2 P Variables % X2 P

Gender Male 10.9 Age ≤29 21.0

Female 23.1 24.01 0.000 30-39 20.5 19.10 0.004

Occupation Doctor 16.8 ≥40 15.5

Others 19.3 11.52 0.009 Mobbing Yes 26.0

Number of 
children

None 10.3 No 43.9 21.61 0.000

1-2 22.9 Satisfaction 
with career

Not satisfied 38.1

≥3 10.5 16.08 0.013 Satisfied 17.1 41.75 0.000

Health status Poor 61.1 Very satisfied 6.3

Normal 24.1 Satisfaction 
with physical 

conditions

Not satisfied 25.1

Good 7.8 61.96 0.000 Satisfied 15.3 13.26 0.039

Regular 
exercise

Yes 3.2 Very satisfied 12.5

No 21.1 20.25 0.000 Exposure to 
violence

Yes 24.3

Worries about 
violence

Yes 24.8 No 9.5 30.68 0.000

No 8.8 25.12 0.000 Beck score <17 15.9

Social life Poor 36.6 ≥17 44.4 32.35 0.000

Normal 15.1 Adequacy of the 
number of staff

Yes 11.6

Good 8.2 23.53 0.000 No 27.8 23.53 0.000

The present study found no differences be-
tween fatigue status according to body mass 
index (BMI), education level, marital status, 
or spouse’s employment status (p>0.05).

CFS was present in 15.9% (n = 37) of partici-
pants who were permanent employees in their 
institution and 21.6% (n = 58) of contractual 
employees (p = 0.289). However, no differ-
ence was observed between the fatigue status 
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of participants according to the length of time 
in their career or location (Konya, Turkey) 
(p>0.05). CFS was present in 20.7% (n = 63) 
of FHC workers compared to 16.4% (n = 33) 
of participants who worked in other units (p = 
0.460). No statistically significant difference 
was demonstrated in the fatigue status of par-
ticipants based on the central district in which 
they worked (p > 0.05).

CFS was present in 26.2% (n = 22) of partic-
ipants who slept less than six hours, 16.5% 
(n = 64) of participants who slept for 6 to 8 
hours and 29.4% (n = 10) of participants who 
slept more than 8 hours (p = 0.093). No sta-
tistically significant difference was found be-
tween the fatigue groups based on smoking or 
alcohol consumption (p> 0.05).

CFS was found in 15.7% (n = 50) of partici-
pants who did not worry about work-related 
accidents and 23.9% (n = 44) of participants 
who worried about work-related accidents (p 
= 0.085). The difference between the groups 
was not statistically significant (p> 0.05).

CFS was present in 20.5% (n = 56) of partic-
ipants who were dissatisfied with their sala-

ries compared to 17.2% (n = 38) of those who 
were satisfied (p = 0.126), and 31.0% (n = 9) 
of participants who reported poor social re-
lationships, 22.2% (n = 47) of those who re-
ported normal social relationships and 15.0% 
(40) of those who reported good social rela-
tionships (p = 0.242). There was no statisti-
cally significant difference in the fatigue lev-
els of participants according to whether they 
deemed themselves professionally competent 
or satisfied with their colleagues (p> 0.05).

The logistic regression analysis performed 
on the 15 variables that were associated with 
CFS demonstrated that female gender (OR: 
2.9, 95% CI:1.57-5.35), exposure to violence 
(OR: 2.03, 95% CI:1.11-3.72) and feelings of 
exposure to mobbing (OR: 1.7, 95% CI:1.03-
2.87) increased the rate of CFS (p<0.05), and 
career satisfaction (OR: 0.52, 95% CI:0.29-
0.93), perceived good health status (OR:0.32, 
95% CI:0.19-0.54) and perceived good social 
life (OR:0.48, 95% CI:0.32-0.73) decreased 
the rate of CFS (p< 0.05). Table 4 provides 
the detailed results of logistic regression 
analysis of the factors that affected the devel-
opment of CFS.
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Table 4. Results of Logistic Regression Analysis of the Factors Detected to be Effective in 
the Development of CFS

β SE (β) p OR Cl 95%

Female gender 1.066 0.312 0.001 2.9 1.57-5.35

Exposure to violence 0.711 0.308 0.021 2.03 1.11-3.72

Thoughts of being exposed to mobbing 0.544 0.262 0.038 1.7 1.03-2.87

Satisfaction with career -0.64 0.291 0.028 0.52 0.29-0.93

Perceived good health -1.114 0.262 0.000 0.32 0.19-0.54

Perceived good social life -0.715 0.205 0.000 0.48 0.32-0.73

DISCUSSION

Fatigue is quite prevalent in the general pop-
ulation, but many people who exhibit symp-
toms of fatigue do not meet the criteria for 
CFS. Price et al. (1992: 514-522) obtained 
positive responses from 23.7% of individu-
als in response to the question ‘’Was there 
any period of two weeks or longer that you 
felt yourself continuously tired?’’ A notable 
decrease in daily activities was reported by 
13.3% of the respondents, and only 4.4% re-
ported tiredness and a decrease in daily ac-
tivities.

In the present study, fatigue was present in 
39.2% of the participants, of whom only 
18.9% met the criteria of CFS. The percent-
age of ICF was 8.1%, and prolonged fatigue 
was demonstrated in 12.2% of the cases.

There are few studies on the prevalence of 
CFS in healthcare workers. Bates et al. (1993: 
2759-2765) found that the prevalence of CSF 

was 0.006-3% in primary healthcare servic-
es and family practice. In the present study, 
the prevalence of CFS in primary healthcare 
workers was 12.4%; career-specific preva-
lence of CFS was 10.07% in physicians and 
13.7% in non-physician healthcare personnel. 
The dissimilar rates between prevalence stud-
ies may have resulted from different criteria 
used to diagnose CFS.

CFS is more prevalent in females than in 
males (Farmer et al., 1999: 279–282). The 
present study demonstrated that CFS was 
present in 23.1% (n = 78) of females, which 
was higher than the prevalence in males.

Sayın et al. (2013: 11-17) examined resi-
dent doctors with a mean age of 29.9±3.9 
years; there was no significant difference 
between fatigue groups based on mean age. 
In the present study, when fatigue levels of 
the participants in different age groups were 
analysed, there was a statistically significant 
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difference between groups. CFS was found in 
21.0% of participants at and below 29 years 
of age, which was a higher rate than in the 
other age groups.

Sayın et al. (2013:11-17) found no signifi-
cant difference between fatigue groups based 
on mean BMI values. The present study also 
found no statistically significant difference 
between fatigue groups based on BMI.

Nurses may constitute a high-risk group for 
CFS because of occupational stressors, such 
as exposure to viruses, and other likely stress-
ors in working life, such as stressful shifts 
that impair biological rhythms and work-re-
lated accidents (Jason 1998). Nurses spend 
more time with patients, and they are directly 
involved in the patient’s care. Therefore, they 
are more likely to be exposed to health-re-
lated risks than other healthcare personnel 
(Parlar, 2008: 547-554). CFS was present 
in 16.8% (27) of physicians and 19.3% (70) 
of non-physician healthcare personnel in the 
present study, which is a statistically signifi-
cant difference.

Kofodimos (1993) reported that the balance 
between work and family was the most im-
portant factor for maintaining a balanced life 
because, imbalance between these two causes 
conflict between work and family and triggers 
stress, which unfavourably influences quality 
of life at work and home and affects personal 

welfare. Marital status and employment sta-
tus of the spouse did not affect fatigue status.

The importance of regular physical exercise 
in health is becoming more prominent (Ak-
gün, 1989). Contrary to the results found by 
Sayın et al., the present study demonstrated a 
higher rate of CFS in participants who did not 
exercise regularly.

There are numerous studies on alcohol con-
sumption and influencing factors. For exam-
ple, Juntunen et al (1988:951-954) conducted 
a study in Finland on 3496 physicians and 
demonstrated that alcohol consumption in-
creased with working conditions and stress. 
In the present study, 87.7% of the partici-
pants reported no alcohol consumption, and 
no statistically significant difference in alco-
hol consumption was found between fatigue 
groups.

Primary healthcare personnel work daily 
8-hour shifts, which may explain the absence 
of statistically significant differences between 
the fatigue groups based on duration of sleep.

In the present study, CFS was present in more 
than half of healthcare workers who report-
ed poor health, as determined by Sayın et al. 
This result suggests that healthcare workers 
become extremely tired because they work 
hard, and their health status is impaired as a 
result of the busy pace of work.
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Working in a healthy and safe environment 
was not limited to health maintenance and 
enhancement of quality of life for employ-
ees, but it also included maintaining employ-
ees’ well-being, from social life to the field 
in which he/she provides service. A healthy 
and safe working environment and secured 
employment were very important, particular-
ly in healthcare workers (Mollaoğlu, Fertel-
li and Tuncay,2010:17-30). CFS was more 
prevalent in employees who were exposed to 
violence and worried about violence.

In the study carried out by Mahmut and 
Uyar (2006) in three different hospitals, it 
was determined that healthcare workers fre-
quently complained about the difficulties of 
their career and working conditions, and they 
deemed the career very stressful. In the pres-
ent study, when the relationship between ca-
reer satisfaction and CFS was analysed, CFS 
was found to be more prevalent in dissatisfied 
employees.

We found no study on the perceived profes-
sional competence of CFS cases in the litera-
ture. Therefore, we examined the relationship 
between perceived professional competence 
and fatigue status, and found no statistically 
significant difference between groups.

Health services require a multidisciplinary 
approach. Health professionals should pro-
vide these services in unity without impair-

ing an individual’s integrity (Coşkun, 1996). 
An individual who spends more than half of 
their daily life at work is socialized with his/
her colleagues (Erdoğan, 1996). Therefore, 
we examined the effect of participants’ satis-
faction with their colleagues on fatigue status 
and found no statistically significant relation-
ship.

The psychological outcomes of mobbing on 
the victim are insomnia, loss of appetite, de-
pression, etc (Yurdakul et al., 2011:28-41). 
When the fatigue status of the participants 
was analysed based on exposure to mobbing, 
CFS was determined to be more prevalent 
among those who thought they were exposed 
to mobbing.

Health institution buildings, the technical in-
frastructures of these building technologies, 
techniques, machines, devices, hand tools 
and the substances used in providing servic-
es, procedures performed while providing 
service, waste that results from these proce-
dures, and the relationship between these el-
ements form the working environment in the 
health sector (Önder et al., 2011:31-44). Em-
ployees may feel tired in an unhealthy work-
ing environment. In the present study, we ex-
plored the relationship between fatigue status 
and satisfaction with the physical conditions 
of the working environment, and it was deter-
mined that CFS was more prevalent in those 
who were dissatisfied employees.
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Inadequate healthcare services and an unbal-
anced distribution of service and personnel 
lead to disappointment and stress in employ-
ees. CFS was more prevalent in participants in 
the present study who considered the number 
of personnel inadequate.

CFS was more prevalent in employees who 
perceived their social life as poor. This result 
indicates that participants with CFS generally 
have an inadequate social life, which is also 
considered a source of stress.

Katon et al. (1991:277-285) and Bombardier 
and Buchwald (1995:2105–2110) reported 
that 2/3 of the CFS patients experienced de-
pression during their lives. Depression may be 
the primary culprit in the development of CFS, 
and CFS may be an atypical variant of depres-
sion (Abbey and Garfinkel, 1991:73-83). CFS 
was more prevalent in employees with a BDI 
score of 17 or higher in the present study.

CONCLUSION

The prevalence of CFS in primary healthcare 
personnel was higher in the city centre of 
Konya, Turkey than the prevalence in the lit-
erature. The present study is the first study to 
assess the prevalence rate of CFS in primary 
healthcare personnel in the Konya province in 
Turkey.

Institutions that are responsible for the health 
of healthcare workers should implement the 

necessary precautions for primarily in groups 
who exhibit a greater prevalence of CFS.

Informing these employees about CFS and 
developing programs that support social life, 
such as encouraging regular exercise, would 
improve the health status of healthcare work-
ers and decrease the prevalence of CFS. Par-
ticularly, legal regulations that prevent em-
ployees from exposure to mobbing and vio-
lence, both of which increased the prevalence 
of CFS in the present study, are required. The 
formation and implementation of professional 
motivation and development programs would 
also improve professional motivation and em-
ployee satisfaction and reduce the prevalence 
of CFS.
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Öz: Amaç:  Tarih boyunca sosyal güvenlik, sosyal tehlikelerin 
ortaya çıkardığı zararlar karşısında güven içinde olmayı ve bu 
zararlardan kurtarılma garantisini anlatır.  Öte yandan, iş kazası 
riski, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun en önemli risklerinin başında 
gelmektedir. Sistemin başlangıcı da çoğunlukla iş kazalarının ge-
tirdiği olumsuz şartların izalesine ya da minimize edilmesi fikrine 
dayanmaktadır. Bu çalışmada iş kazaları ve iş kazası mağdurla-
rının haklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: SGK’nın iş 
kazası mağdurlarına sunmak zorunda olduğu hizmetler, SGK’nın 
bu hizmetlerin bedellerini kusurlu işverenden talep etmesi ve 
SGK’nın karşılamadığı hizmetler için iş kazası mağdurunun iş-
verene karşı tazminat hakkı, yürürlükteki mevzuat incelenerek 
açıklanmıştır. Bulgular: Günümüzde ise iş kazası sosyal güvenlik 
sisteminin en fazla can yakan risklerinden biri olmaya devam et-
mektedir. Kabul edilen yeni kanunlar ve bunlara bağlı yönetmelik-
ler, iş kazaları yönünden Türkiye’nin olumsuz konumunu ortadan 
kaldırmamaktadır. Türkiye, dünyada iş kazalarının en fazla olduğu 
ülkelerden biridir. Ekonomimize de çok önemli bir yük olan iş ka-
zalarının asıl mağdurunun çalışanlar olduğu ortadadır. Bu nedenle, 
çalışmanın ilk kısmında çok kısa olarak tarihi geçmişi ve genel 
tanımları verdik. Sonraki kısımlarda ise, iş kazalarının ülkemiz 
açısından önemini ve iş kazasına maruz kalma halinde,  mağdurun 
ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kusurlu işverene karşı doğrudan 
açabileceği davalarla ilgili değerlendirme yaptık. Sonuçlar: İş ka-
zası mağdurları, uğradıkları kaza sonucu haklarını duruma göre 
SGK’dan veya işverenden talep edebilirler. Ayrıca SGK, kendi 
yaptığı masrafları kusurlu işverenden talep edebilir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik, İş Kazaları, Mağduriyet, 
Sosyal Güvenlik Kurumu 

Abstract: Aim: Throughout history, social security refers to the 
assurance of being safe from the harms of social hazards and the 
relief from these harms. On the other hand, the risk of work ac-
cidents is one of the most important risks of the social security 
institution. The beginning of the system is also based on the idea of 
eliminating or minimizing the adverse conditions caused by “work 
accidents”. The aim of this study is to research work accidents and 
rights of work accident victims. Method: The current legislation 
about services of social security institution (SGK) for work acci-
dent victims, social security institution’s demanding right of these 
costs from employer and compensation right of work accident vic-
tim against employer for the services which social security institu-
tion does not cover. Findings: Today, work accidents continue to 
be one of the most vulnerable risks of the social security system. 
Newly accepted laws and their related regulations do not remove 
the negative position of Turkey in the face of work accidents. Tur-
key is one of the countries with the highest number of work acci-
dents in the world. It is not unquestionable that the main victims of 
work accidents, which is a very important burden to our economy, 
are the employees.  For this reason, in the first part of the work we 
gave very brief historical improving of work accident and general 
definitions of it. In the following sections, we have evaluated the 
importance of work accidents in terms of our country and the cases 
that the victim and the Social Security Institution can directly open 
against the faulty employer in case of a work accident. Conclu-
sion: Victims of work accident can demand their rights from social 
security institiution (SGK) and employer depends on the situation. 
Moreover, social security institiution (SGK) can ask compensation 
of its costs from employer.

Key Words: Social Security, Work Accidents, Victims, Social Se-
curity Institution
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GİRİŞ

İş kazaları, çalışana, işverene ve Sosyal Gü-
venlik Kurumu’na zarar veren ve önleyici 
tedbirlerle yok edilmesi gereken olaylardır. 
Ancak bu olayların tamamen yok edilmesi, 
pratik çalışma koşullarında mümkün gözük-
memektedir. Bu nedenle bu çalışmada iş ka-
zaları incelenmiş ve mağdurların hakları araş-
tırılmıştır.

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, iş kazalarını araştırmak 
ve iş kazasına uğrayan kişinin ve onun bak-
makla yükümlü olduğu kişilerin, iş kazası son-
rası hangi haklarını SGK’dan, hangi haklarını 
işverenden talep edebileceğinin araştırılması-
dır.  

KAPSAM

Bu çalışmada, iş kazası mağdurlarının hakları 
incelenmiştir. Bu nedenler, çalışma kapsamı 
iş kazasına uğrayan çalışanlar, iş kazası mağ-
durunun bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 
SGK ve işverenlerdir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Yürürlükteki mevzuat araştırılarak, iş kazası-
nın farklı sonuçlarına göre mağdur hakları ay-
rıntılı olarak incelenmiştir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Çalışmada Türkiye’de yürürlükte olan mev-
zuata göre iş kazası mağdurlarının haklarının 

araştırılması, diğer ülkelerdeki iş kazası mağ-
durlarının haklarının incelenmemiş olması, 
çalışmanın kısıtı olarak söylenebilir.

TARİH BOYUNCA SOSYAL GÜVENLİK 
ve İŞ KAZASI İLİŞKİSİ 

Sosyal güvenlik; hem amaçları, hem de amaç-
lara ulaşmak için oluşturulan özgün hukuksal 
teknikleri kapsamaktadır.

Dar anlamda sosyal güvenlik; mesleki, fizyo-
lojik ve sosyo-ekonomik risklere karşı toplu-
mun geneline sosyal güvence dağıtmaktadır. 
Bir başka ifade ile sosyal güvenlik, sosyal 
amaçlı olarak yeniden dağıtım hukukunu 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda sosyal güven-
liğin temel gaye ve amaçlarını şu şekilde be-
lirlemek mümkündür.

•	 Toplumda yaşayan bireylere ekonomik 
destek sağlamak

•	 Toplumu genel olarak risk kabul edilen 
olaylara veya olgulara karşı korumak

•	 Toplumda yaşayan herkesin gelişmesini 
sağlamak için sistem oluşturmak

Sosyal güvenlik politikaları ve sistemleri, sos-
yal risk olarak vasıflandırılan kimi olaylara 
karşı önlem alarak toplumda yaşayan herkese 
sosyal güvence sağlama amacını gütmektedir 
(Güzel, Okur ve Caniklioğlu 2016: 9; Tuncay 
ve Ekmekçi 2016: 7; Korkusuz ve Uğur 2016: 
8).



32

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 03 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

May / June / July / August Summer Issue Issue: 03 Year: 2017
ID:21 K:90

(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

Çünkü makinenin gelişmesiyle sağlanan top-
lumsal ilerleme ve refahın bedelini işçilerin 
ödemeye başlamış olması sosyal adalet dü-
şüncesiyle bağdaştırılamamıştır. İşletmenin 
üretim sürecinden kaynaklanan iş kazaları 
ve meslek hastalıklarının külfetini, üretimin 
nimetinden faydalanan işverenin karşılaması 
gerektiğine yönelik düşüncelerden hareketle 
ilk yasal düzenlemelerde sorumluluk işveren-
lere verilmiştir (Güzel, Okur ve Caniklioğlu 
2016: 194) .

Ülkemizde, Osmanlı devleti döneminde de 
hem sosyal güvenliğin hem de sosyal güven-
liğin çok önemli bir sosyal riski olan iş kaza-
larının önemi anlaşılmıştır. Henüz toplu üre-
tim tekniklerinin keşfedilmediği sıralarda bile 
konu gündeme gelmiştir. Nitekim yükselme 
döneminde faaliyette bulunan bir Sosyal Gü-
venlik Kurumu olarak çalışan ahilik ve onun 
devamı olan lonca sisteminde de esas gaye iş 
kazaları riskine karşı ekonomik mekanizma 
geliştirmek idi. Bu sistem sonradan ortadan 
kalkınca sosyal güvenlik yönünden oluşan 
boşluk sosyal yardım kurumları ile doldurul-
maya çalışılmıştır. Bunlar içerisinde en önem-
lileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 
güvence getirmeye çalışan vakıflar olmuştur1. 

Tanzimat sonrası dönemde ise sosyal güvenli-
ğe ilişkin olarak bazı düzenlemeler yapılmış-
tır. Örneğin, 1865 tarihinde kabul edilen Dila-

1 Avarız vakıfları ve Müessat-ı Hayriyye Vakıfları, iş 
kazaları ve meslek hastalıklarına duçar olmuş kişi-
lere, asgari güvence sağlıyorlardı. 

verpaşa Nizamnamesi (Tüzüğü); 1869 tarihli 
Maadin (Madenler) Nizamnamesi, 1866 tarih-
li Askeri Tekaüt Sandığı, 1881 tarihli Emekli 
Sandığı, 1909 tarihli Askeri ve Mülki Tekaüt 
sandıkları ile 1917 tarihli Şirket-i Hayriye Te-
kaüt Sandıkları asker ve memurların emeklilik 
durumlarını ilgilendiren bazı düzenlemelerdi. 
20. asrın başından itibaren ise; Tersane-i Ami-
reye Mensup İşçi Vesairenin Tekaudiyeti Hak-
kında 1909 tarihli Nizamname ve 1910 tarihli 
Hicaz Demir Yolu Memur ve Müstahdemlerin 
Yardım Nizamnamesi, daha çok işçilerin ça-
lışma şartlarıyla ilgili olsa da kısmen hastalık, 
kaza ve yaşlılık gibi sosyal risklere karşı da 
bazı yardımlar öngörmekteydi (Tuncay ve Ek-
mekçi 2016: 62).

SOSYAL RİSK OLARAK İŞ KAZALARI

Sosyal güvenlik, sosyal tehlikelerin ortaya 
çıkardığı zararlar karşısında güven içinde ol-
mayı ve bu zararlardan kurtarılma garantisini 
anlatır. “Güvenlik” kavramı, geleceğe yönelik 
olarak bu günden tedbir almayı anlattığı halde, 
bunun başına eklenen “sosyal” sözcüğünün de 
belirttiği gibi, konunun toplum düzeni açısın-
dan taşıdığı önem, bugün için önemle üzerin-
de durulması gereğini vurgulamaktadır (Şakar 
2006: 4).

Özellikle iş hayatında meydana gelen “mes-
leki riskler” olarak tabir edilen iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının hem dünyada hem de 
ülkemizde her geçen gün daha da artmaktadır.  
Zira yapılan iş veya meslekle doğrudan doğru-
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ya ilgilidirler. Bunlar geçici gelir kayıplarına 
neden olabileceği gibi sürekli gelir kayıpla-
rına da neden olabilirler. Çoğu zaman gider 
artışları da beraberinde olmaktadır. İşçilerin 
bu risklere karşı korunması, sosyal güvenlik 
sistemlerinin başlangıcına kadar gider. Bu-
gün bu risklerin güvence altında tutulmaması 
artık hiçbir sosyal güvenlik sisteminde tartış-
ma konusu dahi değildir. Diğer ifadeyle bü-
tün sistemlerde güvence altına alınmışlardır 
(Korkusuz ve Uğur 2016: 12).

DÜNYA’DA İŞ KAZALARI ve  
GELİŞİMİ

Bütün dünyada sosyal güvenlik sistemleri, 
bireyin yaşamını olumsuz etkileyip, bireyin 
ekonomik güvencelerini ilk anda sarabilecek 
sosyal riskleri kapsamına alır. Hatta Sosyal 
sigorta kanunlarının oluşturulmasından önce 
ve onlardan bağımsız olarak, iş kazaları ko-
nusunda ayrı düzenlemelerin yapılmış olma-
sı, sorunun toplumsal önem ve boyutundan 
kaynaklanır. Çünkü makinenin gelişmesiyle 
sağlanan toplumsal kalkınma ve refahın be-
delini işçiler ödemeye başlamıştı. Bu duru-
mun en ilkel sosyal adalet düşüncesiyle bağ-
daşmadığı ise yine çok çabuk anlaşılmıştır.

Dünya genelinde ise, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının toplumsal önem ve boyutun-
dan dolayı sosyal sigorta yasaları daha ha-
zırlanmadan ve onlardan bağımsız olarak 19. 
yüzyılın sonlarından itibaren yasal düzenle-
meler yapılmaya başlanmıştır. Bu risk grubu-

nun ekonomik, sosyal, psikolojik ve çevresel 
bir dizi etken rolü bulunmaktadır. Konu ile 
ilgili yasal mevzuatın tam olarak uygulan-
maması, denetim eksikliği, konu ile ilgili ola-
rak iş güvenliği ve işçi sağlığı eğitimlerinin 
verilememesi, şüphesiz, olumsuz tablodaki 
ürkütücü boyutların ortaya çıkmasına neden 
olmaktadır. Öte yandan, ülkemizde bulunan 
küçük ve orta boyutlu işletmelerin, iş güven-
liği, işçi eğitimi ve denetimi konularına ye-
terince önem vermemeleri, bu işlere yönelik 
finansman kaynaklarının sınırlı olması, iş 
kazalarını arttırıcı bir etki yaratmaktadır (Gü-
zel, Okur ve Caniklioğlu 2016: 225).

Çalışan kişiler, ILO’nun 102 sayılı sözleşme-
sinde de belirttiği gibi çok sayıda risk altın-
dadır. 102 sayılı sözleşmenin kabul ettiği ilk 
temel risk grubu, iş kazaları ve meslek has-
talıklarının bulunduğu mesleki risk grubudur. 
Yapılan iş veya meslekle doğrudan doğruya 
ilgilidirler. Bunlar geçici gelir kayıplarına ne-
den olabileceği gibi sürekli gelir kayıplarına 
da neden olabilirler. Çoğu zaman gider artış-
ları da bu gelir kayıplarıyla beraber oluşur. 
İşçilerin bu risklere karşı korunması, sosyal 
güvenlik sistemlerinin başlangıcına kadar gi-
der. Bugün bu risklerin güvence altında tutul-
ması artık hiçbir sosyal güvenlik sisteminde 
tartışma konusu dahi değildir. Diğer ifadeyle 
bunlar, bütün sistemlerde güvence altına alın-
mışlardır.
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Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (UÇÖ-
ILO) 1964 tarihli ve 121 sayılı tavsiye kara-
rına göre iş kazası; planlanmamış ve beklen-
meyen bir olay sonucunda sakatlanmaya ve 
zarara neden olan durumdur. İşyeri ile ev ara-
sında, işyeri ile işçinin normal olarak yemek 
yediği yer arasında, işyeri ile işçinin normal 
olarak ücretini aldığı yer arasında, oluşan ka-
zalar iş kazasıdır. Yine ILO’ya göre, dünyada, 
her 15 saniyede 160 işçi iş kazası geçirmekte-
dir. Öte yandan, dünyada her gün 6.300 işçi, 
yaptıkları iş nedeniyle, yaşamını yitirdikleri 
tespit edilmiştir (Dilek 2013). Dünya Sağlık 
Örgütüne (DSÖ-WHO) göre iş kazası önce-
den planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralan-
malara, makinelerin, araç ve gereçlerin zarara 
uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol 
açan bir olaydır (ILO 2011).

TÜRKİYE’DE İŞ KAZASI KAVRAMI ve 
GELİŞİMİ

Ülkemizde iş kazası; sigortalının işyerinde 
bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütül-
mekte olan iş dolayısıyla, sigortalının işveren 
tarafından görev ile başka bir yere gönderil-
mesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen 
zamanlarda, emzikli kadın sigortalının ço-
cuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda, 
sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin 
yapıldığı yere götürülüp getirilmeleri sırasın-
da sigortalıyı hemen veya sonradan bedence 
veya ruhça arızaya uğratan olaydır (Sözer 
2001: 1894-1917). Meslek hastalığı ise; si-

gortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre 
tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm 
şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürek-
li hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir 
(5510 s.y. m. 13). Ancak iş kazası mefhumu-
nun tahakkuk etmesi için; dıştan gelen bir et-
ken olması, istenilmeyen bir olay olması, ani 
olması, sigortalının gördüğü işle kaza olayı 
arasında illiyet bağı olması, kaza olayı ile 
uğranılan zarar arasında illiyet bağı olması, 
sigortalının bedence veya ruhça bir zarara uğ-
raması da gerekmektedir (Tuncay ve Ekmek-
çi 2016: 366).

Gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse sosyal 
güvenlik alanında yapılan kapsamlı kanuni 
düzenlemelere karşın, sanayileşme ve tekno-
lojik gelişmelere koşut olarak tüm ülkelerde, 
iş kazaları ve meslek hastalıkları riski, trafik 
kazalarından sonra önemli toplumsal sorun-
ların başında yer almaktadır (Güzel, Okur ve 
Caniklioğlu 2016: 322).

Gayet tabiidir ki iş kazası ile ilgili sorunlar 
sadece bizim durumumuzdaki ülkelerin de-
ğil, bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülke-
lerin sorunu olarak gözükmektedir2. Ancak 
bizden farkları, onlarda iş kazaları ile ilgili 
alınan her önlem, ölümleri ve yaralanmaları 
azaltmakta, biz de ise yapılan her yeni düzen-
leme ile iş kazaları sayısı azaltmamakta, ak-
sine artmaktadır.

2 Tan, http://arsiv.mmo.org.tr/pdf/11242.pdf, 
E.T.:24.12.2017
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Şüphesiz, “iş kazası” sözünün geçtiği yerde 
ilk düşünülen kanun 5510 sayılı kanundur. 
Bu kanunun 6. maddesinde zikredilen “sigor-
talı sayılmayanlar” arasında yer alan bir kim-
senin uğradığı kaza, iş kazası kabul edilme-
yecektir. Aynı şekilde, genel olarak kamu gö-
revlileri hakkında da 5510 sayılı kanunun “iş 
kazası ve meslek hastalığı sigortası”na ilişkin 
hükümleri uygulanmayacaktır. Buna karşılık, 
Kanun “istisnanın istisnası” mahiyetinde ol-
mak üzere, bazı kimseleri hizmet sözleşme-
sine dayanarak çalışmasalar bile bazı sigorta 
kolları, bu arada iş kazaları ve meslek hasta-
lıkları açısından sigortalı saymıştır ( 5510 s.y. 
m. 5). Buna göre;

•	 Çırak, aday çırak ve işletmelerde meslek 
eğitimi gören öğrenciler hakkında iş ka-
zası sigortası hükümleri uygulanacaktır ( 
3308 s.y., m. 5/b).

•	 YÖK Kanunu’nun 46. maddesine tabi 
olarak kısmi zamanlı olarak çalışan öğ-
rencilerden prime esas kazanç tutarı 5510 
sayılı Kanun’un 82. maddesine göre be-
lirlenen günlük prime esas kazanç alt 
sınırının otuz katından fazla olmayanlar 
hakkında da iş kazası sigortası hükümleri 
uygulanacaktır (Güzel, Okur ve Canikli-
oğlu 2016: 335).

•	 İŞ-KUR tarafından düzenlenen meslek 
edindirme, geliştirme ve değiştirme eği-
timine katılan kursiyerlere de, iş kazası 
sigortası hükümleri uygulanacaktır.

•	 Ev hizmetlerinde aylık çalışması 10 gün 
veya daha fazla olanlar tüm sigorta kol-
ları açısından, 10 günden az olanlar ise, 
sadece iş kazası ve meslek hastalığı si-
gortası hükümlerinden yararlanacaktır. 

•	 Bağımsız çalışanlar da iş kazası sigortası 
hükümlerinden istifade edeceklerdir. 

Avrupa Birliği’nin 1957 yılından bu yana 
kabul ettiği ve üye devletlerde uzun süreden 
beri uygulana gelmekte olan çok sayıdaki 
yönergeleri tek metin içinde toplayan Avru-
pa Birliği’nin “İşte Çalışanların Güvenliği ve 
Sağlığının İyileştirilmesine Yönelik Önlem-
lerin Yürürlüğe Konulmasına İlişkin 89/391/
AET sayılı Yönergesi” büyük ölçüde dilimize 
çevrilerek bugünkü 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu olarak yürürlüğe girmesi 
sağlanmıştır (Bayram 2008:1; Güzel, Okur 
ve Caniklioğlu 2016: 329).

506 sayılı yasaya göre, işveren vuku bulan 
iş kazasını o yer yetkili kolluk kuvvetlerine 
derhal, Kuruma ise, en geç iki gün içinde bil-
dirmek zorunda idi. 5510 m.13/2-a, kazaya 
uğrayan sigortalının durumuna göre bildirim-
de farklı kriterler bulunmakla birlikte, kolluk 
kuvvetlerine derhal ve Kuruma ise üç iş günü 
içinde bildirim yükümlülüğü getirilmiştir.

a- İş kazasına uğrayanın hizmet akdi ile ça-
lışan biri olması durumunda (4/I-a), iş 
kazasının işveren tarafından o yer yetkili 
kolluk kuvvetlerine derhal ve SGK’ya en 
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geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bil-
dirilmesi zorunludur. 

b- Bağımsız çalışanlar (4/I-b), kendisi ta-
rafından bir ayı geçirmemek şartıyla 
rahatsızlığının bildirim yapmaya engel 
olmadığı günden sonra üç işgünü içinde 
bildirmek zorundadır. 

Bildirimlerin iş kazası ve meslek hastalığı bil-
dirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile 
Kuruma bildirilmesi zorunludur. Hizmet ak-
diyle çalışan için belirtilen süre, iş kazasının 
işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meyda-
na gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği 
tarihten itibaren başlayacaktır (Korkusuz ve 
Uğur 2016: 19).

6331 sayılı kanun; iş kazasını “işyerinde veya 
işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölü-
me sebebiyet veren veya vücut bütünlüğü-
nü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay” 
olarak tanımlamıştır( m. 3/1-g). Bu kanun 
işverenlerin çalışanların işle ilgili sağlık ve 
güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu 
belirtirken işvereni mesleki risklerin önlen-
mesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü 
önlemin alınmasını, gerekli araç ve gereçle-
rin sağlanmasını, sağlık ve güvenlik önlemle-
rinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi, 
işyerinde alınan önlemlere çalışanların uyup 
uymadıklarının denetlenmesi, eksikliklerin 
giderilmesi, risk değerlendirme raporu yap-
tırılması, çalışanların verilen işe uygun olup 

olmadığının araştırılması, çalışanların verilen 
işe uygun olup olmadığının araştırılması, ye-
terli bilgi ve talimat verilmeden çalışanların 
hayati tehlikeli yerlere girmemesi vs. husus-
larında önlemler alması gerektiğini emredici 
hüküm olarak ortaya koymaktadır (m.4).

SGK’nın son üç yıllık istatistikleri dahi, 
Türkiye’de iş kazalarının bütün kanuni dü-
zenlemelere rağmen arttığını, binlerce insa-
nın mağduriyetinin yanı sıra, hem işverenlere 
de büyük iktisadi mükellefiyet tahmil etmek-
te, hem de en büyük kamu kuruluşlarından 
olan SGK’nın, geri dönüşümü olmayan bü-
yük harcamalar yapmasına neden olduğunu 
göstermektedir. 

5510 yasa ile iş kazası hükümleri, artık hiz-
met akdiyle veya kendi adına ve hesabına 
bağımsız çalışan ile diğer tüm sigortalılar 
hakkında uygulanmasını emrettiği gibi, 6331 
sayılı yasa ile de toplumda yaşayan tüm çalı-
şanların mümkün ve muhtemel iş kazası ris-
kine karşı önlemlerin alınmasını da emredil-
mektedir. İş kazası ve meslek hastalığı sigor-
tasından yararlanmak için herhangi bir süre 
prim ödemek şartı bulunmamaktadır. 

RESMİ VERİLERE GÖRE FİİLEN 
GERÇEKLEŞEN İŞ KAZALARI

Ülkemizdeki iş kazaları en çok işyerlerinde 
günün birinci ve ikinci saatiyle, son saatinde 
meydana gelmektedir. Haftanın ilk günü de 
kazaya uğrama ihtimali yüksektir. Kazaya en 
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çok el, bilek, parmaklar ve ayak maruz kal-
maktadır (SGK 2013).

Araştırmalara göre dünyada ölümle sonuçla-
nan iş kazaları ile ülkelerin gelişmişlik düze-
yi arasında yakın bir ilişki vardır. Gelişmiş-
lik düzeyi yükseldikçe kazalarda ölüm oranı 
azalmakta, düştükçe artmaktadır. Buna sebep 
olarak kullanılan teknolojinin geriliği, gü-
venlik önlemlerinin yetersizliği, mevzuatın 
çalışanların tamamını kapsamaması, kayıt 
dışı istihdamın yüksekliği, köyden kente gö-
çün hızlanması, çalışanların eğitim düzeyinin 
yetersizliği, çalışan ve çalıştıranların umur-
samazlığı ile iş kazası ve meslek hastalıkla-
rı ile ilgili sosyal güvenlik sistemlerinin ye-
tersizliği olduğu belirtilmektedir (Karadeniz 
2012:22).

Türkiye’deki iş kazaları ile ilgili istatistikî 
bilgilerin; kayıt dışı istihdam, gözden kaçı-
rılan kazalar ile kanunlardaki sınırlamalar 

dolayısıyla muhtevalarının doğru olmasıyla 
birlikte, bütün kazaları yansımadığı gerçeği 
de ortadadır. SGK istatistikleri, en az bir gün 
işinden ve gücünden kalacak şekilde aşağıda-
ki şekilde belirlenmiştir.

2002 yılında Türkiye’de 72.344 iş kazası 
meydana gelmiş, iş kazalarının 878’ i ölüm-
le, 1.820’ si daimi sakatlıkla sonuçlanmıştır. 
2007 yılında ise 80.602 iş kazası, 1.044 ölüm 
meydana gelmiştir. 2009 yılında ise, 64.316 
iş kazası meydana gelmiş ve 1.171’i ölüm-
le sonuçlanmıştır. 2010 yılına geldiğimizde 
toplam 62.903 iş kazası meydana gelmiş ve 
1.454’ ü ölümle sonuçlanmıştır (Tuncay ve 
Ekmekçi 2016: 364; SGK 2015; SGK 2016).

 2014 yılında 103.474 iş kazası olmuş ve 
1.626 kişi ölmüştür. Sonuçta 221.366 kişi 
SGK’nın verdiği iş göremezlik ödeneğinden 
yararlanmıştır (Tablo 1). 

Tablo 1. 2014 Yılındaki İş Kazaları İstatistiği

2015 yılında 134.369 iş kazası olmuş ve 
1.730 kişi ölmüştür. Sonuçta 241.547 kişi 

SGK’nın verdiği iş göremezlik ödeneğinden 
yararlanmıştır. 2016 yılında ise 139.948 iş 
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kazası vuku bulmuş olmuş ve sonuçta 1.970 
kişi ölmüştür (SGK 2016). 2016 yılında ger-
çekleşen ölümlü iş kazalarının dörtte üçü 6 iş-
kolunda gerçekleşmiştir. Bunlar; 442 işçi ile 

inşaat, yol işkolu, 389 işçi ile tarım, orman 
işkolu, 265 işçi ile taşımacılık işkolu, 124 işçi 
ile ticaret, büro işkolu, 109 işçi ile belediye, 
genel işler iş kolu, 96 işçi ile metal işkoludur.

Tablo 2. 2015 Yılındaki İş Kazaları İstatistiği

İş kazalarının hem SGK kurumuna hem de 
işverenlere maliyetleri çok yüksektir. Örne-
ğin, 2014 yılında 1.471 kişiye sürekli iş göre-
mezlik geliri bağlanmışken, bu rakam, 2015 
yılında 3.433 kişiye ve 2016 yılında ise 4.447 
kişiye ulaşmıştır. Toplam ödenen para ise 
2014 yılında; 209 milyon TL, 2015 yılında; 
320 milyon TL, 2016 yılında ise 264 milyon 

TL’ye baliğ olmuştur.  Ölüm nedeniyle ilgili 
hak sahiplerine bağlanan haklar bu kapsamda 
değildir. 

Öte yandan, en az ödemenin yapıldığı 2016 
yılında bile, iş göremezlik ödeneğinden ya-
rarlanan kazazede işçilerin sayısı, resmi ka-
yıtlara göre, 286.068’dir. 

Tablo 3. 2016 Yılındaki İş Kazaları İstatistiği (SGK 2016)

Kaza günü 
(çalışır)

Kaza günü 
(işgöremez

) 2 3 4 5+(1)
Kaza günü 
(çalışır)

Kaza günü 
(işgöremez

) 2 3 4 5+(1) Erkek Kadın Toplam

117.551 5.304 10.077 14.406 3.893 89.924 28.609 1.082 1.761 2.297 609 10.595 241.115 44.953 286.068

Erkek Kadın Toplam

2016 yılında iş göremezlik sürelerine (gün) göre iş kazası geçiren sigortalı sayıları (m. 4-1/a) 
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2017 verileri henüz resmen verilmemiş ol-
makla beraber, Türkiye’de işçi ölümlerinin 
2016’dan sonra 2017 senesinde de çok cid-
di rakamlara ulaştığı belirtilmiştir. Nitekim 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) 
verileri, 2017’nin ilk altı ayında ölen işçi 
sayısını 906 olarak açıklamıştır. Söz konusu 
rapor, Haziran ayında en az 164 kişinin, iş 
kazalarında yaşamını yitirirken, 2017’nin ilk 
altı ayında en az 906 işçinin hayatını kaybet-
tiğini göstermektedir. Haziran ayında hayatı-
nı kaybeden işçilerin 46’sı yüksekten düşme 
ve elektrik çarpması, 42’si trafik kazasın ve 
27’si de ezilme ve göçük sebebiyle ölmüştür.3  
Öte yandan başka bir kaynakta ise4 iş kazaları 
ile ilgilendiği belirtilen sitelerde, ekim ayında 
en az 182 işçinin öldüğü ve 2017 yılının ilk 
10 ayında toplamda en az 1.683 işçinin haya-
tını kaybettiği belirtilmektedir.5

  Ancak iş kazası ile ilgili sorunlar; sadece 
bizim durumumuzdaki ülkelerin değil, bütün 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sorunu 
olarak gözükmektedir.6 Ancak bizden farkla-
rı, onlarda iş kazaları ile ilgili alınan her ön-
lem, ölümleri ve yaralanmaları azaltmakta, 
biz de ise, yapılan her yeni düzenleme iş ka-
zası sayısını azaltmamakta, aksine artırmak-

3 Euronews 2017, http://tr.euronews.
com/2017/07/10/isci-olumleri-turkiyede-rekora-
gidiyor, E.T.: 24.12.2017) 

4 İSİG Meclisi 2017, http://www.guvenlicalisma.
org/, E.T.:24.12.2017

5  www.guvenlicalisma.org
6  Tan, http://arsiv.mmo.org.tr

tadır (SGK 2014; SGK 2015; SGK 2016). . 
Bu bilginin yanı sıra, küreselleşmenin ortaya 
çıkardığı bir gerçek de, çok uluslu şirketle-
rin, üretim maliyetlerini düşürerek rekabet 
güçlerini ayakta tutabilmek için üretim faa-
liyetlerini iş kazası ve meslek hastalıklarının 
önlenmesinde yetersiz kalan az gelişmiş ül-
kelere transfer etmeye çalışmasıdır (Tuncay 
ve Ekmekçi 2016: 365). 

İş kazaları ile ilgili düzenlemeler, evrensel 
prensiplerle paralel düzenlenmiş olmakla 
bizdeki iş kazalarının yüksekliği ILO verile-
rine de yansımaktadır. 2010 yılına kadar Ni-
tekim dünyada ölümle biten iş kazalarının en 
yüksek olduğu ülke Rusya olup onu Meksika 
ile Türkiye izlemekteydi. SGK 2014 istatis-
tiklerine göre, her 100.000. kişinin geçirdiği 
iş kazasında Hindistan‘da 20 kişi ölmekte, 
Rusya’da 12,4 kişi ölmekte ve Türkiye’de ise 
12,3 kişi ölmektedir.

İş kazası ve meslek hastalıkları oranının yük-
sekliği ülke ekonomisine iş gücü, üretim ve 
kazanç kaybı olarak yansımaktadır. ILO ista-
tistiklerine göre maden işkolunda dünyada en 
çok ölüm Malta’da gerçekleşmektedir. Tür-
kiye ise ikinci durumdadır. İnşaat sektöründe 
ise birincilik Kırgızistan’da, ikincilik Türki-
ye’dedir  (Tuncay ve Ekmekçi 2016: 365).
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İŞ KAZASI SONUCUNDA MAĞDUR 
OLANLARIN HAKLARI SGK’ NUN 
SUNMAK ZORUNDA OLDUĞU HİZ-
METLER

Kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 
sunmak zorunda olduğu yardımları; kaza-
zedeye yapılan sağlık yardımları ile parasal 
yardımlar ve hak sahibine yapılacak yardım-
lar olmak üzere iki başlık altında sınıflandırıl-
maktadır.

Sağlık Yardımları

Genel sağlık sigortası ile sağlanan sağlık hiz-
metleri ve diğer haklar, 5510 sayılı yasanın 63. 
maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; genel 
sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilerin; sağlıklı kalmalarını, hasta-
lanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını, 
iş kazası halinde de,  tıbben gerekli görülen 
sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göre-
mezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya 
azaltılmasını temin edecek tüm imkânlar, ka-
zaya maruz kalana sunulur (Korkusuz ve Uğur 
2016: 324). 

Parasal Yardımlar

Sosyal güvenliğin temel amaçlarından biri, 
sosyal riskle karşılaşan sigortalılara ekono-
mik bir güvence sağlamaktır. Karşılaşılan risk 
nedeniyle belirli bir süre çalışamayan sigorta-
lının ücret kaybına uğrayacağı kuşkusuzdur. 
Hekim raporu ile saptanması şartıyla, sigorta-
lının çalışamadığı her gün için Kurum tarafın-

dan parasal yardım yapılmaktadır. Kurumun 
parasal yardımlarından yararlanabilmek için, 
diğer sigorta dallarının aksine, her hangi bir 
zaman dilimi için sigorta primi ödeme şartı da 
bulunmamaktadır. Ayrıca, hastalık ve analık 
sigortasından farklı olarak, ilk günden itibaren 
parasal yardım yapılmaktadır  (Tuncay ve Ek-
mekçi 2016: 226).7

Parasal yardımlar 5 başlıkta düzenlenmiştir: 

a. Geçici iş göremezlik ödeneği.

b. Sürekli iş göremezlik geliri. 

c. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu 
ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağ-
lanması.

d. Gelir bağlanmış kız çocuklarına evlenme 
ödeneği verilmesi.

e. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu 
ölen sigortalı için cenaze ödeneği veril-
mesi.

Geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş gö-
remezlik geliri, iyileşinceye değin sürer. An-
cak kastıyla iş kazası veya meslek hastalığı-

7 İş kazası ve meslek hastalığını düzenleyen 1964 
tarihli ve 121 sayılı ILO sözleşmesi iş kazası ve 
meslek hastalığının vuku bulması halinde verilecek 
iş göremezlik ödeneğinin ilk üç gün ödenemeyebi-
leceğine imkan tanımıştır. Bu yönde olmak üzere, 
İngiltere’de iş kazası veya meslek hastalığı halinde 
geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesine iş gö-
remezliğin başladığı dördüncü günden başlanarak 
28 hafta devam edilir. TUNCAY/EKMEKÇİ, s. 
226. 
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na uğrayan kimsenin kastı veya suç sayılan 
hareketiyle uğrayan sigortalılarına yapılacak 
parasal yardımlar %50’ye değin düşürülür. 
Ayrıca Kurumun yetkilendirdiği sağlık bi-
rimlerinde çalışan hekimlerin tavsiyesine 
uymayan, tedaviyi kabul etmeyen sigortalıya 
da yapılacak parasal yardımlar %50’ye kadar 
düşürülür. Ancak, bu şahıslar parasal kesin-
tilerin yapıldığı ilk andan itibaren 3 ay için-
de gerekli tedaviye başlarlarsa, geriye dönük 
olarak yapılan kesintiler kendilerine ödenir. 

a. Geçici İş Göremezlik Ödeneği

İş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla 
işinde geçici bir süre çalışamayacağı hekim 
raporu ile saptanan sigortalıya, çalışamadığı 
(istirahatli olduğu) her gün için Kurum tara-
fından yapılan parasal yardıma geçici iş göre-
mezlik ödeneği denilir  (Tuncay ve Ekmekçi 
2016: 225; Güzel, Okur ve Caniklioğlu 2016: 
248).

Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık 
kurullarından istirahat raporu alınmış olması 
şartıyla; iş kazası veya meslek hastalığı nede-
niyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her 
gün için geçici iş göremezlik ödeneği veril-
mektedir. İş kazası ve meslek hastalığı geçici 
iş göremezlik ödeneği için sigortalının her 
hangi bir bekleme veya prim şartı bulunma-
maktadır. (4/I-a sigortalısının aksine, bağım-
sız (4/I-b) çalışanının prim borcu olmamalı-
dır).

Parasal ödemelerin süresi, iş göremezlik hali-
nin sona erdiği ana kadar devam eder. Kurum 
tarafından haftalık olarak ödenir. Ancak, Ku-
rum tarafından doğrudan ödenmesinde güç-
lük olduğu durumlarda, işveren, Kurum adı-
na, sigortalıya ödeme yapar. Daha sonra, bu 
ödemelerin karşılığı olan paralar, belge kar-
şılığında, Kurum tarafından, işverene ödenir.

Geçici iş göremezlik ödeneği miktarında ve 
süresinde değişiklik, Kurum tarafından ve 
ancak yetkili kurulların kararı ile mümkün-
dür. Bu karara karşı da mahkemeye başvur-
mak mümkündür.

b. Sürekli İş Göremezlik Geliri

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan 
hastalık ve engellilik nedeniyle SGK tarafın-
dan yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları-
nın sağlık kurulları tarafından verilen rapor-
lara istinaden SGK Sağlık Kurulunca meslek-
te kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış 
bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş 
göremezlik gelirine hak kazanır(m.19). 

Geçici iş göremezlik hali sonunda, Kuruma 
ait veya Kurumun sevk edeceği sağlık te-
sisleri sağlık kurulları tarafından verilecek 
raporlarda belirtilen arızalarına göre, iş ka-
zası veya meslek hastalığı sonucu meslekte 
kazanma gücünün en az %10 azalmış bulun-
duğu Kurumca saptanan sigortalı, sürekli iş 
göremezlik gelirine hak kazanır. Sigortalının 
iş kazasına maruz kaldığı veya meslek hasta-



42

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 03 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

May / June / July / August Summer Issue Issue: 03 Year: 2017
ID:21 K:90

(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

lığına yakalandığı sırada icra etmekte olduğu 
mesleğinde kazanma gücünü yitirmesi gerek-
mektedir. Böyle bir durumda ortaya çıkan sü-
rekli iş göremezlikte bağlanan gelir, sigortalı 
iyileşinceye kadar, iyileşme olmazsa ömür 
boyunca sürer. 

Sigortalının sürekli iş göremezlik durumu, 
süre ile sınırsız bir tedaviye rağmen, tehlikey-
le karşılaşmadan önceki çalışma imkânına bir 
daha hiç ulaşamayacağına ilişkin tıbbi veri-
lerle tespit edilmesidir.

Sigortalının meslekte kazanma gücü %10 ila 
%99 arasında eksilmişse sürekli kısmi iş gö-
remezlik geliri verilir. Sigortalının meslekte 
kazanma gücü %100 ve sürekli olarak eksil-
miş ise, sürekli tam iş göremezlik geliri ve-
rilir. 

Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mes-
leğinde kazanma gücünü tamamen veya kıs-
men yitirmiş olmasına göre hesaplanır. Buna 
göre, sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya 
yıllık kazancının %70’ine eşit yıllık gelir 
bağlanır (Güzel, Okur ve Caniklioğlu 2016: 
249). Sürekli iş göremezlik kısmi ise, sigor-
talıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik ge-
liri gibi hesaplanacak miktarın iş göremezlik 
derecesi oranındaki tutarı kadardır (Sürekli 
kısmi iş göremezlik halinde bağlanacak ge-
lir, tam iş göremezlik durumunda bağlanacak 
gelire oranlanarak hesaplanır). İster tam, ister 
kısmi sürekli iş göremez durumda olsun, si-
gortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç 

ise bu gelir bağlama oranı %100 olarak uygu-
lanır (5510 m. 19).

c. Hak Sahiplerine Yapılacak Parasal 
Yardımlar

ca. Doğrudan Parasal Yardımlar 

Sigortalının sağlığında bakmakla yükümlü 
olduğu eş, çocuk, ana ve baba sigortalının 
ölümüyle hak sahibi sıfatını kazanır. Sigor-
talı kişi, yaşadığı sürece, parasal yardımlar 
kendisine ödenir. Ancak vuku bulan iş kazası 
neticesinde sigortalının ölmesi durumunda 
parasal yardımlar, kişinin mirasçılık durumu-
na ve kanunda belirtilen usul ve esaslarda ai-
lesine yapılır. Hak sahiplerine bağlanacak ay-
lıkların toplamı sigortalıya ait aylığın tutarını 
geçememektedir. Aşılmasına neden olacak 
sayıda hak sahibi olduğunda orantılı indirim 
esası uygulanmaktadır. Hak sahiplerine gelir 
bağlanmasında (Sözer 2001: 418);

•	 İş kazası veya meslek hastalığı sonucu 
meslekte kazanma gücünü % 50 veya daha 
fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iş 
göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, 
ölümün iş kazası veya meslek hastalığına 
bağlı olup olmadığına bakılmaksızın birinci 
fıkraya göre belirlenen tutar, 5510 sayılı Ka-
nunun 34. madde hükümlerine göre hak sa-
hiplerine gelir olarak bağlanır.

•	 İş kazası veya meslek hastalığı sonucu 
meslekte kazanma gücünü % 50 oranının al-
tında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göre-
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mezlik geliri bağlanmış iken ölenlerin, ölü-
mün iş kazası veya meslek hastalığına bağlı 
olmaması halinde sigortalının almakta oldu-
ğu sürekli iş göremezlik geliri, 5510 sayılı 
Kanunun 34. madde hükümlerine göre hak 
sahiplerine gelir olarak bağlanır.

Hak sahiplerine gelir bağlanması konusunda 
uzun vadeli sigorta kolları bölümünde ölüm 
sigortası başlığı altında daha kapsamlı bilgi-
ler verilmektedir.

cb. Cenaze Ödeneği

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya 
sürekli iş göremezlik geliri, malullük, va-
zife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta 
iken veya kendisi için en az 360 gün malul-
lük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildiril-
miş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine 
Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan 
tarafından onaylanan tarife üzerinden cena-
ze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla 
sigortalının eşine, eşi yoksa çocuklarına, ço-
cukları yoksa ana babasına, o da yoksa kar-
deşlerine verilir.

Sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel ki-
şiler tarafından kaldırılması durumunda, bel-
gelere dayanan masraflar, masrafı yapan ger-
çek veya tüzel kişilere ödenir (5510 m. 37).

cc. Kız Çocuklarına Evlenme Ödeneği

Hak sahibi kız çocuklarının evlenmeleri ne-
deniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi ge-

reken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte 
bulunmaları halinde almakta oldukları aylık 
veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya 
mahsus olmak üzere evlenme ödeneği ola-
rak peşin ödenir. Evlenme ödeneği alan hak 
sahibinin aylığının kesildiği tarihten itibaren 
iki yıl içerisinde yeniden hak sahibi olması 
halinde, iki yıllık sürenin sonuna kadar gelir 
veya aylık bağlanmaz (5510 m. 37). Evlen-
me ödeneği ile kız çocuklarına destek sağ-
lanmaktadır. Kız çocuk malul ise geliri ke-
silmeyeceğinden kendisine evlenme ödeneği 
de verilmeyecektir (Korkusuz ve Uğur 2016: 
324; Güzel, Okur ve Caniklioğlu 2016: 249). 

SGK’NIN YAPTIĞI YARDIMLAR NE-
DENİYLE KUSURLU İŞVERENE RUCÜ 
ETMESİ

Türk sosyal güvenlik hukuku sistemine göre, 
işçi işe girdiği ilk günün ilk saatinde (hiçbir 
prim ödenmediği ve ödenmesinin de mahi-
yeti gereği mümkün olmaması halinde) dahi, 
vuku bulacak her türlü kaza, iş kazasıdır. Bu 
nedenle, kazaya duçar olan işçinin resmi si-
gorta kaydı olup olmadığına bakılmaksızın,  
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu uyarınca kendisine gerekli 
sağlık yardımları yapıldığı gibi (m. 63). Yine 
bu işçiye, geçici ve sürekli iş göremezlik öde-
nekleri de bağlanacaktır(m. 18-19). 

 Öte yandan, işçinin ölmesi halinde ise, mü-
teveffanın hak sahibi olduğunu ispatlayan 
herkese, iş kazası sigortası kapsamında ol-
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mak üzere, cenaze ödeneği dışında da SGK 
tarafından aylık parasal ödeme yapılır. SGK 
bu ödemeleri, işveren tarafından her ay % 2 
oranında işverenler tarafından yatırılan “iş 
kazası ve meslek hastalığı” sigortası ödemesi 
çerçevesinde yapılan tediyelerle karşılar.

 SGK,  sözü geçen yapmış olduğu tüm har-
camaları, aşağıda belirtilen kişi ya da kişilere 
(tüzel kişiler dâhil) uygulamada “rücu dava-
sı” adı verilen davayı ikame eder.

•	 İş kazası ve meslek hastalığına kasten ya 
da taksirle sebebiyet verenlere ya da kazanın 
oluşumunda kusuru olmamakla birlikte, son-
radan mağdur işçinin kötüleşmesine neden 
olanlara ve bu konuda kanuni mükellefiyetini 
gereği gibi ifa etmeyenlere karşı, yaptığı ve 
yapacağı tüm masrafları,  kusur durumuna 
bağlı olarak,  davalılardan,

•	 Sigortalı olmadığı ve sigorta hizmetlerin-
den yararlanma hakkı bulunmamasına rağ-
men, iş kazası mağduru imiş gibi gösterilen 
kişi ya da kişilerden,

•	 İş kazasına duçar olan işçi veya işçileri 
kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlerden (kazada 
kusuru olmasa bile),

•	 İşçiyi gözetme borcunu kusuruyla yerine 
getirmeyen işverenlerden.

SGK, işçiye ve hak sahiplerine yaptığı öde-
meleri işçiyi gözetme borcunu kusuruyla ye-
rine getirmeyen işverene rücu edebilir.

Bir diğer yandan, 5510 sayılı Kanundan do-
ğan haklar 5 yıl içinde zamanaşımına uğrar. 
Kanunun 97. maddesine göre iş kazaları ve 
meslek hastalıkları nedeniyle hak kazanılan 
gelir ve aylıkların hakkın kazanıldığı tarihten 
itibaren beş yıl içinde istenmemesi halinde 
zamanaşımına uğrayacağı kurala bağlanmış-
tır. Buna karşılık işverenin gözetme borcuna 
aykırı davranışından doğan tazminat davası 
için 10 yıllık zamanaşımı belirlenmiştir. Buna 
göre, yasal süre içinde SGK’ya başvurmamış 
işçi tüm zararlarını işverenden talep edebi-
lecektir (Girgin 2016, http://girgin.av.tr/is-
kazasinda-iscinin-haklari/, E.T.: 24.12.2016).

SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN 
HAKLAR İÇİN İŞVERENE KARŞI TAZ-
MİNAT HAKKI

Maddi Tazminat Hakkı

Yukarıda belirtilen düzenlemelerle işverene 
yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilme-
mesi sonucunda, işverene yükletilecek so-
rumluluğun başında “maddi tazminat” gelir. 
Maddi tazminat; iş sağlığı ve güvenliği ön-
lemlerinin hiç veya yeterince alınmaması 
yani işverenin, işçiyi gözetme borcuna aykırı 
bir tutum sergilemesi sonucu işçide meyda-
na gelen her türlü kayıptır. Tedavi giderleri, 
kazanç kaybı, çalışma gücünün azalmasından 
ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve eko-
nomik geleceğin sarsılmasından doğan ka-
yıplar maddi tazminat kapsamına girer (Uy-
gur 1990: 549).
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İşverenin otoritesi altında meydana gelen ve 
kişinin bedenine zarar veren her olay maddi 
anlamda iş kazasıdır. Bu durumda, İş Hukuku 
anlamında bir iş kazası olup işverenin işçiye 
karşı sorumluluğu doğar. Ancak SGK, zarara 
uğrayan işçinin veya desteğinden yoksun ka-
lanların manevi zararlarını karşılayacak her-
hangi bir ödeme yapılmaz. İşçi veya destek 
yoksun kalan yakınları SGK tarafından kar-
şılanmayan zararları için işverene başvurma 
hakkına sahiptir.

 Bu tür kazalar Sosyal Güvenlik Hukuku an-
lamında kazalara oranla biraz daha dar kap-
samlıdır. Yani İş Hukuku’ndaki “iş kazaları” 
mefhumu, Sosyal Güvenlik Hukuku’nda yer 
alan “iş kazası” mefhumuna göre biraz daha 
dar kapsamlıdır. Nitekim yüksek yargı da ka-
rarlarında, bir olayın iş kazası sayılmasının 
Sosyal Sigortalar Kanunu bakımından sonuç-
ları ile işveren aleyhine açılan tazminat dava-
sı bakımından sonuçlarının aynı olmadığını 
belirtmiştir. İş kazası olan olay, koşullarının 
gerçekleşmesiyle doğrudan doğruya kanunda 
belli sigorta yardımlarının yapılmasını gerek-
tirdiği halde işveren aleyhine açılan tazminat 
davasında, işverenin sorumluluğu için kaza-
nın işyerinde olması ve işverenle ilişkili uy-
gun illiyet bağının bulunması gerekir (Süzek 
2016: 447).  

Esasen sigortalı çalışanların iş kazasından 
doğan vücut zararlarının ya da ölüm halin-
de geride kalanların destekten yoksun kalma 

zararlarının SGK tarafından karşılanması ku-
raldır. Ancak bu karşılamanın sosyal sigorta 
uygulamasında şartları ve sınırları bulundu-
ğundan karşılanmayan kısım için zarar gören 
çalışan ya da geride kalanları işverene karşı 
mahkemeye başvurabilir (Tuncay ve Ekmek-
çi 2016: 367).

Borçlar Kanunu’na göre “işveren işyerinde iş 
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ge-
rekli her türlü önlemi almak, araç ve gereç-
leri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağ-
lığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü 
önleme uymakla yükümlüdür. İşverenin yuka-
rıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşme-
ye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, 
vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik 
haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, 
sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk 
hükümlerine tabidir” (m. 417/2,3). 

İş hukuku anlamında iş kazasından bahse-
debilmek için aşağıdaki şartların bulunması 
gerekir.

•	 Öncelikle kazaya neden olan olayın dış-
tan ve irade dışı meydana gelmesi, 

•	 Kaza ile zarar ve kaza ile işverence yü-
rütülen iş arasında uygun illiyet bağının bu-
lunması, 

•	 Sonuçta işçinin maddi bir zararının bu-
lunması gerekir. Bu zararlar çalışma gücünün 
kaybından dolayı olabileceği gibi ekonomik 
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geleceğin sarsılmasından doğan zararlardan 
da olabilir. 

Bu tazminat, iş kazasına maruz kalıp hayatını 
devam ettirenler ile hayatını yitirmiş işçinin 
yakınları tarafından açılmasına göre değiş-
kenlik göstermektedir.

Yargıtay, işçi veya hak sahiplerinin hakla-
rını almak için öncelikle Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na başvurmaları ve mahkemenin 
tazminata hükmetmeden önce bu başvurunun 
sonucunun beklenilmesi gerektiği görüşün-
dedir.

a. İş Göremezlik Tazminatı

İş kazasına duçar olan işçinin, SGK tarafın-
dan ödenmeyen maddi kayıplarını, işveren-
den bu başlıkla talep edebileceği maddi taz-
minat türüdür.

İşverenin gerekli önlemleri almaması nede-
niyle iş kazasına duçar olan kişinin iyileşe-
meyip yaşam boyu sakat kalması durumuna., 
İş Hukukunda ve Sosyal Güvenlik Yasala-
rında “sürekli iş göremezlik”, uygulamada 
ve Yargıtay kararlarında “beden gücü kay-
bı” veya “çalışma gücü kaybı” ya da “mes-
lekte kazanma gücü kaybı” denilmektedir. 
Adli Tıp dilinde, “kalıcı” bedensel zararlar 
iki ana bölüme ayrılmaktadır: 1) Organ yiti-
mi, 2) Organ zayıflaması.

Organ yitimi, genellikle el, ayak, kol, bacak, 
göz gibi organlardan birinin ya da birkaçının 

yitirilmesidir. Ayrıca iç organlar ile beş duyu 
da (görme, işitme, tatma, koklama, dokunma) 
organ sayılmaktadır.

Organ zayıflaması, kişinin bedensel yapısını 
oluşturan organlardan birinin veya birkaçının 
işlevinin azalması veya büsbütün işlevsiz kal-
masıdır.

Bu belirtilen problemlerin dışında, kişini ge-
çirdiği kaza veya uğradığı saldırı sonucu aklı-
nı ve belleğini yitirmesi, ya da ruhsal ve sinir-
sel dengesinin bozulması, yüzünde kalıcı iz 
oluşması veya yüz biçiminin değişmesi gibi 
zararlar (estetik zararlar) ayrı bir derecelen-
dirme ve değerlendirmeyi gerektirmektedir.

Sürekli iş göremezlik zararları beden gücü 
kayıp oranlarına göre de ikiye ayrılmakta, 
bunlar: 1) Sürekli kısmi iş göremezlik, 2) Sü-
rekli tam iş göremezlik olarak adlandırılmak-
tadır.

Sürekli kısmi iş göremezlik, organ eksilme-
si veya organ zayıflaması sonucu beden gü-
cünün belli bir oranda azalması durumudur. 
Bu durumdaki kişi çalışmasını sürdürebilir 
ise de, yaşıtlarına ve aynı işi yapanlara göre 
(sakatlığı oranında) daha fazla güç ve çaba 
harcayacağından, kazançlarında bir azalma 
olmasa bile (sakatlığı oranında) tazminat is-
teme hakkı bulunduğu kabul edilmekte; buna 
Yargıtay kararlarında “güç kaybı-efor kaybı” 
tazminatı denilmektedir.
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Sürekli tam iş göremezlik, beden gücünün 
bütünüyle yitirilmesi durumudur. Bu durum-
daki kişi artık çalışamayacak ve kazanç elde 
edemeyecektir. Bu nedenle tazminatı yüzde 
yüz oranı üzerinden hesaplanacak, giderek 
başkasının yardımıyla yaşamını sürdürmesi 
zorunluluğu varsa, ayrıca tazminat tutarına 
bakıcı giderleri de eklenecektir.

6098 sayılı TBK’nın 50.maddesinin 2.fıkra-
sındaki “yargıcın zararın miktarını hakkani-
yete uygun olarak belirleyeceği” hükmüne 
dayanılarak, zarar görenin “bütün masrafları-
nı” isteme hakkına ilişkin hükmün, bu tazmi-
natın yasal temelini teşkil ettiğini düşünüyo-
ruz (Çelik, http://www.tazminathukuku.com/
arastirma-yazilari/bedensel-zararlarda-guc-
kaybi-tazminati.htm, E.T.: 24.12.2017). 

d. Destekten Yoksunluk (Maddi) Tazmi-
natı

Bu talep, desteğini iş kazası sonucunda kay-
beden hak sahiplerinin (çoğunlukla yasal mi-
rasçıların) desteği kaybetme nedeniyle uğra-
dıkları veya uğrayacakları maddi kayıplardan 
ibarettir. Destekten yoksun kalma tazminatı, 
iş kazası sonucunda ölen işçinin muhtemel 
yaşam süresi içinde çalışarak sağlayabileceği 
kazancından ayırmak suretiyle desteğinden 
yoksun kalanlara yapabileceği yardım tutarı-
nın bu kişilere peşin olarak veya toptan öden-
mesidir. Ş kazası sonucu hayatını kaybeden 
kişinin desteğinden yoksun kalan kişiler tara-
fından işveren aleyhine açılabilen destekten 

yoksunluğa ilişkin bir tazminat talebine iliş-
kindir. Tazminat talebi için yardım isteyen ki-
şilerin para ile ölçülebilecek bir zarara uğra-
mış olmaları ve ölen kişinin düzenli yardımda 
bulunmuş olması gerekmektedir. Bu tazminat 
hesaplanırken, ölümü meydana getiren iş ka-
zasının oluşumunda ölenin kastı veya kusuru 
mevcut ise, bu kusur, tespit edilen tazminatın 
miktarından indirilebilmektedir.

Manevi Tazminat Hakkı

Manevi tazminat, zarar görenin kişilik hak-
larında iradesi dışında meydana gelen mane-
vi zararların giderilmesinin tazmin ve telafi 
edilmesidir. Yani iş kazası sonucunda işçi be-
densel veya ruhsal bir zarara uğrarsa maddi 
tazminat yanında şartları varsa manevi tazmi-
nat ta isteyebilir. Bu durum daha çok çalışa-
nın maddi kaybının yanı sıra, elem, ıstırabına 
ve manevi yönden tahribatına neden olacak 
mahiyette olması durumunda söz konusu 
olur.

Aynı şekilde işçinin ölümü veya belirli şart-
ların varlığı halinde yakınları da bu tazminatı 
talep edebilir. Manevi tazminat talep hakkı 
Türk Borçlar Kanunun 56. maddesinde dü-
zenlenmiştir (Sümer 2016:407). İster çalışa-
nın doğrudan talep ettiği manevi tazminat, 
isterse kaza sonucu hayatını yitirenin yakın-
larının açacakları manevi tazminatın belirlen-
mesinde her hangi bir kıstas bulunmamakta-
dır.  Tamamen hâkimin takdirine kalmış bir 
miktar, manevi tazminat olarak takdir edilir.  
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Bu zararlardan dolayı İş Hukuku açısından 
işverenin sorumluluğu, SGK’nın karşılama-
dığı kısma ilişkin olup zarar gören veya hak 
sahibine karşıdır. Oysa Sosyal Güvenlik Hu-
kuku açısından iş kazasından dolayı işverenin 
sorumluluğu sigortalının zararını karşılayan 
SGK’ya karşıdır (Tuncay ve Ekmekçi 2016: 
367). 

Gerekli Önlemleri Almayan İşverenlerin 
Karşılaşabilecekleri Diğer Zararlar

Bu kısım makalemizin ana konusu değildir. 
Ancak önemine binaen birkaç cümle ile de-
ğinmekte yarar olacaktır.

•	 Çağımızda büyük sanayi şirketlerinin 
çalışma yerlerini sigortalamaları, o işyerinin 
özel şirket sigortası primlerinin yükselmesi 
sonucunu doğurmakta, dolaysıyla maliyetlere 
ve rekabet olanaklarına büyük etki yapmak-
tadır. 

•	 Kanunen “iş sağlığı ve iş güvenliği” ön-
lemlerinin alınmaması nedeniyle, işyeri sa-
hiplerinin ve yöneticilerinin karşılaşacağı 
cezai takibat mahiyetine göre; taksirli adam 
öldürmeye sebebiyet ya da taksirli yaralama 
olabilir.

•	 Gerekli iş güvenliği önlemlerini almayan 
işverenlerin, husule gelen kaza neticesinde 
karşılaşmaları muhtemel,  idari yaptırımlara  
(idari para cezaları, işin durdurulması ceza-
sından, işyerinin kapatılmasına kadar) kadar 

çok önemli yaptırımlara maruz kalabilmekte-
dir. 

•	 İş kazasına maruz kalan işçi yerine alınan 
işçinin öğrenme süresinin maliyeti, kazaya 
uğrayan işçinin yapmakta olduğu işindeki ve-
rim kaybı, birlikte çalıştığı ekibin diğer işçi-
lerinin çalışamadıkları iş süreleri için ödenen 
ücretlerin maliyeti ve kazaya uğramış işçi ve 
birlikte çalıştıkları işçilerin, iş başı yaptıktan 
sonra verimlerinin düşmesi ile ilgili maliyet-
ler,

•	 Üst makam ve devlet tarafından yapılan 
soruşturma masrafları, hastane, rehabilitas-
yon merkezi masrafları,  gibi dolaylı maliyet-
ler de hem işverene hem de genel ekonomiye 
ekstra parasal yük olarak karşımıza çıkmak-
tadır.

•	 İşverenlerin belirlenen bu sorumluluğun 
dışında, Cezai ve idari sorumluluğu da bu-
lunmaktadır.  Ancak konumuz, bu sorumlu-
luk türünü kapsamamaktadır.

SONUÇ

İş kazaları, Sosyal Güvenlik Hukukunun en 
temel risklerinden biridir. Tarih boyunca, 
bu mesleki riski minimize etmek için çeşit-
li düşünceler üzerinden, pratik düzenlemeler 
yapılmıştır. Ancak amaç hep aynı olmuştur; 
insan hayatına saygı ve riskleri azaltma. 

Ülkemizde de, iş kazası riski, sanayileşme-
nin başladığı yıllardan bu güne değin, ülke 
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gündeminden hiç düşmemiş ve aksine sürekli 
olarak artan oranda gündemdeki yerini koru-
muştur. Maalesef, iş kazaları noktasındaki sa-
yıca bazı azalmalar olsa da nisbi olarak işgal 
ettiğimiz menfi mevkiimiz hiç değişmemiş-
tir. Bundan on yıl önceki dünyadaki yerimizi, 
aşağı yukarı günümüzde de korumaktayız. 
Avrupa Birliği’nin direktifleri olduğu gibi 
tercüme etmek suretiyle yaptığımız düzen-
lemelerin de müspet yansıması olmamış, so-
nuçta iş kazaları riski ile karşılaşma şansızlı-
ğındaki olumsuz konumumuz değişmemiştir. 

Öte yandan iş kazasına uğrayanları, mağduri-
yet sonrasında koruyucu kanuni düzenleme-
lerimiz, mağdurların sıkıntılarını kısmen de 
olsa azaltabilecek bir durumdadır. 

SGK tarafından, 5510 sayılı yasa uyarınca iş 
kazasına maruz kalan çalışanlara; geçici ya 
da sürekli işsizlik ödeneği ödenmektedir. Öte 
yandan, kazaya maruz kalanın ölmesi duru-
munda ise, hak sahiplerine çok geniş ve yük-
lü miktarda parasal ödemeler yapılmaktadır. 
Öte yandan, Türkiye’de işveren, iş kazası ve 
meslek hastalıkları priminin tümünü işçinin 
katkısı olmadan işveren tarafından ödendiği 
halde (%2 oranında), herhangi bir iş kazası 
vuku bulduğunda, işverenlerden kusur ora-
nında olmak üzere, SGK marifeti ile rücu yo-
luyla, tüm yapılan yardımlar peşin sermaye 
değeri ile talep edilmektedir.

Ayrıca, İş Kanunu ve Borçlar Kanunu anla-
mında, işverenlerin işçinin maruz kaldığı ka-

zada kusurları var ise,  ayrıca, kazaya uğra-
yan işçinin ya da duruma göre hak sahipleri-
nin, Borçlar Kanunu hükümlerine göre, SGK 
tarafından karşılanmayan haklarına ilişkin 
olarak ta maddi ve manevi tazminat hakları 
bulunmaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Social security includes both objectives and original legal techniques designed 
to achieve those objectives. Social security in a narrow sense; is distributing social security 
against occupational, physiological and socio-economic risks across the society. In other words, 
social security aims at redistribution of social security for social purposes. In this context, it is 
possible to determine the main aims and objectives of social security as follows:

- To provide economic support to the people living in the community.

- To protect society from incidents or events those are generally considered risky.

- To create a system to ensure that everyone living in the community to develop.

One of the most important pillars of the social security system is “work accidents”. All social 
security systems take measures against this risk first. Aim: Work accidents victims have many 
different rights which can be demanded from both social security institution (SGK) and em-
ployer. In this study, the aim is to investigate work accidents and different kinds of rights of 
work accident victims. Method: The current legislation about work accident workers is used 
to reveal rights of work accident workers. Mainly, Occupational Health and Safety Code (code 
number: 6331) and Social Insurance, General Health Insurance Law (code number: 5510) and 
Turkish Code of Obligations (code number: 6098) were used for work accident rights. Findings 
and Results: Victims of work accident can mainly demand their services from social security 
institiution (SGK). However, in some cases, there are some demands which social security 
institution (SGK) does not cover and these demands can be demanded by employer, such as 
non pecuniary compensation. Furthermore, social security institiution’s (SGK) cost for work 
accident victims can be demanded by employer. In our country, in the Ottoman Empire era, 
importance of both social security and “work accident”, which is a very important social risk 
in the social security, were understood. This issue has come to the fore even in the times when 
mass production techniques were not available in the world. In the post-Tanzimat era, a number 
of regulations were made regarding social security. The Dilaverpaşa Regulation (Regulation) 
adopted on 1865; The Maadin (mines) Ordinance of 1869 and the Military Appropriation Fund 
of 1866 are some of the examples of them. According to the recommendations of the Interna-
tional Labor Organization (ILO) dated 1964 and numbered 121, work accident is an unplanned 
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and unexpected event that causes injury and discomfort. The accident that occurs between the 
workplace and the home, between the workplace and the place where the worker normally eats, 
between the workplace and the place where the worker normally receives the wage is regarded 
as a work accident. Again, according to the ILO, 160 workers are experiencing work accidents 
every 15 seconds around the world. On the other hand, every day 6,300 workers lose their 
lives in the world, because of the work they do. According to the World Health Organization 
(WHO), work accidents are unplanned incidents that often a result of personal injury; damage 
to machines, tools and equipment; or that stops production for a while. But the problems with 
work accidents; are not seem to be a problem only for our own country but of all developed 
and developing countries. However, the difference between us and other countries is that ev-
ery precaution that they take with regard to work accidents reduces the number of deaths and 
injuries while the numbers are not reducing with every new arrangement we made, but they 
are increasing.  Directive of the European Union numbered 89/391/EEC on the implementa-
tion of measures to improve the safety and health of the workforce, which has been adopted 
in 1957 by the European Union and has been in practice in the Member States for a long time, 
has been translated into Turkish and has been promulgated as Occupational Health and Safety 
Code numbered 6331. In our country, according to Code 5510, Work accident is the incident 
which occurs, when the insurance holder is at the workplace; due to the work carried out by the 
employer or by the insurance holder if he/she is working on behalf of own name and account; 
for an insurance holder working under an employer, at times when he/she is not carrying out 
his/her main work due to the reason that he/she is sent on duty to another place out of the work-
place; for a nursing female insurance holder under Article 4/(a) of this Law, at times allocated 
for nursing her child as per labor legislation; during insurance holder’s going to or coming from 
the place, where the work is carried out, on a vehicle provided by the employer, and which 
causes, immediate or delayed, physical or mental handicap in the insurance holder. Code no. 
6331 defines a work accident as “an event that occurs in the workplace or due to the conduct 
of work, causes death, or disturbs body integrity mentally or physically”(Art. 3/1-g). With the 
Code numbered 5510, the provisions of the work accident are applied to the insurance hold-
ers working with a contract of employment or to the insurance holder who are self-employed 
and to all other insured persons. Law No. 6331 orders to take measures against possible and 
potential work accident risks for all employees living in the community. There is no condition 
to pay premium to benefit from the insurance of work accident and occupational disease. Work 
accidents in our country mostly happen in the first, second and the last hour of the day in the 
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workplaces. The first day of the week is also likely to experience an accident. The hand, wrist, 
fingers and foot are the most exposed body parts to an accident. In 2014, there were 103,474 
work accidents and 1,626 were deceased. In 2015, there were 134,369 work accidents and 
1,730 were deceased. In 2016, there were 139,948 work accidents and 1,970 were deceased. 
Three quarters of the mortality accidents in 2016 occurred in 6 workshops. These were; With 
442 workers, construction work field, road work field, 389 workers with agriculture, forest 
work field, 265 workers with transport work field, 124 workers with trade, office work field, 
109 workers and municipality, general work  field, metal work field with 96 workers. Although 
regulations related to work accidents in our country are in parallel with international principles, 
high levels of work accidents are also reflected in the ILO data. Accordingly, comparing the 
fatal work accidents in the world by 2010, Russia is the country with the highest, with Mexico 
and Turkey were watching them. According to 2014 statistics of Social Security Institution, in 
every 100,000 people, 20 people die in work accidents in India, the people dying in Russia is 
12.4 and 12.3 for Turkey. According to the Turkish social security legal system, any kind of ac-
cident that would occur even in the first hour of the first day of work (even when no premium 
is paid nor it is impossible to pay) is a work accident. In the case that the person who suffers 
from a work accident or occupational disease is insured, the necessary health benefits are made 
in accordance with the Social Insurance and General Health Insurance Law numbered 5510. 
(m 63). Benefits for temporary/permanent incapacity are also subsidized (pp. 18-19). Regard-
less of whether premiums for the work accidents are paid by the employers or not, the SSI pays 
the cost of health service and temporary/permanent incapacity benefit if needed. On the other 
hand, if the worker dies, everyone who proves that they are entitled to benefit, take a monthly 
pay other than funeral pay in scope of work accident insurance. The SSI meet these payments 
within the framework of the “work accident and occupational disease” insurance payment paid 
by employers at 2% every month. The SSI, in practice, replaces all cases with “recourse case” 
and demands all costs fully and completely from the following persons or persons (including 
legal persons):

- Those who intentionally or recklessly cause work accident or occupational disease, or those 
although without fault at the beginning, then cause the victim worker to get deteriorated and 
those who do not fulfill the legal duties properly, 

-The person or persons who appear to be a victim of a work accident, even though they are not 
insured and do not have the right to benefit from insurance services,
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- Employers who employ the workers subject to work accidents or work unregistered (even if 
there is no fault of the employer in the accident)

- Employers who do not perform, with fault, the obligation to supervise workers.

On the other hand, the rights arising from Code No. 5510 are subject to lapse of time within 
five years. In Article 97 of the Code, the income and pensions entitled for work accidents and 
occupational diseases shall be subject to the lapse of time within the period of five years from 
the date of acquisition of the right. On the other hand, the ten-year long lapse of time has been 
set for the compensation claim arising from the employer’s contrary behavior of supervision. 
Accordingly, an employee who has not applied to the SSI within the legal period may claim all 
damages from the employer.
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Öz: Amaç: Yerel Yönetimlerin “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında 
yapılan çalışmaları kayıt altında tutmak, arşivlemek, belgelendirmek 
ve en önemlisi yönetmek amacıyla otomasyona duydukları ihtiyaç 
her geçen gün artmaktadır. Otomasyon, kurumun bu konuda ihtiya-
cını karşılayabilmeli, tüm kontrolleri ve uyarıları yapabilmeli, girilen 
dokümanı yüksek güvenlikle saklayabilmelidir. Bu da etkin bir kayıt, 
belge yönetimi ve arşivi ile mümkün olabilmektedir. Bununla birlik-
te gelişen teknoloji, kurumların bilgiye erişim ile bu verilere ilişkin 
sorgulamalarının yapılmasını da kolaylaştırmıştır. Müze, kütüphane ve 
arşiv binaları için de bilgi teknolojileri ve bilgi yönetim sistemlerinin 
yeri tartışılmazdır. Bu gelişmiş teknolojilerin kullanılmasıyla, zaman 
kaybı önlenmekte, veriye daha hızlı bir şekilde ulaşım sağlanmakta ve 
karar vericilerin müdahaleye yönelik etkin karar vermesi sağlanmak-
tadır. Yöntem: Çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane 
ve Müzeler Müdürlüğü’nde yapılan İSGES yazılımı tabanlı çalışmalar 
vurgulanacaktır. Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS) uygulama-
larına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; mevzuat, bilgilendirme, 
prosedür, talimat, kontrol listesi, form, çizelge, tablo, liste, sunum, 
işbaşı konuşmaları,video, arşiv, anlaşma, dış genelge gibi tüm dokü-
manlar sistemde yer almıştır. Bulgular: Yerel yönetimlerin ihtiyacı 
olan otomasyon sistemleri: Organizasyon yapısı kolay aktarılmalı, İçe-
rik bilgisinin önemi nedeniyle yüksek güvenlikli olmalı, Web tabanlı, 
tablet uyumlu olmalı, Kayıt, belge yönetimi ve arşivi olmalı, Sahada 
yapılan çalışmaların koordinasyonu sağlanmalı, Kurum içi standardi-
zasyonu sağlamalı, Modüller birbirleriyle tam entegre çalışmalı, Ya-
zılım firma desteği araştırılmalıdır. Sonuç:  2012 yılında 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 
“İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda geliştirilen İSGES (İş Sağlığı ve 
Güvenliği Entegrasyon Sistemi) yazılımı, kurumların İSG yönetimi 
için hazırlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi, Bilgi ve Belge 
Yönetimi, Dijitalleştirme

Abstract: Aim: Local Governments should record, archive, document 
and the most important one is to manage of applications related with 
“Occupational Health and Safety”. For this purpose automation de-
mand increase day by day. Automation, should be able to cover the 
needs of institutions, should be done all controls and alerts, must be 
able to keep data by high security. This is only possible with efficient 
recording, document and archive management. However, advances 
in technology has facilitated easy access to information and to poll 
relating to these data. The information technology and information 
management systems are indisputable for the museums, libraries 
and archives. By the using of advanced technology, to prevent loss 
of time, data access is provided more quickly and to obtain effective 
decision-making for decision-makers.  Method: In the study, it will 
be highlighted that Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of 
Libraries and Museums ISGES  software-based studies. All applica-
tions in the study as legislation, information, procedures, guidelines, 
checklists, forms, charts, tables, lists, presentations, tool box speech, 
video, archive, the agreement have existed in the Electronic Informa-
tion Management System (EDMS). Findings: Automation systems for 
local governments: the organizational structure should be transferred 
easily, because of the importance of the content information should 
be highly secure, Web-based, user-friendy applications, should have 
record, document, archive management and  should be ensured coor-
dination of the work done in the field, should provide standardization 
within the institution, all modules should work with each other as fully 
integrated. Conclusion: In 2012 with the enactment of 6331 No. of 
Occupational Health and Safety (OHS) Act,  ISGES (Occupational 
Health and Safety Integration System) software is designed for OHS 
management of the institutions. With the ISGES OHS-EDMS model, 
the accessibility problem will be minimized for  institutions which is 
serving at the many locations.

Key Words: Electronic Information Management System, Information 
and Records Management, Digitizing
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GİRİŞ

Haziran 2012 yılından itibaren yürürlüğe gi-
ren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 
ile Türkiye’deki tüm kurumlar İş Sağlığı ve 
Güvenliği yasasına tabi olmuşlardır. Bu yasa 
ile kurumlar için zorunlu olan ve yapılmaması 
durumunda idari para cezalarının uygulanaca-
ğı bazı maddeler aşağıda sıralanmıştır;

•	 İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir al-
mamak, organizasyonu yapmamak, ge-
rekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık 
ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara 
uygun hale getirmemek ve mevcut duru-
mun iyileştirilmesi için çalışmalar yapma-
mak.

•	 İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerini izlememek, denetlememek ve 
uygunsuzlukları gidermemek.

•	 İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi ve di-
ğer sağlık personeli çalıştırmamak, İSG 
hizmetleri için görevlendirdikleri kişi 
veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların 
görevlerini yerine getirmeleri amacıyla 
araç-gereç-mekân sağlamamak.

•	 İSG hizmetlerini yürütenler arasında ko-
ordinasyonu sağlamamak.

•	 İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurma-
mak

•	 Risk değerlendirmesi yapmamak veya 
yaptırmamak. Risklerin belirlenmesine 

yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme 
ve araştırmaları yapmamak.

•	 Acil durumları belirlememek, acil durum-
lar için tedbir almamak, acil durum plan-
larını hazırlamamak, destek elemanı gö-
revlendirmemek, araç gereç sağlamamak, 
acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla 
irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapma-
mak.

•	 İş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve 
iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak il-
gili raporları düzenlememek.

•	 Çalışanları bilgilendirme yükümlülüğü-
ne uymamak. Çalışanlara eğitim verme 
yükümlülüğüne uymamak. Çalışanların 
görüşlerini alma ve katılımlarını sağlama 
yükümlülüğüne uymamak.

•	 İş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluştur-
mamak, alt işverenin bulunduğu hallerde 
uygun kurulu oluşturmamak, kurullar ara-
sında koordinasyonu sağlamamak.

•	 Yönetim tarafından birden fazla işyerinin 
bulunduğu iş merkezlerinde İSG konu-
sundaki koordinasyonu sağlamamak, ted-
bir almaları için işvereni uyarmamak.

•	 Ölçüm, inceleme ve araştırma yapılma-
sına, numune alınmasına veya eğitim ku-
rumları ile ortak sağlık ve güvenlik birim-
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lerinin kontrol ve denetiminin yapılması-
na engel olmak.

6331 sayılı kanun gereği kurumların ve per-
sonellerinin yukarda belirttiğimiz maddeler 
çerçevesinde yapması gereken görev ve so-
rumluluklar mevcuttur. Bu görev ve sorum-
lulukların da manuel olarak takip edilmesi ve 
zaman ilerledikçe, takibi, saklaması ve yönet-
mesi olanaksızlaşacaktır. Ayrıca personelin 
mevzuat tarafından zorunlu kılınan bazı belge 
ve raporlar yöneticiler, iş güvenliği uzman-
ları iş yeri hekimleri tarafından imzalanmak 
ve bu belgelerin arşivi tutulmak zorundadır. 
Son dönemde kamu kurumları kağıt belgele-
rin yanı sıra elektronik belgeler de üretmekte 
ve kullanmaktadır. Bir kamu kurumu olarak 
belediyeler de bir çok uygulamasında iletişim 
teknolojisinin sunduğu imkanlardan yararlan-
makta ve elektronik belge üretmektedir. Bu 
belgeler için bir belge yönetim sisteminin ku-
rulması ile belgelerin üretimi, denetimi, dağı-
tımı, kullanılması, dosyalanıp- düzenlenmesi, 
arşive transferi, ayıklama-imhası ve tasfiyesi 
gibi iş / işlemler yürütülür (Çiçek,2012). Bele-
diyeler, belde ve belde sakinlerinin müşterek 
hizmetlerini karşılarken yürüttükleri idari iş-
lemler sırasında üretilen kâğıt veya elektronik 
belgelerin kontrol altına alınıp yönetilmesin-
den de sorumludur. Bu sebeple belge yöneti-
mi sistemlerini kurup, dosya tasnif planlarını 
geliştirerek, arşiv depolarını düzenlemeleri; 
böylece, kullandıkları belgeleri kontrol altına 
almaları gerekir (Çiçek, 2008). Bu belgelerin 

düzenlenmesine yönelik olarak elektronik bel-
ge yönetimi sistemi kuracak olan kamu kurum 
ve kuruluşları için gerekli sistem gereksinim-
lerinin tanımlanması için sistemi oluşturan 
ögelerin başında Elektronik Belge Yönetim 
Sistemi) EBYS yazılımı gelmektedir. Elekt-
ronik belgeyi yönetmeye talip her kurum bu 
konuda uzmanlaşmış bir yazılıma ihtiyaç du-
yacaktır (Kandur, 2006). Çalışmada İSGES 
EBYS yazılımının belediyelerde ve diğer 
kamu kurumlarındaki ifa ettiği işlevler vur-
gulanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğündeki 
birimlerdeki uygulamaları açıklanmıştır. 

AMAÇ

Çalışmada yerel yönetimlerde iş sağlığı ve 
güvenliği elektronik  bilgi ve belge yönetim 
sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılma-
sının zaman, bütçe, emek açısından kazanım 
sağlaması nedeniyle, bu EBYS uygulamala-
rından biri olan İSGES programının fonksi-
yonları, dijital belgelerin yönetimi ve  EBYS 
içerisine entegrasyonunun irdelenmesi  amaç-
lanmıştır. Bu şekilde halen yürürlükte olan ve 
2016 yılında kamuda da tüm tehlike sınıfların-
da zorunlu olarak uygulamaya geçilecek olan 
İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları için bir 
model oluşturması hedeflenmiştir.

KAPSAM

Tüm kurumlardaki iş sağlığı ve güvenliği uy-
gulamalarına yönelik elektronik bir veri taba-
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nının kurulması, bu veri tabanlarının güvenli 
bir şekilde, uzun sürelerle korunması ve gele-
ceğe ulaştırılmasının,  sorumlu ve çalışanlar 
tarafından öncelikli olarak ele alınması ge-
rektiği  çalışmanın kapsamını oluşturmuştur.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmada İSGES yazılımının kendi yapısı 
olan bulut sunucu sistemleri (Şekil:1) ile ülke 
çapındaki bölgesel ağları sayesinde son kul-
lanıcıya verilen hizmetin içeriği EBYS yön-
temi ile açıklanmıştır. Bu son kullanıcılardan 
biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
pek çok biriminden biri olan Kütüphane ve 
Müzeler Müdürlüğündeki İş Sağlığı ve Gü-

venliği Uygulamalarındaki Sağlık ve Güven-
lik başlıkları altındaki yapı, eğitim çalışmala-
rı, veri yönetimi, istatistikler, prosedürler ve 
standardizasyon ile iş kazalarının minimize 
edilmesi amaçlanmıştır.

Geliştirilen bu yöntem; etkin raporlama ve 
yönetim & kontrol mekanizması sayesinde 
tüm kurumlardaki riskli durumların gideril-
mesini ve böylelikle can ve mal kayıplarının 
önlenmesini sağlayacaktır. Sistem sayesinde 
hızlı bir şekilde hazırlanan uygunsuzluk, risk 
değerlendirme formları ile aksiyona geçil-
mesi, başarılı bir risk kontrolü ve başarılı bir 
EBYS olarak değerlendirilmiştir.

Şekil 1. İSGES Yönetim Sistemi
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ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

İş kazalarının Türkiye ekonomisine yıllık 
maliyeti 4 milyar doların üzerindedir. Bu ko-
nuda yapılacak iyi planlanmış altyapı ile bu 
rakam %25 azaltırsa, ülkemiz her yıl 1 Mil-
yar Dolar tasarruf sağlayacaktır. Arge çalış-
malarıyla Türkiye’de faaliyet gösteren tüm iş 
yerlerinin kullanacağı dokümanların, görev 
ve sorumlukların standardizasyonunu sağla-
mak amaçlanmalıdır  İş Sağlığı Ve Güvenli-
ği Entegrasyon Sistemi, iş yerlerinin NACE 
kodları ve tehlike sınıfları esas alınarak yapı-
lan tanımlama sistemi ile işyerlerini ayrı ayrı 
sınıflandırmıştır. İşyerlerine yönelik zorunlu 
hatırlatmalar ve uyarılar ile iş takibini kısaltan 
İSGES akıllı kontrol paneli sayesinde işyerle-
rinin daha iyi, daha güvenli yönetilmesini ve 
organize edilmesini sağlamak hedeflenmiştir. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Entegrasyon Sistemi, 
tüm işyerlerine uygun tek bir çatı altında ha-
zırlanan güvenilir bir rehber program olması-
nın yanı sıra hızlı erişim olanağı ile dünyanın 
herhangi bir yerinden; raporlama, sorgulama 
ve istatistiki verilere erişebilme imkanını ver-
mektedir. İSGES, İş Sağlığı ve Güvenliği ile 
ilgili yasal mevzuatın işyerlerine getirdiği yü-
kümlülüklerin ifasını, web tabanlı bilgi siste-
miyle destekleyerek, işyerlerinde sağlıklı ve 
güvenli çalışma ortamları oluşturur. (www.
isges.com.tr). Ancak benzer yazılımların tüm 
tehlike sınıflarına sahip işyerlerinde kullanıl-
ması henüz yaygınlaşmamıştır. İSG EBYS 

yazılımlarının her alanda kullanılması İSG 
çalışmalarının etkin şekilde uygulamasına, 
kararların hızlı alınmasına ve kazaların mini-
mize edilmesine katkı sağlayacaktır.

YEREL YÖNETİMLERDE İŞ SAĞLIĞI 
VE GÜVENLİĞİ BELGE YÖNETİMİ ve 
UYGULANMASI

Yerel Yönetimlerin “İş Sağlığı ve Güvenli-
ği” kapsamında yapılan çalışmaları kayıt al-
tında tutmak, arşivlemek, belgelendirmek ve 
en önemlisi yönetmek amacıyla otomasyona 
duydukları ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 
Otomasyon, kurumun bu konuda ihtiyacını 
karşılayabilmeli, tüm kontrolleri ve uyarıla-
rı yapabilmeli, girilen dokümanı yüksek gü-
venlikle saklayabilmelidir. Bu da etkin bir 
kayıt, belge yönetimi ve arşivi ile mümkün 
olabilmektedir. Bununla birlikte gelişen tek-
noloji, kurumların bilgiye erişim ile bu veri-
lere ilişkin sorgulamalarının yapılmasını da 
kolaylaştırmıştır. Müze, kütüphane ve arşiv 
binaları için de bilgi teknolojileri ve bilgi 
yönetim sistemlerinin yeri tartışılmazdır. Bu 
gelişmiş teknolojilerin kullanılmasıyla, za-
man kaybı önlenmekte, veriye daha hızlı bir 
şekilde ulaşım sağlanmakta ve karar vericile-
rin müdahaleye yönelik etkin karar vermesi 
sağlanmaktadır. 

Yerel yönetimlerin ihtiyacı olan otomasyon 
sistemleri: 

1. Organizasyon yapısı kolay aktarılmalı, 



60

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 03 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

May / June / July / August Summer Issue Issue: 03 Year: 2017
ID:19 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

2. İçerik bilgisinin önemi nedeniyle yüksek 
güvenlikli olmalı, 

3. Web tabanlı, tablet uyumlu olmalı, 

4. Kayıt, belge yönetimi ve arşivi olmalı, 

5. Sahada yapılan çalışmaların koordinas-
yonu sağlanmalı, 

6. Kurum içi standardizasyonu sağlamalı, 

7.  Modüller birbirleriyle tam entegre çalış-
malı, 

8. Yazılım firma desteği araştırılmalıdır. 

2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Gü-
venliği (İSG) Yasasının yürürlüğe girmesiyle 
birlikte “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda 
geliştirilen İSGES (İş Sağlığı ve Güvenliği 
Entegrasyon Sistemi) yazılımı, kurumların 
İSG yönetimi için hazırlanmıştır. 

İSGES, İş Sağlığı ve Güvenliği üzerine üre-
tilmiş; mevcut kapsayıcı kanunlara uyum-
lu bir yazılımdır. Analiz ekipleri sayesinde 
yeni çıkan mevzuat ve kanun değişiklerine 
anında uyum sağlayabilecek bir yapıdadır. 
Aynı zamanda programın proaktif özellikle-
ri sayesinde işyerlerinde İSG profesyonelle-
rinin hata yapmasını ya da unutkanlıklarının 
önüne geçmekte, kullanıcıyı mevzuata uygun 
hareket etmeye yönlendirmektedir.

İSGES,  yerel yönetimlerin İSG yönetimi 
için hazırlanmıştır. Aşağıda programa ait 
özelliklerin bazıları listelenmiştir;

•	 Tek bir program ile sadece iş sağlığı ve 
güvenliği süreçlerini değil birden fazla 
sürecin takip edilebilmesi (İnsan kaynak-
ları, Alt işverenler, Doküman Yönetim 
Sistemi, Eğitim, Sağlık, Denetim vb)

•	 35.000 den fazla tanımlı etkilenme, faali-
yet, tehlike ve önlem listesi ile iş güvenli-
ği uzmanlarının yapacağı kuruma ait risk 
değerlendirmelerinin hata ya da atlama 
imkanı verilmeksizin tamamlanması

•	 Detaylı Ajanda ile tüm İş Sağlığı ve Gü-
venliği faaliyetlerinin takip edilmesi

•	 Kuruma ait acil durum planı, tatbikat or-
ganizasyonu, yönetim ve raporlamasının 
sistem üzerinden yapılması

•	 Yasal iş sağlığı ve güvenliği ve diğer ya-
pılan eğitimlerin takibi, sertifika basımı 
ve  arşivi

•	 Kurumda bulunan iş ekipman periyodik 
kontrollerinin takibi ve zamanı gelmeden 
yapılması gereken kontrollerin sms ve 
e-posta ile ilgili kişilerin uyarılması

•	 Kişisel koruyucu donanım(KKD) stok, 
zimmet ve takibinin yapılması

•	 Uygunsuzlukların anında sisteme aktarıl-
ması ve bunlara otomatik olarak Düzel-
tici/Önleyici faaliyet ve Kurul ile takibi

•	 Kurumun ve çalışan mevzuat uyumlulu-
ğu kontrolünün otomatik olarak yapılma-
sı ve her gün raporlanması 
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•	 Farklı lokasyonları kapsayan kurum ya-
pısının bulunması durumunda, tüm lokas-
yonlarda aynı standartların sağlanması

•	 Geniş kullanımlı Sağlık Modülü ile ku-
rum çalışanlarına periyodik ve poliklinik 
muayene yapılması ve çalışanların mua-
yene, revir, istirahat, reçete, bağışıklama, 
randevu, sevk, tetkik gibi her türlü sağlık 
bilgisinin takibi

•	 Meslek hastalıklarını, erken uyarı sistemi 
ile tespit edebilmesi

•	 Revirdeki ana hizmet ve süreçlerin bilgi-
sayar ortamında kolay, düzenli ve güve-
nilir biçimde yönetilmesi

•	 Minimum elle veri girişi, bulgu ve şika-
yetlerin sistemden alınabilme imkanı ve 
USBS ile entegre altyapı ile ilerde ger-
çekleşebilecek ÇSGB, Sağlık Bakanlığı, 
SGK gibi kurumlarla bağlantı altyapısı-
nın olması 

•	 Kurumun kullanabileceği 2.000 e yakın 
hazır Bilgilendirme, Prosedür, Talimat, 
Kontrol Listesi, Form, Çizelge, Tablo, 
Liste vb. dokümanlar ile İş Sağlığı ve 
Güvenliği ve kurum profesyonellerinin 
elinde hazır veri arşivinin bulunması

•	 Anında güncellenen mevzuat ile Kanun, 
KHK, Tüzük, Tebliğ, Yönetmelik ve İda-
ri Para Cezalarının yanı sıra, uluslararası 
mevzuat takibinin mümkün olması

•	 Sistemde mevcut bulunan ‘Yargıtay İçti-
hatları’ ile bu konularda araştırma yapan 
kurum profesyonellerine İş Sağlığı ve 
Güvenliği ve çalışma hayatına ait hazır 
bilgi sunulması

•	 Kurumun ya da iş sağlığı ve güvenliği 
süreçlerine ait olan dokümanların ‘Dokü-
man Yönetim Sistemi’ (onay, revizyon, 
yayımla, imha vb.)ile program içerisin-
den başka bir programa girmeden takip 
edilebilmesi

•	 Kök Sebep Analizi, Maliyet Hesaplama 
ve Grafiklerle Detaylı İş Kazası Takibi-
nin yapılabilmesi

•	 Alt İşverenlere ait İş Sağlığı ve güvenliği 
süreçlerini ilgilendiren belge ve eğitimle-
rinin takibinin yapılabilmesi

•	 Kurum çalışanlarına, yöneticilerine oto-
matik sms ve e-posta ile bildirim ve uya-
rılar ile İş Sağlığı ve Güvenliği süreçleri-
nin bir şey atlamadan takip edilmesinin 
mümkün olması

•	 Kuruma ve çalışan personele ait iş sağ-
lığı ve güvenliği süreçlerine ait verilerin 
takip edilmesi ve uzun yıllar saklanması 
gereken tüm belge, doküman ve arşivin 
personel ayrılsa dahi takip edilebilmesi

•	 İş Sağlığı ve Güvenliği kurullarının ve 
katılımcılarının düzenli bir şekilde sms ve 
e-posta ile takip edilmesi ve uyarılması
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•	 Kurumda yapılması gereken kurum ve 
saha denetimlerinin on-line olarak yapı-
labilmesi ve denetimler konusunda stan-
dardizasyon sağlanması

•	 Program içerisinde mevcut her modülde 
doküman, resim yükleme alanının bulun-
ması

•	 Kurumlar arası personel değişiklikleri-
nin anında yapılabilmesi ve personele ait 
sağlık, eğitim vb. bilgilerin anında gün-
cellenmesi

•	 Kurumlar arası makine ve teçhizat trans-
ferlerinin anında yapılabilmesi ve trans-
feri yapılan makineye ait bilgilerin yeni 
kurum tarafından takibinin yapılabilmesi

•	 Tüm personele ait iş tanımlamalarının, 
sağlık etkilenmelerinin, kullanması ge-
reken kişisel koruyucu donanımlarının, 
alması gereken eğitimlerinin, kurumda 
bulunması gereken zorunlu belgelerinin, 
çalışma ortamına ait bilgilerinin ve sağ-
lık tetkiklerinin standart olarak sistemde 
tanıtılması ve bu tanımlamalar sayesinde 
tüm kurum personelinde ortak standar-
dizasyon sağlanması. Yeni personele ait 
bölüm ya da görev tanımlanmasıyla bir-
likte anında personelin yukarıdaki bilgi-
lerinin sistemden otomatik verilmesi  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kü-
tüphane Ve Müzeler Müdürlüğü İSGES 
Uygulaması

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 21 
Kütüphane 5 müze ile hizmetlerini sürdür-
mektedir (Tablo: 1). 350.000 basılı, 4.500.000 
sayısal ortamda bilgi kaynağına sahip olan 
Atatürk Kitaplığı da 24 saat açık olarak hiz-
met vermektedir. Müdürlüğün yönetim binası 
Beyoğlu İçesi, Taksim Mete Caddesi üzerin-
de bulunmaktadır. 2007 ve 2011 yıllarında 
Türkiye’nin en iyi kütüphanesi seçilmiştir. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kü-
tüphane ve Müzeler Müdürlüğü’ne bağlı tüm 
kütüphane ve müzeler halka ve araştırmacıla-
ra hizmet vermektedir. Müdürlük görevlerini; 
İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlı-
ğı, Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü, 
Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda ifa etmektedir. Müdürlükteki 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İBB İSG 
Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürül-
mektedir. Ayrıca birimlerdeki sorunların daha 
hızlı olarak çözümlenmesine yönelik Ana-
dolu ve Avrupa Bölge Koordinatörlükleri de 
kurulmuştur. 
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Tablo 1. Çalışmanın Yürütüldüğü Kütüphane ve Müzeler

Kütüphane İlçesi Müze İlçesi

1-ATATÜRK Kitaplığı - Merkez Küt. Beyoğlu 1-Atatürk Müzesi  Şişli

2-Esenler  Barış MANÇO Küt. Esenler 2-Şehir Müzesi Beşiktaş

3-Osman Nuri ERGİN Küt. Güngören 3-Aşiyan Müzesi Bebek

4-Eyüp Sultan Kütüphanesi Eyüp 4-Karikatür ve 
Mizah Merkezi

Beyoğlu

5-Sesli Kütüphane Eyüp 5-İtfaiye Müzesi  Beşiktaş     

6-Kadın Eserleri Kütüphanesi Fatih

7-Metin AND Kütüphanesi Sefaköy

8-Erdem BEYAZIT Kütüphanesi Alibeyköy

9-Prof. Dr. A.Süheyl ÜNVER Küt. Ümraniye

10-İdris GÜLLÜCE Kütüphanesi Tuzla

11-Muallim CEVDET Kütüphanesi Kartal

12-Nail BAYRAKTAR Kütüphanesi Ümraniye

13-Prof. Dr. Halil İNALCIK Küt. Kartal

14-Ahmet KABAKLI
 Kütüphanesi

Fatih

15-Rasim ÖZDENÖREN Küt. Başakşehir

16-Osman AKFIRAT
 Kütüphanesi

Beykoz

17-Okçular Tekkesi Kütüphanesi Okmeydanı

18-Nasreddin Hoca Çocuk Küt. Bağcılar

19-Fatma ALİYE Kütüphanesi Çekmeköy

20-Muhsin ERTUĞRUL Tiyatro Küt. Fatih

21-Hacı BEKTAŞ-I VELİ Küt. Sultangazi

Çalışmada İSGES yazılımında bulunan tüm 
başlıklara ait veriler (Ana sayfa, ajanda, sis-
tem ayarları, işyeri bilgileri, çalışan bilgileri, 
organizasyon yönetimi, iş güvenliği yöneti-
mi, yönetim sistemi uygulamaları, doküman-

lar, hukuki boyut, raporlamalar, istatistikler) 
iş güvenliği uzmanı ve müdürlüklerde gö-
revlendirilmiş personel sayesinde girilmiştir. 
Sistemde görülen aksaklıklar hızlı bir şekil-
de İSGES çağrı merkezine bildirilmiş, gerek 
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İBB İSG Müdürlüğü bünyesindeki Bilgi- İş-
lem birimi gerekse İSGES’e ait çağrı merke-
zi uzmanları tarafından sorunlar giderilmeye 
çalışılmıştır. 

Organizasyon Yönetimi kategorisinin altında 
yer alan başlıklar:

•	 Yıllık Çalışma Planı

•	 Eğitim Faaliyetleri (Tanımlama / Plan-
lama)

•	 Risk Değerlendirmeleri (5x5 Matriks, 
Fine-Kinney, Risk Kontrol Listeleri vb.)

•	 İSG Kurul Çalışmaları

•	 Bildirimler (Saha Kontrolleri, Kontrol 
Formu tanımlama, tespit ve öneri defteri, 
ramak kala olay raporları, uygunsuzluk 
bildirimleri, iş kazası)

•	 Tatbikat ve Acil Durum (Acil Durum 
Yönetim Planı, tatbikat)

•	 Alt işveren takibi

•	 İSG Rehberi (çalışanlara yönelik belge-
lerin tanımlanması)

•	 Çalışan İSG Dosyası

•	 Aksiyon

İş Güvenliği Yönetimi kategorisinin altında 
yer alan başlıklar:

•	 İdari Çalışmalar (İş Güvenliği Uzmanı 
(İGU) Çalışma Takvimi, İGU Puantaj, 
Verilen Eğitimler), 

•	 Teknik Çalışmalar (Makine ve Teçhi-
zatlar, Ortam Ölçümleri, İş izin sistemi, 
kişisel koruyucular, Malzeme Güvenlik 
Bilgi Formları (MGBF))

Yönetim Sistemi Uygulamaları kategorisinin 
altında yer alan başlıklar:

•	 Yetkilendirme

•	 Belge Yönetim Sistemi

•	 Uygunsuzluk Yönetimi

•	 Olay Araştırma

•	 Düzenleyici Önleyici Faaliyetler (DÖF)

•	 Kök Sebep Tanımlama

Dokümanlar kısmında ise kendi arasında 3 
sınıflama yapılarak;

•	 Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) Doküman-
ları

•	 Arşiv Dokümanları

•	 Hazır Dokümanlar alt başlıklarına ayrıl-
mıştır.

Raporlamalar kategorisinin altında yer alan 
başlıklar ise:

•	 Sistem Kontrol

•	 Durum Değerlendirme Karnesi
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•	 Yönetim Raporlaması

•	 Aylık Hizmet Raporu

•	 İGU Hizmet Rapor

•	 Yıllık Değerlendirme Raporu olarak yer 
almıştır.

Tüm bu başlıklara yönelik veriler İSGES İSG 
Programına girilmiş, bu veriler sürekli gözden 
geçirmeler ve çalışmalarla güncellenmektedir. 

Şekil 2. İSGES EBYS’nin Bir Parçası Olan Hazır Dokümanlar

Kurum arşivinde yapılacak herhangi bir dü-
zenlemenin çıkış noktasını mevcut durumun 
tespit edilmesi aşamasından başlatmak gere-
kir. İlk etapta genel hatlarıyla bir durum tes-
pitinin yapılıp arşiv çalışmasını projelendiril-
mek ve üst yönetimden onay almak gerekir. 

İSGES EBYS gibi yazılımlarla üst yönetimin 
her an onayının alınması ve karar vericilerin 
hızlı değerlendirmelerine olanak sağlanır. Bu 
projelerin sistematik olarak düzenlenmesi, 
tasnif edilmesi, dosyalanması, depolanması ve 
saklanması amaçlanmalıdır (Kandur, 1998:5).  
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Bu tür yazılımlar sayesinde tüm bu aşamalar, 
başarılı bir şekilde gerçekleştirilerek takibi 
kolayca sağlanabilmektedir. Evraklarla çalış-
masına izin verilen insan sayısı arttıkça, ev-
rakların düzenli tutulmasını sağlamak o oran-
da güçleşir (Ataman, 1995: 45). 

SONUÇ

İSGES İSG EBYS modeli ile, pek çok lo-
kasyonda hizmet veren kurumlardaki erişi-
lebilirlik sorunu minimize edilecektir. Bu tür 
kurumsal yapılarda;

•	 Çalışan yoğunluğu

•	 Çalışan sirkülasyonu

•	 Belge ve dosyalama yoğunluğu 

•	 Bu yoğunluğa eklenen İSG belgeleri ( 
İSG mevzuatından kaynaklanan 50’den 
fazla konu başlığında tanımlanan belge-
ler)

•	 Lokasyonların birbirinden uzaklığı 

•	 Fiziksel depolama alanlarının yetersizliği

düşünüldüğünde EBYS yöntemlerinin ku-
rumlar açısından ne derece etkin olduğu an-
laşılmaktadır. Ancak bu verilerin güvenli bir 
şekilde ulusal ve uluslararası standartlara uy-
gun olarak korunması da önemlidir.

İşyerlerindeki olumsuz koşullardan ve iş ha-
yatı sırasında / ya da işten ayrıldıktan sonraki 
yükümlülük süresinde ( çalışanın meslek has-

talığına neden olan iş ile ilişkisini kesip, çalı-
şana meslek hastalığı teşhisi konulana kadar 
geçen süre) meydana gelen “Meslek hastalık-
ları” hukuki süreçlere konu olabileceğinden, 
çalışanlara yönelik verilerin uzun süre güve-
nilir ortamlarda saklanması gereklidir.

EBYS yöneticisi tarafından tanımlanmış dos-
ya tasnif sistemine bağlı olarak veri depola-
ma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu sisteme 
gereksiz müdahalelerin önlenmesi için yetki-
lendirme çalışması da yapılmıştır. Özellikle 
İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü gibi 
pek çok lokasyona sahip işyerlerinin İSG iş 
ve işlemlerinin takibini en etkin ve verimli 
şekilde gerçekleştirilebilmesi sağlanabilmek-
tedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İş Sağlığı 
Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönet-
meliği gibi mevzuatında ayrıca bahsi geçen 
“Dokümantasyon”1 çalışmaları için üniver-
sitelerin “Bilgi ve Belge Yönetimi” mezun-
larının kurumlarda istihdamı ile daha etkin 
kullanım sağlanmalıdır.

1 Dokümantasyon: (1) Belgelerin ve verilerin kulla-
nıcıların bilgi edinebilmeleri için düzenlenmesi ve 
yerleşim, tanımlama, çoğaltım, analiz, depolama, 
getirim, sunma ve kullanım da dahil olacak şekilde 
işlenmesidir. Belgebilim ya da belgeişlem de de-
nir. (2) Elektronik evraklar / arşivlerde, bir dosyayı 
kullanabilmek ve işleyebilmek için gerekli işletim 
sistemi ve yazılım ile bu dosyanın içerdiği verilerin 
düzenlenme, kapsam ve kodlama biçimini açıkla-
yan niteleyici belgelerden oluşan düzenli seridir 
(Ataman, 1995 : 28)
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Bilgi ve belge yönetimi prosedürlerinin EBYS 
sayesinde yayınlanması ve şeffaf bir şekilde 
tüm çalışanlara duyurulması daha etkin risk 
önlemlerinin alınmasını sağlayacaktır.

Çalışanların sağlık verilerine ait kayıtların 
güvenilirliği ile, hem çalışanların sağlık du-
rumlarının takibi hem de gelecekte kurumla-
ra yönelik oluşabilecek hukuki tazminatların 
önüne geçebilecektir.

Bu tür EBYS yazılımlarının tüm kurumlarda 
verimli olarak çalışandan karar vericilere ka-
dar kullanılması ve eğitim çalışmaları, semi-
nerler, çalıştaylar, konferansların düzenlen-
mesi suretiyle farkındalık oluşturulmasının 
yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Aim: Local Governments should record, archive, document and the most important one is 
to manage of applications related with “Occupational Health and Safety”. For this purpose 
automation demand increase day by day. Automation, should be able to cover the needs of 
institutions, should be done all controls and alerts, must be able to keep data by high security. 
This is only possible with efficient recording, document and archive management. However, 
advances in technology has facilitated easy access to information and to poll relating to these 
data. The information technology and information management systems are indisputable for the 
museums, libraries and archives. By the using of advanced technology, to prevent loss of time, 
data access is provided more quickly and to obtain effective decision-making for decision-
makers.  Method: In the study, it will be highlighted that Istanbul Metropolitan Municipality 
Directorate of Libraries and Museums ISGES  software-based studies. All applications in the 
study as legislation, information, procedures, guidelines, checklists, forms, charts, tables, lists, 
presentations, tool box speech, video, archive, the agreement have existed in the Electronic 
Information Management System (EDMS). Results: Automation systems for local govern-
ments: the organizational structure should be transferred easily, because of the importance of 
the content information should be highly secure, Web-based, user-friendy applications, should 
have record, document, archive management and  should be ensured coordination of the work 
done in the field, should provide standardization within the institution, all modules should work 
with each other as fully integrated. Conclusion: In 2012 with the enactment of 6331 No. of Oc-
cupational Health and Safety (OHS) Act,  ISGES (Occupational Health and Safety Integration 
System) software is designed for OHS management of the institutions. With the ISGES OHS-
EDMS model, the accessibility problem will be minimized for  institutions which is serving at 
the many locations. In the legislation of the Law on Occupational Health and Safety and the 
Regulation on Occupational Health and Safety Risk, it is necessary to make more efficient use 
of “Documentation” studies by employment of the  “Information and Document Management” 
experts for institutions. Publication of information and document management procedures thro-
ugh the Electronic Information Management System (EDMS) and transparent disclosure of all 
employees will ensure that more effective risk precautions are taken. With the credibility of 
employee health records, health status of employees will be ensured and it will be able to avoid 
legal compensation that may arise in the future. It is evaluated that to use this kind of Electronic 
Information Management System (EDMS)’s developments efficiently and to organize training 
activities, seminars, workshops and conferences will raise OHS awareness in all institutions.
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YÜRÜYEN MERDİVEN VE YOLLARIN KULLANIMINDA TEKNİK 
EMNİYET DEĞERLENDİRMESİ 1

TECHNICAL SAFETY EVALUATION IN USING ESCALATOR AND 
WAYS
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Öz: Amaç: Daha çok alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve ha-
valimanları gibi yoğun insan trafiğine sahip alanlarda katlar arasında 
kesintisiz erişimi sağlamak amacıyla hizmet veren yürüyen merdi-
ven ve yollar, insanlara sağladığı rahatlık ve konfor açısından yaşa-
mı kolaylaştıran ekipmanlardır.  Tüm dünyada sıklıkla kullanılan bu 
ekipmanlar her ne kadar risk içermese ve sadece kullanıcıların haya-
tını kolaylaştırıyormuş gibi görünse de aynı zamanda birçok tehlikeyi 
bünyesinde barındırmaktadır. Bu hususta gerek günlük hayatta gerek 
medyada sıkça karşılaşılan tecrübe ve haberler bu ekipmanların ne ka-
dar tehlikeli olduklarını gözler önüne sermektedir.  Çalışmada yürüyen 
merdivenlerin teknik risk değerlendirmesinin önemi vurgulanmış, bu 
alanda farkındalığın artırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Dünyadaki 
metro istasyonlarında yaşanan kaza istatistikleri dikkate alınarak,  Job 
Safety Analysis (İş Güvenlik Analizi) yöntemi ile noktasal tespitler ya-
pılarak tehlikelerin riske dönüşmeden minimize edilmesi ya da tama-
men ortadan kaldırılması yöntem olarak belirlenmiştir. Bulgular: Her 
geçen gün sayısı artan ve artık bir lüksten çıkarak ihtiyaç haline gelen 
yürüyen merdivenlerde/bantlarda kullanıcı, çalışan ve ekipman sağlığı 
için bakımın önemi de artmaktadır. Aynı zamanda bu hususlardaki ih-
mallerin hayati risklere ve kazalara sebep olduğu sıkça medyada yer al-
maktadır. Avrupa istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda kazalar 
üreticiden, kurulumdan, sorumlu firmadan, bakımdan sorumlu firma-
dan, gözetiminden sorumlu yetkililerden ya da kullanıcıdan kaynak-
landığı gözlemlenmiştir. Sonuç: Meydana gelen kazaların, bakımların, 
periyodik kontrollerin düzenli periyotlarda ve zamanında yapılması, 
bakım esnasında ortaya çıkan parça temininin standartlara uygun tercih 
edilmesi ile en aza indirilmesi, zarar azaltmada kullanılacak proaktif 
bir yöntemler belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yürüyen Merdiven, Tehlike, Risk, Kaza, Yaralan-
ma, Etiketleme/Kilitleme, Tedbir

Abstract: Aim: Escalators and roads that serve to provide uninterrupt-
ed access between floors in areas with dense human traffic, such as 
shopping malls, metro stations and airports, are equipment that make 
life easier for the comfort and comfort that people have. These equip-
ments, which are widely used all over the world, do not contain any risk 
and seem to only make the life of the users easier, but at the same time 
they contain many hazards. The experience and the news that are com-
mon in our lives and in the media reveal how dangerous these equip-
ments are. The emphasis of technical risk assessment of escalators in 
the work was emphasized and it was aimed to raise awareness in this 
area. Method: It was determined as a method to minimize or complete-
ly remove the danger from the risk by making point determinations us-
ing the Job Safety Analysis method considering the accident statistics 
in the subway stations around the world. Findings: The importance 
of maintenance for user, employee and equipment health is increasing 
in escalators / tapes, which are increasing in number every day and 
becoming a necessity with a lüksten. At the same time, it is often found 
in the media that negligence in these matters is caused by vital risks 
and accidents. When European statistics are taken into consideration, 
it is observed that the accident originates from the manufacturer, the 
installation, the responsible company, the responsible company, the au-
thorities responsible for the supervision or the user. Conclusion: The 
accidents, maintenance, periodical controls should be done regularly 
and in a timely manner, the parts procured during the maintenance 
should be selected according to the standards and the proposals should 
be minimized.

Key Words: Escalator, Hazard, Risk, Accident, Injury, Labeling / Lock-
ing, Measure
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GİRİŞ

Yürüyen merdiven ve bantlarda oluşabilecek 
risklerin önlemesi için de yürürlükteki “Asan-
sör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakımı - Ba-
kım Talimatları İçin Kurallar” başlıklı ‘EN 
115-1+A1’standardı” uygulanmaktadır. Kaza 
istatistiklerine göre; yürüyen merdivenlerin 
neden olduğu hafif kesik ve sürtünmelerden 
kemik kırılması ve organ kopmalarına dek va-
ran yaralanmalar daha çok çocuk ve yaşlıları 
etkilemektedir. Yaralanmaların yarıdan fazla-
sını merdivenlerden düşme ya da merdiven-
lerin keskin metal kenarlıklarına dokunulma-
sından kaynaklı nedenler oluşturuyor. Ancak, 
en büyük risk, vücudun bir kısmının hareket 
eden merdiven ile sabit duran merdiven duva-
rı arasına sıkışarak kopmasından kaynaklan-
maktadır. Yürüyen merdiven yaralanmalarının 
birçoğunda çocuğun mekanizmaya takılması 
etken olmaktadır. Örneğin; ayakkabı bağcığı 
ya da giysideki bir bağcığın merdiven meka-
nizmasına sıkışmasının ayak, bacak, kol ya da 
elin çekilmesine yol açması ile meydana ge-
liyor. Tabi, çocukların yürüyen bant veya düz 
kısımlara çıkmak suretiyle kaymaları da ciddi 
yaralanmalara neden olmaktadır.

AMAÇ

Günlük yaşantımızın bir parçası olan yürüyen 
merdiven ve yollarda, insan güvenliğini tehdit 

eden güvensiz durumlar, tehlikeli davranışlar 
sonucu meydana gelebilecek olası kazalar ile 
bu kazalara binaen alınabilecek önlemler hak-
kında kamuyu bilgilendirmek ve ekipmanlar-
daki tehlike/riskler hakkında farkındalığın art-
tırılması amaçlanmıştır.

KAPSAM 

Günümüzde alışveriş merkezleri, havaalanla-
rı, metro ve tren istasyonları başta olmak üze-
re pek çok kamuya açık alanda, çalışanlar ile 
kullanıcılara yönelik herhangi bir risk, kaza, 
acil durum ya da olay meydana gelmeden önce 
yapılması gerekli hazırlık, zarar azaltma ve 
iyileştirmeye yönelik risk değerlendirme ça-
lışmalarının, sağlık-güvenlik planları ile acil 
durum eylem planlarının hazırlanması için, 
ilgili kurumun sorumlu ve çalışanları tarafın-
dan öncelikli olarak ele alınması gerektiğinin 
vurgulanması hedeflenmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmada dünyada ve metro istasyonlarında 
yaşanan kazalar ile bu kazalar ile ilgili dünya-
da meydana gelen istatistikler dikkate alınmış-
tır. Job Safety Analysis (İş Güvenlik Analizi) 
yöntemi ile noktasal tespitler yapılarak tehli-
kelerin riske dönüşmeden minimize edilmesi 
ya da tamamen ortadan kaldırılması amaçlan-
mıştır. 
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Şekil 1. Balık Kılçığı Diyagramı (Neden-Sonuç İlişkisi)

Bu yöntem ile kontrol listeleri, güvenli çalış-
ma metotları oluşturulmuş olur. Bakım perso-
nellerinin eğitimlerinde tutarlılık sağlar. Per-
formans değerlendirmesi ile organizasyon, in-
san gücü planlaması ve koordinasyonun etkili 
yapılabilmesini sağlayacaktır.

Yürüyen merdivenlerin başlıca tehlike / 
riskleri, mekanik tehlikeler, elektriksel 
tehlikeler, yangın tehlikesi ve kayma / takıl-
ma sonucu düşme riskleri olarak sıralamak 
mümkündür.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI 

Araştırmanın kısıtları olarak aşağıdaki husus-
lar belirlenmiştir:

•	 İşyerlerinin gerekli bütçe ayırmaması

•	 Kullanıcıların farkındalıklarının zayıf ol-
ması

•	 Ekipmanların teknolojiye uygun olmama-
sı

•	 Periyodik kontrol ve bakımlarının düzenli 
olarak yapılmaması

KURAMSAL ÇERÇEVE

Günümüzde alışveriş merkezleri, havaalanla-
rı, metrolar ve tren istasyonları gibi kamuya 
açık yerlerde katlar arasında kesintisiz erişimi 
sağlamak amacıyla yürüyen merdivenler kul-
lanılmaktadır. Bu merdivenlerin sürekli kulla-
nılması, belirli dönemlerde bakımını ve kont-
rol edilmesini gerektiriyor. Bakım ve kontrol 
yapılmayan donanımların operasyonları sıra-
sında kötü sonuçlar doğuran kazalar yaşana-
bilmektedir. Ülkemizde ve dünyada yürüyen 
merdiven kazalarının birçoğu ciddi yaralanma 
ve ölümle sonuçlanmaktadır. Bu konu üze-
rinde ciddi araştırmalar ve testler yapılmakta 
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olup,  yürüyen merdivenler konusunda yasal 
düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Ulu-
sal ve uluslararası standartlar doğrultusunda 
montaj ve kontrollerin mutlaka yapılması ge-
rekmektedir. Aşağıda yürüyen merdiven ve 
bantlardan kaynaklanan tehlike ve bu tehlike-
lerden meydana gelebilecek riskler tanımlan-
mış ve belirli tedbirler önerilmiştir:

1 . Mekanik Tehlikeler

Yürüyen merdivenlerin başlıca mekanik teh-
likelerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

1.1 Hareketli Makine Parçaları ile Temas

Bu tehlikeyi bertaraf etmenin en iyi yönte-
mi hareketli makine parçalarının panel veya 
duvarlarla örtülmesidir. Burada temel yak-

laşım, hareketli makine parçalarının kullanı-
cılar (insanlar) ile olabilecek olan temasının 
sıfıra indirilmesi olmalıdır. Hareketli makine 
parçalarının görülebilir olması gerektiği nok-
talarda sadece yetkili personelin giriş-çıkış 
yapabileceği ayrı bölmeler oluşturulmalıdır. 

1.2 El Bandı-Tırabzan Arası Parmak Sı-
kışması/Kesilmesi

El bandı çevresinde bulunan metal çıkıntılar 
kesiklere neden olabilmektedir. Bu riski asga-
ri düzeye çekmek için yürüyen merdivenlerin 
ilgili kısımlarının EN115-1+A1 standardına 
uygun tasarlanması ve bakımlarda göz ardı 
edilmemesi gerekir. Bu kazalar genellikle ha-
fif yaralanma ile sonuçlanmaktadır.

Resim 1. El Bandı-Tırabzan Arası Parmak Sıkışması Sonucu Yaralanma

Bu riski bertaraf etmek için alınacak önem-
li tedbirlerden biri el bandının tutulma 
şeklidir. Olası bir kazayı asgari düzeye çekmek 

için uyarı etiketleri, video gibi yöntemlerle 
kullanıcılara bilgilendirme çalışması yapıla-
bilir.
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Resim 2. El bandı tutuşunda Yanlış ve Doğru Uygulamalar

1.3 Panel Kapağının Kesme Riski

Panel kapaklarının basamaklara bakan yüz-
leri pürüzsüz ve çıkıntısız olmalıdır. Aksi 
takdirde, kullanıcıların bu çıkıntılara takılma 
ihtimali yüksek olacaktır. Ancak, bazı durum-
larda panel kapaklarının yerine tam oturtula-

maması sonucu veya deformasyon sonucu 
çıkıntılar oluşabilmekte ve bu da risk teşkil 
edebilmektedir. Bunu önlemek için de teknik 
birimlerin periyodik kontrollere önem ver-
mesi ve uygunsuz durumlara anında müdaha-
le etmesi gerekir.

Resim 3. Pürüzsüz Panel Kapağı



74

UHİGÇSD
www.isguvenligivecalisansagligidergisi.com

Uluslararası Hakemli İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi
Mayıs / Haziran / Temmuz / Ağustos Yaz Dönemi Sayı: 03 Yıl:2017
International Refereed Journal of Occupational Health and Safety

May / June / July / August Summer Issue Issue: 03 Year: 2017
ID:18 K:14

(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

1.4 El Bandının Tırabzan Girişinde (Sü-
pürgelikte) Sıkışma Riski

El bandının tırabzana girdiği noktada her-
hangi bir parça girişini ve el sıkışmasını 
engelleyici tedbirler alınmalıdır. Bunun için 
özel parçalar mevcuttur. Bu özel parçaların 

bazı çeşitlerinde ise cisim sıkışmasını algı-
layıcı elektronik düzenekler bulunmakta ve 
olası bir sıkışma durumunda yürüyen mer-
diveni otomatik olarak durdurmaktadır. El 
bandı sıkışma sisteminin olmaması veya ça-
lışmaması durumunda oluşabilecek kazalar 
aşağıdaki gibidir.

Resim 4. El Bandı Süpürgeliği

1.5 Etek Paneli-Basamak, Basamak-Ta-
rak ve Basamak-Basamak Arası Sıkışma 
Riski

Yürüyen merdiven kazaları arasında çoğu 
ağır yaralanma ile sonuçlanan ve ilgili 
standartlarda “kısa sürede düzeltilmesi ge-
reken yüksek risk grubunda bir olay” olarak 
tanımlanan en riskli durumlardan biridir. EN 
115-1+A1 madde 5.5.5.1’e göre basamak ile 

etek paneli arası mesafe tek tarafta azami 4 
mm çift tarafta toplam azami 7 mm ile iki ba-
samak arası mesafe ise azami 6 mm ile sınır-
landırılmıştır. Ancak, bu kural sadece azami 
boşluk sınırını belirlemekte olup bu boşluğa 
herhangi bir elbise veya ayak sıkışmasını 
önleyici bir mahiyette önlem bulunmamak-
tadır. Dünyadaki gelişmiş yürüyen merdiven 
sistemlerinde olası bir sıkışmayı engellemek 
için ayrıca tedbirler bulunmaktadır.
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Resim 5. Basamak-Panel ve Basamak-Tarak Sıkışması Olayları

1.5.1 Hafif Yaralanmalı Kazalar

 

Resim 6. Basamak-Panel ve Basamak-Tarak SıkışmasıAğır Yaralanmalı Kazalar
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1.5.2. Ağır Yaralanmalı Kazalar

 

 Resim 7. Basamak-Panel Arası Ayak Sıkışması

1.5.3 Etek Paneli-Ayak Temasını Engelle-
me Amaçlı Güvenlik Tedbirleri

Dünyada kullanıcıların ayaklarının etek pane-
line temasını engelleme amaçlı bazı güvenlik 
tedbirleri uygulanmaktadır. Bunlardan bazı-
ları aşağıda sıralanmıştır.

1.5.3.1 Basamak Emniyeti Uygulaması

Yürüyen merdivenlerde kullanıcıların ayak-
larının basamak ile etek paneli arasına 
sıkışmasını engellemek amacıyla basamak 
emniyeti parçası uygulamasıdır. Böylelikle 
ayağın, panel ile basamak arasına sıkışması 
önlenebilmektedir. 
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   Resim 10. Basamak Emniyeti Uygulaması (Şematik)

1.5.3.2 Basamak Tırtılı Yükseltmesi ve 
Renklendirilmesi

Basamak tırtıllarından her iki tarafta etek pa-
neline yakın kısımlardaki 2-3 tırtıl diğerlerine 

nazaran daha fazla yükseltilerek ayak panel 
temasını engellemek için yapılan önleyici 
tedbirdir.
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Resim 11. Basamak Tırtılı Yükseltmesi

Resim 12. Basamak Tırtılı Yükseltme Parçaları

Ayrıca, basamağın ayak sıkışma riski olan, 
panel tarafları ve ön basamak ile temas etti-
ği kısmı (üç tarafı) sarı renkle işaretlenerek 

kullanıcılarda tehlike algısı, farkındalık 
oluşturma gibi uygulamaların da olduğunu 
görebilmekteyiz.
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Resim 13. Basamak Renklendirilmesi

Bu uygulamalar yeni montaj sırasında ter-
cih edilebileceği gibi, önlemler alınmadan 
monte edilmiş eski yürüyen merdivenlere de 
uygulanabilir. 

1.5.3.3 Fırça (Süpürgelik) Uygulaması

Tam olarak ayak hizasında olan ve tüm merdi-
venler boyunca uzanan bu fırçalar birçok kişi 
için ayakkabılarını parlatma fırsatıdır. Fakat 
aslında temel fonksiyonu bundan ibaret de-

ğildir. Eteklik, basamak ile panel arasına el-
bise sıkışmasını engelleme amaçlı üretilmiş 
bir üründür. Fırçalar, monte edilirken sadece 
elbise sıkışmasını önleyici amaçla değil ayak-
panel temasını engelleyici şekilde de tasarlan-
mıştır. Bunun için fırça uzunluklarının 6-7 cm 
civarında ve çift fırçalı yapılmasının olası ka-
zaları en aza indirgenmesinde fayda olacağını 
düşünüyorum.

  

Resim 14. Eteklik Uygulaması
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Resim 15. Çift Fırçalı Eteklik

Fırça bakımları yapılmaması, fırçada meyda-
na gelen arıza durumunda müdahale edilme-
mesi veya standartlara uygun fırça kullanıl-
maması durumunda ciddi yaralanmalı kaza-
ların olması muhtemeldir. Özellikle, fırçanın 

yerinden çıkması durumunda kullanıcılara 
zarar verilmemesi veya daha az zarar için 
belirli periyotlarda bakım yapılması, plastik 
fırça tiplerinin kullanılması önem arz etmek-
tedir.

Resim 16. Metal Fırçadan Kaynaklı Meydana Gelen Kaza

1.5.3.4  Elektronik Algılayıcılar

Herhangi bir basamak-panel arası sıkış-
mayı veya basamak-tarak arası sıkışmayı 
algılayıp yürüyen merdiveni acil durduran 
elektronik algılayıcılardır. Örneğin, basamak-

ların kırılması ve düşmesi sonucu basamak 

kontakları ya da optik sensörler bu durumu 

algılayıp kontrol katına bildirir. Kontrol katı 

da frenleme yaptırarak sistemin çalışmasını 

durdurur.
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Resim 17. Basamak Sensörleri

1.5.3.5 Panel Renklendirmesi

Güvenlik seviyesini artırmak amacıyla bazı 
yürüyen merdivenlerde tırabzanın el bandı 

altı, eteklik paneli gibi el veya ayak sı-
kışma ihtimali yüksek olan kısımlarının 
renklendirilmesi uygulamaları mevcuttur.    

Resim 18. Renklendirilmiş Panel Uygulaması
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1.5.3.6 Uyarı (Bilgilendirme) Etiketleri

Alt ve üst giriş çıkış alanlarında kullanıcıla-
rı yürüyen merdiven üzerinde nasıl hareket 
etmeleri konusunda bilgi vermektedir. Yürü-
yen merdiven yetkilisi bu etiketlerin yapıştı-
rılmasından sorumludur. Yürüyen merdiven-

lerde risk seviyesini düşürücü tüm önlemler-
den sonra son olarak kullanıcıları ikaz etme 
amaçlı olarak uyarı etiketleri yapıştırılmalı-
dır. Bu şekilde kullanıcılar, kullandıkları do-
nanımın ihtiva ettiği tehdide karşı bilinçlen-
dirilmelidir.

Resim 19. Uyarı Etiketleri Uygulamaları

2. Elektriksel Tehlikeler

Yürüyen merdivenlerde elektrik kökenli teh-
likeler yolcu/kullanıcılardan ziyade bakım 

elemanlarını tehdit etmektedir. Bu tehlikeyi 
asgari düzeye çekmek için EN 115-1+A1’in 
ilgili maddelerine ve EN 60204-1:2006’nın 
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ilgili maddelerine uygun olacak gerekli tek-
nik tedbirleri almak gerekmektedir.

Elektrik, uluslararası normlara göre tesisatı 
yapılmadığı takdirde çok riskli olabilmekte-
dir. Bazı tehlikeler, gözle görülmediği için 
çoğu zaman farkında olunmamakta veya 
önemsenmemektedir. Bu yüzden tesisat koru-
ma cihazları hem canımızı hem de malımızı 
koruması için elzem birer metal yeldir. Ko-

ruma cihazlarının en önemli görevi, insanları 

elektrik risklerine, kaçak akıma karşı (dife-

ransiyel şalter ile), malları ise kısa devre ve 

fazla yüklü elektrik devrelerine karşı korur. 

Dolayısıyla, çalışan güvenliği açısından, ba-

kım esnasında yürüyen merdivene uzaktan 

verilebilecek komut ile merdivenin hareketi-

ni önlemek için Etiketleme-Kilitleme sistem-

lerinin kullanılması önemlidir. 

Resim 20. Örnek Etiketleme-Kilitleme Sistemleri
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3. Yangın Riski

Yürüyen merdivenlerde yangın riski ge-
nellikle gres, yağ, kâğıt vs. gibi yanıcı 
maddelerin birikmesi sonucu ortaya çıkar. Bu 
nedenle yürüyen merdivenlerin iç kısımlarının 
temizliği özellikle bakımdan sonra iyi yapıl-

malı ve bölge her türlü yabancı maddelerden 
arındırılmalıdır. Yürüyen merdivenlerin iç 
kısımlarında kullanılan LHD (Linear Heat 
Detection) kablolar ısı artışı meydana geldi-
ğinde erken algılamayı ve yangın tehlikesi 
oluşmadan sonlandırılmasını mümkün kılar.

Resim 21. Zincirlerin Yağlanması İçin Kullanılan Kimyasallar Yangın Tehlikesi İçerir

4. Kayma/Takılma Sonucu Düşme 

Yürüyen merdivenlerde ve el bandı üzerinde 
kayma/takılma sonucu düşme sıklıkla ya-
şanan kazalar arasındadır. Yaşanan kazalar, 
ele alındığında en çok çocuk ve yaşlı kulla-
nıcıların bu olayı yaşadıkları görülmektedir. 
Düşme olaylarının sebebini genel olarak dört 
çeşit olarak sınıflandırmak mümkündür.

4.1.Basamak/Plaka Kayganlığı

Yürüyen merdivenlerin basamakları ve/veya 
giriş-çıkış plakalarının üzerinde kaymayı 
engelleyici tedbirler alınmadığı takdirde özel-
likle zemin ıslak olduğu zaman düşme riski 
artmaktadır. Üzeri açık olan yürüyen merdi-
venlerde bu riskin olasılığı daha fazladır.
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Resim 22. Yaşlı Kullanıcının Düşmesi ve Kaygan Zeminde Düşme (Şematik)

Kayma nedenli düşmeleri önlemek için yü-
rüyen merdiven basamaklarının ve giriş- 
çıkış plakalarının üzeri yatay ve düşey tırtıl-

lardan imal edilmiş ürünlerden seçilebilir. Bu 
şekilde kayma riski asgari düzeye çekilmiş 
olur.

 

Resim 23. Sadece Düşey ve Düşey Yatay Tırtıl Uygulamaları

4.2. Yürüyen Merdiven Hızının Fazla Ol-

ması

Yürüyen merdiven hızları için çeşitli du-

rumlara göre belirlenmiş bazı hız aralıkları 

mevcuttur. Bu hız aralıklarının üzerine çıkıl-
dığı takdirde kullanıcılar (özellikle yaşlılar) 
basamaktan zemine geçiş esnasında den-
gesini kaybetmekte ve düşmektedir. 
EN 115-1+A1 madde 5.4.1.2.2’ye göre eğim 
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açısı 30°’ye kadar olan yürüyen merdivenler-
de nominal hız 0,75 m/s’yi, eğim açısı 30°-
35° arasında olan yürüyen merdivenlerde no-
minal hız 0,50 m/s’yi geçmemelidir. Bu hız 
değerlerinin yürüyen bantlarda 0,90 m/s’ye 
kadar çıkmasına izin verilmektedir.

4.3. Basamak Hızı ile El Bandı Hızının 
Uyumsuz Olması

El bandının hızı ile basamak hızının birbiri 
ile uyumlu olması esastır. İşletme esnasında 
bu hızlar arasında ancak %0 – 2 oranında bir 
fark olması kabul edilebilir sınırlar dâhilinde 
olacaktır. Bu sınırların dışında olan durum-
larda yürüyen merdivene müdahale edilmeli 

ve hız uyumu sağlanmalıdır. Aksi takdirde; 
bu durumda düşmelere neden olabilmektedir.

4.4. Yürüyen Merdivenin Ani Durması/
Kalkması/Yön Değiştirmesi

Yürüyen merdivenlerin ani durması/kalkma-
sı/yön değiştirmesi de kullanıcıların denge-
sini kaybetmesine sebep olabilmektedir. Ani 
durma ve kalkmalarda kullanıcıların düş-
mesini önlemek için EN 115-1+A1 madde 
5.4.2.1.3.2’e bazı durma mesafesi değerleri 
belirlenmiştir. Yürüyen merdivenlerin durma 
mesafelerinin bu aralıklarda olmasına dikkat 
edilmelidir.

Tablo 1. Çeşitli Hızlara Göre Durma Mesafesi Aralığı

Nominal Hız Durma Mesafesi Aralığı

0,50 m/s 0,20 m ile 1,00m arası

0,65 m/s  0,30 m ile 1,30 m arası

0,75 m/s   0,40 m ile 1,50 m arası

Yürüyen merdiven durdurulduktan son-
ra tekrar çalışma komutu verilmeden 
önce yürüyen merdiven üzerinde kimsenin 
olmadığından emin olunmalıdır. Özellikle 
çok yoğun kullanımın olduğu saatlerde (peak 
saat) yürüyen merdiven buna dikkat edilme-
den hareket ettirilir ve ters hareket ederse bir 
izdihama yol açılması ve çok ciddi yaralan-
malar, hatta ölümlü olaylar yaşanması söz 
konusu olacaktır. Dünyada bunun yaşanmış 
örneği mevcuttur. Çin Halk Cumhuriyeti’nde 

Beijing Metrosu’nda yolcuların yoğun oldu-
ğu bir zamanda yürüyen merdivende mey-
dana gelen izdiham neticesinde bir yolcunun 
hayatını kaybettiği, ikisi ağır olmak üzere 
yirmi sekiz yolcunun da yaralandığı bir facia 
yaşanmıştır.

4.5.Rahatsızlanma/Bayılma/Denge Bozul-
ması Gibi Kişisel Nedenler

Her türlü tedbire rağmen kullanıcıların kişisel 
nedenlerden ötürü düşme ihtimali de vardır. 
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Özellikle; yaşlı, engelli ve anatomik olarak 
denge sorunu yaşayan kullanıcı/yolcuların 
yürüyen merdiven yerine asansörleri kullan-
ması uygun olacaktır.

SONUÇ

Her geçen gün sayısı artan ve artık bir lüksten 
çıkarak ihtiyaç haline gelen yürüyen merdi-
venlerde/bantlarda kullanıcı, çalışan ve ekip-
man sağlığı için bakımın önemi de artmakta-
dır. Bu hususlardaki ihmallerin hayati risklere 
ve kazalara sebep olduğu sıkça medyada yer 
almaktadır. Avrupa istatistikleri göz önünde 
bulundurulduğunda kazalar üreticiden, kuru-
lumdan, sorumlu firmadan, bakımdan sorumlu 
firmadan, gözetiminden sorumlu yetkililerden 
ya da kullanıcıdan kaynaklandığı gözlemlen-
miştir. Kazaların %29’unun ölümcül olduğu 
kaydedilmiştir. Cinsiyet kıstasına göre %71 
oranla erkekler kazaya maruz kalmıştır. Ka-
zazedelerden yüksek paya sahip kesim 10 yaş 
ve altındaki çocuklardır ve bu oran %44’tür.
Avrupa da endüstri piyasası olarak zamanında 
öngörülerek önlem alınsaydı 10 yaş ve altın-
daki kazaların %44, ölümcül kazaların %25 
azaltılabileceği belirtilmiştir.

Ülkemizde daha çok kamuya açık olan sek-
törlerde yürüyen bant ve merdiven kullanı-
mının hızlı artışıyla beraber bir kısmı hafif 
bir kısmı ölümcül kazalar gerçekleşmiştir. 
Bu kazaları önlemek ya da asgariye indirmek 
için 2013’e kadar Türkiye’de yasal bir denet-
leme zorunluluğu olmamakla beraber üretici, 

bakım onarım servisi, denetleyici ve kulla-
nıcı olarak herkesin sorumlulukları bulun-
maktadır. Kullanımın hızlı yaygınlaşmasıyla 
güvenlik önlemi almak ve kontrol elzem hale 
gelmiştir. Türkiye’de temel olarak Avrupa 
Birliği standartlarından yararlanılarak oluştu-
rulmuş 29 Haziran 2009’te kabul edilen TS 
EN 13015+A1 standardına göre kontroller 
yapılmaktadır.

Meydana gelen kazaların, bakımların, periyo-
dik kontrollerin düzenli periyotlarda ve zama-
nında yapılması, bakım esnasında ortaya çı-
kan parça temininin standartlara uygun tercih 
edilmesi ile en aza indirilmesi, zarar azaltma-
da kullanılacak proaktif bir yöntemdir. Kulla-
nıcılar tarafından yürüyen merdiven, yolların 
hatalı kullanımından kaynaklı ortaya çıkan 
kazalarda ise, kullanıcıların bilgilendirilmesi, 
riskleri konusunda farkındalığın oluşturul-
ması ve teknik/teknolojik gelişmelerin takip 
edilerek mevcut sistemlere entegre edilmesi 
ile pozitif sonuç alınabilecektir.
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EXTENDED ABSTRACT

Abstract: Aim: Escalators and roads that serve to provide uninterrupted access between floors 
in areas with dense human traffic, such as shopping malls, metro stations and airports, are equ-
ipment that make life easier for the comfort and comfort that people have. These equipments, 
which are widely used all over the world, do not contain any risk and seem to only make the 
life of the users easier, but at the same time they contain many hazards. The experience and the 
news that are common in our lives and in the media reveal how dangerous these equipments are. 
The emphasis of technical risk assessment of escalators in the work was emphasized and it was 
aimed to raise awareness in this area. Method: It was determined as a method to minimize or 
completely remove the danger from the risk by making point determinations using the Job Sa-
fety Analysis method considering the accident statistics in the subway stations around the world. 
Findings: The importance of maintenance for user, employee and equipment health is increa-
sing in escalators / tapes, which are increasing in number every day and becoming a necessity 
with a lüksten. At the same time, it is often found in the media that negligence in these matters 
is caused by vital risks and accidents. When European statistics are taken into consideration, it 
is observed that the accident originates from the manufacturer, the installation, the responsible 
company, the responsible company, the authorities responsible for the supervision or the user. 
Conclusion: The accidents, maintenance, periodical controls should be done regularly and in a 
timely manner, the parts procured during the maintenance should be selected according to the 
standards and the proposals should be minimized. The number of escalators / tapes that are inc-
reasing every day and becoming a necessity by increasing the number of lucsters is increasing 
the importance of maintenance for user, employee and equipment health. Often the negligence 
in these matters is caused by vital risks and accidents. When European statistics are taken into 
consideration, it is observed that the accident originates from the manufacturer, the installation, 
the responsible company, the responsible company, the authorities responsible for the supervisi-
on or the user. 29% of the accidents were reported to be fatal. According to gender criteria, men 
were exposed to accidents by 71%. The proportion of children with a high share of casualties is 
10 years or under and this rate is 44%. In Europe, it was stated that if the measures were taken 
in time as an industrial market, 44% of fatal accidents at 10 years and under and 25% of fatal 
accidents could be reduced. Sectors that are more open to the public sector in our country have 
experienced a slight increase in the fatal accidents with the rapid increase in the use of walking 
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band and ladder. Until 2013, there is no legal inspection requirement in Turkey to prevent or 
minimize these accidents, but everyone has responsibilities as manufacturer, maintenance and 
repair service, supervisor and user. With the rapid spread of the use of security measures and 
control has become essential. In Turkey, controls are made according to the TS EN 13015 + 
A1 standard, which was adopted on June 29, 2009, which is basically made up of European 
Union standards. It is a proactive method to reduce accidents, maintenance, periodical controls 
at regular intervals and on time, to minimize the parts procurement during maintenance and to 
minimize the damage. Positive results may be obtained when users are informed of accidents 
caused by improper use of escalators or roads by the users, by being aware of their risks and by 
integrating them with existing systems by following technical / technological developments.
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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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words. The title should also be both in Turkish and English. The purpose of the paper, sco-
pe, method, limitations of research, findings and conclusion should be included in Turkish 
and English parts.

6 If the paper has been prepared from such organs as thesis, book etc., it should be stated at 
the end of references part with “Author’s Note” by referring to the first title. If the paper has 
been prepared from a master’s or doctoral thesis, the name of the advisor should be ranked 
in the second place. If the thesis advisor doesn’t want to see her/his name in the relevant 
paper, our journal should be informed about this situation with a document. It should be a 
document with wet signature. Our journal and management doesn’t have such a liability to 
question author(s) about the source of papers reproduced from thesis or another paper. The 
whole responsibility belongs to author(s). The author(s) already accept these conditions.

7 Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the jo-
urnal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, the 
last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and manage-
ment unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.

8 Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has 
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In 



line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with 
her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT 
even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can cla-
im a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief 
editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the English 
language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of our journal 
by the technical editor. If the English language editor decides that the paper is inappropriate 
for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this decision is the chief 
editor. Language editor and technical editor don’t have the right to REJECT. They transmit 
their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally applies the decision in 
line with the demands and suggestions. Field editors transmit their opinions regarding eva-
luation and publication of the papers uploaded to the system to the chief editor. The chief 
editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions of field 
editors. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. Author(s) 
are requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after three de-
mands, the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. The 
manuscripts uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical editor 
before sending to the referee. This analysis is performed within the framework of spelling 
rules. System or technical editor informs author(s) about the necessary demands. If these 
demands aren’t satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor makes 
the final decision according to the information. This decision is unilaterally up to the chief 
editor either in a negative or positive way. None of the institutions and individuals has the 
right to impose sanction on the decision made.

9 English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All 
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article 
format on our website.

10 The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

11 The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

12 The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be in-
dicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet 
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at the 



bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should 
never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally RE-
JECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

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 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

19 The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20 Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary 
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version 
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to re-
levant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is reques-
ted from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses 
and according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes 
the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21 Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
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.

22 Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

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 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
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 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

 IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION 
PRINCIP LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO 
ARE INVOLVED IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO 
THESE PRINCIPLES. OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF 
PUBLICATION PRINCIP LES, AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF 
WORKS. THIS RIGHT CANNOT BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES 
AND CONDITIONS. OUR JOURNAL HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS 
WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE 
OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT IN ACCORDANCE WITH RELEVANT 
PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO IS INVOLVED IN THE SYSTEM 
HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS IN ADVANCE.



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.
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