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ÖNSÖZ
İnsanın en temel hakkı olan sağlıklı ve güvenli yaşama hakkının korunması amacına dayanan iş 
sağlığı ve güvenliği çalışmaları ilk olarak bireylerde güvenlik kültürü ve bilincinin oluşumundan 
geçmektedir. Bu sebeple iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde çalışma ortamındaki 
tüm süreçlerde bu bilinç yerleştirilmeli ve süreklilik kazandırılmalıdır. İşletmelerin içinde yer 
alan tüm kişilerin iş sağlığı ve güvenliğini benimsemesi; eğitim, farkındalık, birlikte hareket 
etme ve yönetimin titizlikle bu konudaki çalışmaları desteklemesinden geçmektedir. Gelişmiş 
ülkelerden aldığımız ve öğrendiğimiz bilgi ve deneyimleri, bu konuda oldukça yol katetmiş yakın 
coğrafyamız ve işbirliği yaptığımız diğer ülkelerle de paylaşma çabası ve gayreti içerisindeyiz.  
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının yaşanmadığı, etkin bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim 
sisteminin oluşturulduğu ve güvenlik kültürünün tüm işveren ve çalışanlarımıza aşılandığı 
çalışma ortamlarını oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu amaçla bilgi paylaşımı, iyi 
uygulamaların aktarılması ve bu alandaki teknolojilerin gelişiminin ilgili tüm taraflara gösterilmesi 
için 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında 
seminerler ve konferanslar düzenlemekteyiz. 2001 yılından itibaren uluslararası boyuta 
taşıdığımız ve her iki yılda bir Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi olarak düzenlediğimiz 
hafta etkinliklerinin 9.sunu 06-09 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. 
‘’İş Sağlığı ve Güvenliğinde Koordinasyon ve İşbirliği’’ ana teması altında proses güvenliği, risk 
yönetimi, davranış bilimleri ve ergonominin de aralarında bulunduğu 32 ana başlıkta iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili konuların değerlendirildiği Kongremizde; 746’sı Türkiye’den, 144’ü yabancı 
ülkelerden olmak üzere toplamda 890 bildiri başvurusu yapıldı. Bilimsel Değerlendirme Kurulu 
tarafından onaylanarak Kongreye kabul edilen 217 sözel bildirinin sunumları 3 gün boyunca 14 
salonda gerçekleştirildi. 460 poster bildiri sahibi ise posterlerini Kongre süresince kendileri için 
özel olarak hazırlanan alanda sundu.  Ayrıca Kongre tarihinde ilk kez düzenlenen Uzmanına 
Sor Köşesi ile 19 farklı konuda uzmanlarla katılımcılara yüz yüze görüşme imkânı verildi.  
Kongremizde katılımcılarımız iş sağlığı ve güvenliği alanında ülkemizdeki ve dünyadaki 
son gelişmeleri akademisyenler ve profesyonellerin sunumları ile dinleme fırsatı buldular. 
Elinizdeki bu Kongre Bildiri Özetleri Kitabı ile de Kongre’de sunulan bildirileri ilgililerin dikkatine 
sunuyoruz. Bu yayının hazırlanmasında emeği geçen başta Bilimsel Değerlendirme Kurulu 
üyelerimiz olmak üzere Organizasyon Komitesi’nde yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma 
teşekkür ediyor,  daha müreffeh ve mutlu bir çalışma hayatı dileklerimle saygılarımı sunuyorum.  

Op. Dr. Orhan KOÇ
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
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SUNUM
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansının sekizincisini yapmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bu konferansların tarihi oldukça eskiye dayanmaktadır. Ülkemizde 1987 yılından 
bu yana 4-10 Mayıs tarihleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası olarak belirlenmiştir ve 
her yıl bu hafta boyunca iş sağlığı ve güvenliği konulu etkinlikler yapılmıştır. Dolayısı ile 
bu yıl gerçekleştirdiğimiz konferans ile ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği etkinliklerinin 
otuzuncu yılına ulaşmış bulunuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
her yıl düzenlenen etkinlikler önceleri ulusal düzeyde yapılırken son yıllarda dönüşümlü 
olarak ulusal ve uluslararası konferanslar şeklinde yapılmaktadır. Bu yılki uluslararası 
konferansın teması Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri doğrultusunda “Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak belirlenmiştir. Bu ana 
tema paralelinde ülkemizde ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği alanında tanınmış çok sayıda 
uzmanın katıldığı konferansta bu alandaki temel konular ve güncel gelişmeler tartışılacaktır.

Konferansta ana oturumlar, paneller, teknik oturumlar ve bildiri sunumları yer almaktadır. 
Ana oturumlar açılış konferanslarından sonra “Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği” ve “Sıfır 
Vizyonu” oturumları ile başlayacak ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çeşitli konular değişik 
oturumlarda tartışılacaktır. Konferansta ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri, 
İşyerinde Psikososyal Faktörler, Kişisel Koruyucu Donanımlar, İşyerinde Sağlığın Geliştirilmesi 
gibi çeşitli konularda eğitici kurslar da yer almaktadır. Konferansa yurt içinden ve yurt 
dışından iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalar yapan çok sayıda kişi bildiri göndererek 
katılma isteğinde bulunmuştur. Gönderilen 913 bildiri arasından 65 tanesi ana oturumlarda 
programa konmuş, 167 tanesi sözlü sunum, 246 tanesi de poster sunumu olarak konferans 
programında yer almıştır. Konferansın ülkemizde ve dünyada çalışanların sağlık ve güvenliğinin 
korunması ve geliştirilmesi konusunda yararlı olmasını diler, konferansa bilgi ve deneyimlerini 
aktararak destek veren konuşmacılara ve izleyici olarak katılanlara teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Nazmi BİLİR

Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı
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Julide Kaymak /247 • Ahmet Özdamar /248 • Tuba Gökşen/249 • Oktay Yanık/250 • Cengiz Akyıldız/251 • 
Doç. Dr. Yasin Uzuntarla1, Mustafa Canlan1, Burak Şahin1, Fatma Uzuntarla2/252 • Banu Bilge Sarıhan1, Ayşe
Arat2/253 • Özgür Gülcan1, Nilgün Ulutaşdemir2, Habip Balsak3/254 • Mehmet Akif Erkan, Şeyma Nur
Koçyiğit, Fadime Tayfur/255 • Serap Arslan Tomas, Doç. Dr. Elif Gökçearslan Çifci/256 • Mustafa Öztürk/257
• Murat Çağlar, Tolga Barışık/258 • Ceren Ozan/259 • Remzi Özkaya/260 • Kübra Atay Talaş/261 • Lütfi
Alpsoy/262 • Mehmet Murat Alparslan/263 • Mustafa Gökgöz, Cumhur Taş, Rüştü Uçan, Nuri Bingöl/264 •
Yaşar Barut, Volkan Duran, Esat Şanlı/265 • Sibel Kayaoğlu1, Yeşim Büyükakıncı2/266 • Ahmet Aydoğdu,
Mehmed Zahid Çögenli/267 • Kübra Özdemir, Mehmed Zahid Çögenli/268 • Yağmur Erdal, Mehmed Zahid
Çögenli/269 • Yılmaz Karadaş, Mehmed Zahid Çögenli/270 • Kemalettin Aydın1, Bünyamin Esen2/271 •
Hatice Özdemir/272 • Ahmet Kenan Sayın/273 • Filiz Ekim Çevik/274 • Assia Boughaba/275 • Ramazan
Topcu, Tahsin Aykan Kepekli /276 • Mehmet Pişkin1, Ömer Faruk Öztürk2/277 •  Burçin Çelik, Ceren Kesici,
Hatice Şimşek, Nezih Sel, Tolga Barışık/278 • Necla Dalbay/279 • Fırat Öncin1, Ramazan Bayındır2, Mustafa
Gökdağ3/280 • Zeynep Serbest1, Mustafa Öztürk2/281 • Beril Anılanmert, Fatma Çavuş Yonar/282 • Hasan
Güzel/283 • Ali Burak Yavuz1, İsmet Faruk Yaka1, Afşin Güngör2/284 • Ersin DOĞAN1, Funda DEMİR
DORUK2/285 • Mustafa Mortaş/286 • Osman Nalkesen, Reşit Erçetin/287 • Alper Türkay/288 • Elif Işık1,
Gamze Çan2, Mehmet Tüfekçi3/289 • Burcu Felekoğlu, Seren Özmehmet Taşan/290 • Mustafa
ERYÜKSEL/291 • Hatice Rumeysa Kızılgöz, Melek Uygun/292 • Melek Uygun, Hatice Rumeysa Kızılgöz/293
• Süleyman Enes Hacıbektaşoğlu/294 • Gülşah Süne, Beyrul Canbaz/295 • Ercüment Neşet Dizdar/296 •
Mustafa Mortaş/297 • Yasin Ekıinci, Tülin Düger/298 • Sevcan Açık, Tahsin Aykan Kepekli/299 • Gkionoul
Nteli Chatzioglou, Yelda Pınar/300 • İsmet Faruk Yaka1, Ali Burak Yavuz1, Afşin Güngör2/301 • Serden Başak,
Kazım Onur Demirarslan/303 • Arzu Kıroğlu, Özcan Çoban, Nurcan Oğuz, Esen Genç/304 • Birsen Çelik/305
• Uğur Hakan Akkurt, Muhammed Öztürk, Ahmet Yıldız/306 • Muvaffak Osman Engür1, Selami Cilan2/307 •
Elçin Eroğlu, Ulusal Baykan, Sabri Yurdakul, Hilal Kocaeren, H. Agah Ayhan, F. Erkan Tekin, Bülend
Engin/308 • Elçin Eroğlu, Abidin Sıngın, Fatih Akıl, Umut Nacak, H. Agah Ayhan, F. Erkan Tekin, Bülend
Engin/309 • Lütfi Alkan, Tuğrul Yıldırım, Dursun Ali Köse/310 • Aylin Sipahioğlu/311 • Yaver Saka/312 •
Uğur Buğra Çelebi1, Gökçe Sönmez2, Merve Karamustafa2/313 • Çağdaş Çalış/314 • Bünyamin Esen/315 •
Hesna Gülşen Akkaya1, Burcu Onat2, Gülay Manav3/316 • Mustafa Mortaş/317 • Fatma Çavuş Yonar, Beril

Yalçın2, Hakan Terzioğlu3 /213 • Sadiye Esra Atacan1, Hatice Sağlam1, Ömer Asal2 /214 • Özgür 
Bilek1, Ali Naci Yıldız2 /215 • Yavuz Nacaklı, Murat Geçgel /216 • Sevil Çırakoğlu1, Hüdayi Taşçı1, 
Uğur Saklangıç1, Nurettin Yamankaradeniz2, Oğuzhan Çankaya3, Erol Kılık4  /217 • Sevil Çırakoğlu1, 
Hüdayi Taşçı1, Uğur Saklangıç1, Nurettin Yamankaradeniz2, Oğuzhan Çankaya3, Erol Kılık4  /217 

• İbrahim Sönmez, Kasım Yıldız, Şebnem Ateş, Engin Küse /218 • Ahmet Fatih Kocaer1, Mehmet
Kocaer2 /219 • Meriç Ünver, Eren Savaş /220 • Günay Kocasoy1, Tahir Emre Önen2, Savaş Kanbur3

/221 • Canan Uraz, Alper Özgür /222 • Büşra Dursun /223 • Zehra Gülten Yalçın1, Mustafa Dağ1, Ali
Öz2, Ercan Aydoğmuş3 /224 • İsmail Macit Zeki1, Elif Sarayoğlu1, Nurullah Yücel2 /225 • Ayşe Sarılar1,
Erdoğan Küçüköner2 /226 •  Tuğçe Özen1, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan2 /227 • Ebru Akça, Murat
Düzgün /228 • Pravinkumar Digamberrao Ukhlikar1, Vijay Balasaheb Dhole2, Anand Bhanudas
Dadas3, Vikas Pundlikrao Bhosikar4 /229 • Hatice Özdemir, Enes Gündüz /230 • Renk Hülagü İnce1,
Önder Erkarslan2 /231 • Akın Er1, Samet Koyuncu2, Gökhan Bahadır2 /232 • Ünal Kartal, Hakan
Demirkol, Şerife Tuğba Yıldırım, Ahmet Torpil, Serdar Yalçın /233 • Korel Ünsal /234 • Nilgün
Ulutaşdemir1, Hasan Tuna2 /235 • Pınar Atabek, Keziban Şimşek, Esra Atacan, Sakine Ovacıllı
/236 • Emrah Köksal Sezgin1, Muammer Erden2, Şinasi Yaylagül3, Ahu Sezgin1 /237 • Deniz Akarsu
/238 • Fulya Yılmaz1, Mevlüt Tercan2 /239 • Selçuk Demir /240
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Anılanmert/318 • Yasemin Yamurluklu1, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan2/319 • Ebru Üstün, Pınar Atabek/320
• Gönül Orhan/321 • Gülsüm Sözen1, Oğuz Karabay2, Meltem Pınar Karabel3, Mine Keskin3, Hilal Karahan3,
Mustafa Baran İnci3, Hasan Çetin Ekerbiçer3/322 • Abdulkadir Aslantaş1, Doç. Dr. Mehmet Baran2/323 • Betül
Karakuş, Nimet Emel Lüleci, Seyhan Hıdıroğlu, Melda Karavuş/324 • Hüseyin Ökelek/325 • Tolga
Barışık/326 • Merve Buse Özdem, Tolga Barışık/327 • Merve Buse Özdem, Tolga Barışık/327 • Erdem
Hasret1, Halil Kale2/328 • Merve Zengin1, Rüştü Uçan2, Nuri Bingöl3/329 • Yılmaz Çetin/330 • İsmail Macit
Zeki, Azad Yetkin/331 • Ayşe Bayrak1, Ebru Emine Sukuroglu2, Süleyman Şüküroğlu3, Mustafa Günaydın3/332
• Gültekin Coşkun1, Gencay Sarıışık2/333 • Halil Demirel1, Handan Demirel2/334 • Meksut Alev/335 • Naci
Güncü1/336 • Fatma Tortum, Fatma Özlem Çaylak, Atıf Bayramoğlu/337 • Ertan Arslankaya1, Gökçe
Sönmez2, Hande Can3/338 • Mehmet Zile/339 • Osman Faruk Bayramlar1, Elif Ezirmik1, Halim İşsever1,
Zeynep Bayramlar2/340 • Halil Tam/341 • Tolga Özer, Tuğçe Oral/342 • Sadiye Esra Atacan1, Hatice Sağlam1,
Ebru Arıkan Öztürk2/343 • Z.Burcu Mercan/344 • Mustafa ERYÜKSEL/345 • Serkan Umut, Mehru Doğan/346
• Binnur Gümüş/347 • Ümran Başak Güleken, Ulaş Semih Yetik, Zafer Karagan, Murat Tazebaş/348 •
Ercüment Neşet Dizdar1, Oğuz Koçar2/349 •  Prof. Dr. Gülay Özkan1, Prof. Dr. Göksel Özkan2, Merve
Ercan3/350 • Hacer Kayhan/351 • Ali Tufan/352 • Füsun Recal1, Tufan Demirel2/353 • Medine Çiçek Girgin,
Mehmet Zeki Kılıç, Prof. Dr. Ali Ceylan/354 • Medine Çiçek Girgin, Mehmet Zeki Kılıç, Prof. Dr. Ali Ceylan/354
• Tuğba Solmaz1, Mehtap Solmaz2/355 • Hacer Kayhan/356 • Serap Arslan Tomas, Doç. Dr. Elif Gökçearslan
Çifci/357 • Gamze Kara, Hakan Gürün, Hakan Dilipak/358 • Süleyman Enes Hacıbektaşoğlu/359 • Sami
Yazici1, Sami Yazici1, Sami Yazici2, Sami Yazici3, Sami Yazici4/360 • Halil İbrahim Yavuz, Hayati Usta, Halil
Tam/361 • Ece Gökpınar/362 • Mustafa Yağımlı1, Hakan Tozan2/363 • Nurul İslam Han/364 • Günseli Teke1,
Esra Yıldızbaşı2, Ayşegül Erciyas1/365 • Mikail Şahin, Sevda Uçmak/366 • Gürdoğan Doğrul, Murat Alkan,
Murat Darçın/367 • Mehmet Guler1, Kamil Hakan Derin2/368 • Selen Özçelik/369 • Tuğba Demirel1, Sabriye
Özcan1, Özay Işık1 Mustafa Bamsı Tür1, Sema Çeliker1, Turan Durar1, Yücel Demiral2, Osman Alparslan
Ergör2/370 • Tuğba Demirel1, Sabriye Özcan1, Özay Işık1, Mustafa Bamsı Tür1, Sema Çeliker1, Turan Durar1,
Yücel Demiral2, Osman Alparslan Ergör2/370 • Gürdoğan Doğrul, Murat Alkan, Murat Darçın/371 • Gürdoğan
Doğrul, Murat Alkan, Murat Darçın/371 • İsmail Macit Zeki/372 • Murat Alkan, Gürdoğan Doğrul, Murat
Darçın/373 • Ülfiye Çelikkalp1, Filiz Dilek2/374 • Uğur Buğra Çelebi1, Gökçe Sönmez2/375 • Bünyamin
Esen/376 • Assoc. Prof. Kemalettin Aydın1, Bünyamin Esen2/377 • Emrah Ocan/378 • Gülşah Süne/379 •
Serden Başak, Kazım Onur Demirarslan/380 • Seren Özmehmet Taşan, Burcu Felekoğlu/381 • Mustafa
ERYÜKSEL/382 • Savaş Kanbur1, Miraç Fatma Uzun2, Çetin Barış Çelem2, Ali Kemal Eyüboğlu3, Enis
Özkaya4/383 • Ebru Senemtaşi Ünal1, Pınar Baykan2/384 • Nuray Demiralp1, Ayşe Ütük1, Mustafa Çağrı
Özkader1, Murat Pektaş2, Ömer Faruk Ütük3, Kemal Demiralp4 /385 • Enes Gündüz1, Hüseyin Benli2/386 •
Arif Cimrin, Yucel Demirel, Nur Safak Alici, Ayşe Coşkun Beyan/387 • Mehmet Erdem Alagüney1, Anna
Allen2, Metin Pıçakçıefe3 /388 • Fatma Çavuş Yonar, Beril Anılanmert/389 • Medine Çiçek Girgin, Prof.dr. Ali
Ceylan/390 • Yelda Gök, Tahsin Aykan Kepekli /391 • Fatma Çavuş Yonar, Beril Anılanmert/392 • Filiz Uz1,
Yahya Bozkurt2/393 • Ahmet Atasoy/394 • Arif Çımrın1, Yücel Demiral1, Cebrail Şimşek2, Ali Naci Yıdız3,
Meral Türk4, Nuray Özgülnar5, Ayşe Coşkun Beyan1, Erdem Alagüney6, Özlem Kar Kurt3/395 • Safiye
Ozvurmaz1, Zeynep Öncü2/396 • Safiye Özvurmaz1, Gamze Aktaş2/397 • Özge Karasu, Özlem Terzi/398 •
Mikail Özdemir, Dilşad Save/399 • Ebru Arslan/400 • Zerife Orhan, Arzu Kayış, Esra Kaya, Mehtap Omaç
Sönmez, Murat Aral/401 • Şebnem Kirazoğlu/402 • Nida Erdoğan, Hasan Çetin Ekerbiçer/403 •  Nida
Erdoğan, Hasan Çetin Ekerbiçer/403 • Metin Özaydın1, Hesna Gülşen Akkaya2/404 • Ali Kemal Çakir1,
Sabahattin Acar2/405 • Ali Kemal Çakir1, Sabahattin Acar2/405 • Fahriye Yonca Ayas, Ali Naci Yıldız/406 •
Mehmet Tolgahan Hakan1, Aliye Kaşarcı Hakan2/408 • Abdulsamet Sandal1, Ali Naci Yıldız2/409 • Abdulsamet
Sandal1, Seval Müzeyyen Ecin1, Adem Koyuncu1, Ali Naci Yıldız2/410 • Kadir Daştan1, Ahmet Hamdi Kepekçi2,
Ulaş Çınar1/411 • Evrim Yaşar Çimber, Gökçen Gökçe/412 • Şeref Uzman /413 • Mertcan Öztürk/414 • Serik
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Ibraev1, Yertai Otarov2, Zhengisbek Zharylkassyn1, Magzhan Tilemissov1, Olzhas Kaktayev1/415 • Ebru İpek
Doğan1, Bilal Çilkaya2/416 • Meltem Temay Güler/417 • Betül Bayrak1, Sıdıka Oğuz1, Gülşah Çamcı1, Turabi
Karadağ2/418 • Yalçın Kılıç Ersoy/419 • Lütfi Inciroglu/420 • Necmi Türer/421• Ahmet Yasin Unutmaz/422 • 
Erdem Cam/423 • Serenay Şahin/424 • Ertuğrul Yuvalı/425 • Selim Gündüz1, Mustafa Ethem Kizirgil2/426 • 
Çağla Erdoğan/427 • Fatma Ayça İzmirlioğlu/428 • Bilal Çilkaya1, Yasemin Yenler2/429 • Bünyamin
Esen/430 • Mehmet Nusret Bedük/431 • Erhan Kaya, Ferdi Tanır/432 • Hüseyin Ökelek/433 • Zühal Zühal
Aras/434-435 • Halil Tam1, Nuri Üngel2/436 • Serdar Işık, Eşref Araç/437 • Hayati Usta1, Halil İbrahim
Yavuz2, Halil Tam2, Oktay Mutlu2, Hayati Usta2/438 • Zeynep Çelebi1, Mehtap Taşkıran2/439 • Recep Acar/440
• Yaver Saka/441 • Özlem Tokat Yılmaz, Harun Yılmaz, Erkay Özdemir /442 • Mustafa Bamsı Tür1, Özay
Işık1, Tuğba Demirel1, Sabriye Özcan1, Sema Çeliker1, Turan Durar1, Osman Alparslan Ergör2, Yücel
Demiral2/443 • Metin Taşkın1, İsmet Bihter Karagöz Taşkın2, Abdullah Yinanç1/444 • Burhan Kebabcı/445 •
İsmail Baş, Hakan Aykul/446 • Kadir Erol1, Beray Erol2, Dursun Ali Köse2/447 • Kemalettin Özçelik/448 •
İsmail Macit Zeki, Halil Tam/449 • Hasibe Kamış, Meral Doğan, Sevgi Kılıç, Dilan Soylu, Kübra Özaslan, Ayşe
Derya Güneş, Figen Ok/450 • Ömer Yurdakul, Tuğrul Yıldırım, Dursun Ali Köse/451 • Ali Koray Özdoğan,
Mahmut Murat Ceyhan, Hakan Kullep/452 •Gülşah Çamcı1, Sıdıka Oğuz2, Betül Bayrak2, Turabi Karadağ3/453
• İsmail Durak1, Şeref Cerrah2, Hakan Murat Arslan1/454 • Zehra Gülten Yalçın1, Mustafa Dağ1, Ali Öz2, Ercan
Aydoğmuş3/455 • İsmail Macit Zeki/456 • Servan Marşil/457 • Fatma Somuncuoğlu Erkan1, Mehmet Akif
Erkan2/458 • Evrim Yaşar Çimber1, Özlem Bayarçelik2/459 • Beyrul Canbaz, Gülşah Süne, Hilal
Demirkesen/460 • Hatice Gürgen Şimşek/461 • Hakan Farimaz, Halil İbrahim Yavuz, Hayati Usta/462 •
Hasan Uzun/463 • Cengiz Kayışkan/464 • Burcu Altın, Halil Ertürk/465 • Mustafa ERYÜKSEL/466 • Yusuf
Akman/467 • Mustafa ERYÜKSEL/468 • Elif Işık1, İsmail Serden Başak2, Yalçın Kanbay1/469 • Şükran
Kırömeroğlu, Emine Uzun/470 • Abbas Musa Gökburun/471 • Zehra Güner Karaoğlu Yalın/472 • Cemalettin
Budak/473 • Murat Çağlar/474 • Mehmet Akif Erkan, Hatice Kübra Şahbaz/475 • Akbey Elçi/476 • Murat
Çağlar, Tolga Barışık/477 • Şükran Kırömeroğlu, Zeynep Çakır/478 • Akif Çergel 479 • Umut Otlu/480 •
Nurcan Yılmaz, Gönül Demirsu/481 • Abdurrahman Aksoy/482 • Kerem İpek/483 • Gamze Kağan1, Adem
Bulcum2, Mehmet Tolga Taner1/484 • Cemal Kozacı/485 • Mustafa Günaydın, Sibel Ersoy/486 • Dilay Akgül,
Gönül Orhan, Fatma Gülesin Yavuz/487 • Sunullah Doğmuş/488 • Burcu Akdeniz /489 • Ebru Efe Özçam/490
• Fatma Çelik1, Ilhan Eroğlu2 /491 • Bilal Çilkaya1, Ebru İpek Doğan2/492 • Dursun Ali Köse, Tuğrul
Yıldırım/493 • Bünyamin Esen/494 • İsmail Macit Zeki/495 •Yaver Saka/496 • Mehmet Çolak, Murat
Yaşyerli, Tahsin Çetin/497 • Ali Ceylan1, Erdal Çavuş2, Serdar Işık2, Medine Çiçek Girgin1/498 • Halil Tam, Halil
İbrahim Yavuz, Selahattin Gülbaran/499 • Çiğdem Kıvılcımdan Moral, İbrahim Alpay Sakartepe/500 • Ahmet
Çabuk/501 • Erdem Kaplan1, Hafiz Hulusi Acar2/502 • Çiğdem Kıvılcımdan Moral, İbrahim Alpay
Sakartepe/503 • Veysel Tatar1, Mehmet Rıza Adalı2, Meriç Burçin Özer3/504 • Ercüment Neşet Dizdar1,
Muharrem Ünver2, Oğuz Koçar3, Ömer Cem Karakoç4/505 • Ali Bahadır Küçükarslan/506 • Gökay Karasay1,
Murat Demir2/507 • Erhan Çalışkan, Nevin Avcı/508 • Erhan Çalışkan, Nevin Avcı/508 • Deniz Oruç/509 •
Yeşim Benal Öztekin1, Handan Tokel Akipek2/510 • E. Selcen Darçın1, Murat Darçın2, Gürdoğan Doğrul2, Murat
Alkan2/511 • Erdal Öz/512 • Murat Darçın1, Emine Selcen Darçın2, Murat Alkan1, Gürdoğan Doğrul1/513 • 

Murat Darçın1, Murat Alkan1, Gürdoğan Doğrul1, E. Selcen Darçın2/514 • Murat Darçın1, Gürdoğan Doğrul1,
Murat Alkan1, E. Selcen Darçın2/515 • Murat Darçın1, Murat Alkan1, Gürdoğan Doğrul1, E. Selcen Darçın2/516
• Öznur Tak, Esranur Mandal, Sibel Özkaya, Tolga Barışık, Aliye Kaşarcı Hakan/517 • İsmail Yıldız1, Yeşim
Benal Öztekin2/518 • Yeşim Benal Öztekin1, Massimo Canalicchio2, Kubilay Kazım Vursavuş3, Kamil Saçılık4,
Javier F. Morales Luque5, Roberto Limongelli6/519 • Fehmi Volkan Akyön1, Seçkin Özcan2/520 • İsmail Can
Ataş/521 • Yeşim Benal Öztekin, Uğur Temel/522 • Gözde Çelik, Serkan Aydınlı, Ceren Dilan Temel/523 •
İsmail Macit Zeki/524 • Mehmet Zile/525 • Alican Uçar, Şüheda Uçar/526 • Yaşar Ertan, Ahmet Yayla/527 •
Akbey Elçin/528 • Mesut Oğuzhan Gök1, Zeynep Feride Olcay1, Yelda Gök2, Tolga Barışık2/529 • Ercüment
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Neşet Dizdar1, Muharrem Ünver2, Oğuz Koçar3, Senayi Dönmez4/530 • Ahmet Selim İlbeyi1, Mehmet
Özgür2/531 • Ahmet Yazıcı1, Ahmet Yazıcı2/532 • Zübeyde Özlem Parlak Biçer/533 • Fatma Betül Akgül
Taner/534 • Duygu Açık/535 • Seçkin Özcan1, Fehmi Volkan Akyön2/536 • Kerem Nur Köksal1, Ozan
Küçük2/537 • Kerem Nur Köksal1, Emel Oral2/538 • Muhammmed Öztemel/539 • Kaan Koçali/540 • İlgin
Kurşun, Mert Terzi, Rahman Çıtak, Mehmet Faruk Eskibalcı/541 •  Rahmi Kocaman1, Taylan Acar2, Birsen
Kocaman3, Ertuğul Kaya4/542 • Akif Yavuz1, Süleyman Enes Hacıbektaşoğlu2/543 • Tahsin Aykan Kepekli,
Ulaş Çınar, Tolga Barışık, Mehmet Emin Yıldırım, Gönül Kunt Kandemir/544 • Nazmiye Uzun1, Emine
Uzun2/545 • Ayşe Sevinç1, Ayşe Sevinç2, Ayşe Sevinç3, Ayşe Sevinç4, Ayşe Sevinç5, Ayşe Sevinç6, Ayşe Sevinç7,
Ayşe Sevinç8, Ayşe Sevinç9, Ayşe Sevinç10, Ayşe Sevinç11, Ayşe Sevinç12/546 • Ercüment Aslantaş1, Mustafa
Yağımlı2, Sadettin Bağdatlı3/547 • Zekeriya Duran1, Bülent Erdem2, Tuğba Doğan2, İsmail Demirhan3 /548 • 
Halil İbrahim Yavuz1, Hayati Usta2, Halil Tam1/549 • Mehmet Zile/550 • Ertan Arslankaya1, Merve
Karamustafa2, Özge Tunç3/551 • Ertan Arslankaya1, Merve Karamustafa2, Özge Tunç3/551 • Müge Uğur
Özçelik, Hasan Süha Saral/552 • Safiye Meriç Açıkel/553 • Kadir Tomas, Yrd.doç.dr. Ömer Asal/554 • 
Mustafa Bilici/555 • Elif Gökçay Bilici1, Ömer Erdal Bilici2/556 • Günay Saka, Gökhan Bedüş/557 • Şebnem
Tonka/558 • Yelda Gök, Beyza Miray Çınarlık, Simge Çınar, Aliye Kaşarcı Hakan, Tolga Barışık/559 • Tahsin
Aykan Kepekli, Özkan Bulut/560 • Fatma Çavuş Yonar, Beril Anılanmert, Salih Cengiz/561 • Beril
Anılanmert, Fatma Çavuş Yonar/562 • Gülşah Süne, Yrd. Doç. Dr. Tahsin Aykan Kepekli/563 • Elçin Eroğlu,
Özgür Kucur, Serap Şimşek Yıldız, Suna Yaşar, H. Agah Ayhan, F. Erkan Tekin, Bülend Engin /564 • Tuğçe
Şentürk, Bükem Durmaz/565 • Fatma Uzuntarla1, Doç. Dr. Yasin Uzuntarla2/566 • Hacer Kayhan/567 • Halit
Fethi Acar, Merve Buse Özdem/568 • Günel Yılmaz/569 • Gamze Hasekioğlu /570 • Ahmet Atasoy/571 • 
Nuray Demiralp1, Senem Yetgin2, Ayşe Ütük1, Murat Pektaş3, Kemal Demiralp4, Mustafa Çağrı Özkader1 /572 
• Ebru İpek Doğan1, Bilal Çilkaya2/573 • İsmet Faruk Yaka1, Ali Burak Yavuz1, Afşin Güngör2/574 • Ali Özhan
Akyüz1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör3/575 • Ali Özhan Akyüz1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör3/576 •
İbrahim Güneş/577 • Tuğçe Uğur/578 • Fikret Avcu/579 • Barış Kuzucu, Hakan Farımaz/580 • Erkan
Akoral1, Turgay Tüzüner2, Mustafa Lale2/581 • Ercüment Neşet Dizdar1, Ahmet Tumay2/582 • Ahmet
Ersoy/583 • Zehra Gülten Yalçın1, Mustafa Dağ1, Ali Öz2, Ercan Aydoğmuş3/584 • Savaş Kanbur1, Ali Kemal
Eyüboğlu2, Miraç Fatma Uzun1, Enis Özkaya3/585 • Noyan Cengiz, Zikri Başaran, Şeyma Nur Yazıcı, Soner
Mıcık, Levent Taşdüzer/586 • Emrullah İncesu/587 • Ahmet Çelik/588 • Tuğçe Uğur/589 • Ulaş Çınar1,
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Study on Legislations, Knowledge, Attitude and Practices on 
Occupational Health and Safety in Small, Medium & Micro 
Enterprise Businesses (SMMEs) in the garment and Healthcare 
sectors in four African countries (Botswana, Egypt, Ghana, Nigeria)
Larona Serero1, Emily Akumah2, Hanan Mohamed Fathy Elnagdy3, Joseph Olajumoke Olufunmilayo4

1Senior lecturer, Botho University, Botswana 2Decent work and social protection advocate, Ghana 3PhD 
researcher, Dibrugarh university, India 4Inspector, Occupational safety and health department, Federal ministry 
of labour and employment, Nigeria

THE OBJECTIVE: How are the women in enterprise landscape in African countries and what areas as OSH 
professionals can we support one another develop strong OSH integration into these organizations? This is the 
simple aim of the study.

Researchers reviewed existing legislation as this plays a huge role in identifying any gaps that may exist in these 
countries and begin a discussion to adopt laws to support women workers more.

METHODOLOGY: We put the scope of the study on MSMEs that have operated or owned by women in garment 
factories and health units and privet clinical units.
The study tools were; collecting the information and go through the legislation for four countries, visitation for 
sample of enterprises in two sectors, and online questionnaires as a fast tool for distribution. https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2AVlWHluF8XXs-14UO8vBRr4-5Z93FsMEEhLcynG2DpQNZQ/viewform? 
c=0&w=1&usp=mail_form_link

THE DISCUSSION AND CONCLUSION:  OSH legislation in all countries are nearby, OSH legislation cover 
minimum level of protection in all sectors. Women protect by laws, they do not allow women to work in 
dangerous work conditions.

Good practice adopting by NGOs and privets sectors with cooperation with the government to enhance the level 
of OSH in specific sectors like garment in medium and large enterprises.

As the legislative level can be satisfied. The problem is the low of knowledge, the absence of inspections 
and training. The owners should adopt the OSH policies in their enterprises with training on fire fighting and 
evacuation system, enhance the hygiene level also.

Women as workers required to fix time shift also clear work description to save the balance between their 
family and work life.

Keywords: OSH, garment industry, healthcare, women, Africa, legislation 50% of total MSMEs through Egypt 
are owned by women
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Operasyona Uygun Çalışan Seçiminde Davranış Odaklı 
Yaklaşım
Taner Çetintaş

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Rutin ve rutin olmayan işlerde çalıştırılacak çalışanların işe uygun olup olmadığını henüz işe atanmadan proaktif 
olarak tespit edilmesi güvensiz davranış kök nedenli iş kazalarını önlemede en önemli adımdır.
Bu konuda kullanılan dünyada kabul görmüş bazı test ve uygulamalar vardır. Bu başlıkta anlatacağım konu 
rutin çalışmalarda kişilik envanteri ve zihinsel beceri testi kullanımı, rutin olmayan çalışmalarda viyana testi ile 
çalışanın el,kol, ayak ve refleks gibi motor sensör özelliklerinin test edilmesi olacaktır.
Kullanım yerleri, sonuçları ve uygulama örneği ile davranışsal iş güvenliğine farklı bir bakış açısı kazandırmak 
istenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Davranışsal iş güveliği, çalışana uygun operasyon seçimi, viyana testi, zihinsel beceri testi, 
insan doğası, güvenilirlik analizi

Employee Selection for the Right Operations by Using Behaviour 
Based Safety
Taner Çetintaş

TOFAŞ - Turkish Automobile Factory, Turkey
Determination of reliability of operator before starting routine or non-routine works must be done for the most 
important step in preventing unsafe acts root-caused of accidents.
In the world there are some tests used and accepted practices. I will explain in this topic threads; in routine works 
personality tests usage and mental skills test usage, in non-routine works vienna test to detect employees’ 
mental, response and coordination abilities. Also aim to be proactive to prevent possible unsafe acts and 
accidents in the future.
Which is used, the results and example of application are intended to gain a different perspective to behavioral 
occupational safety.

Keywords: Behaviour Based Safety, Employee selection for the right operation, Vienna Test, Human Nature, 
Mental Skill Test, Human Realibility Analysis
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Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin 
Optimum Kriterlerinin ve Eğitim Etkinliği Takip 
Yöntemlerinin Araştırılması
Erkan Akoral1, Turgay Tüzüner2, Saygın Şener3

1Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., Mekanik Bakım Müdürlüğü, Kdz. Ereğli, Zonguldak 2Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T. A. Ş., 2. Sıcak Haddehane Müdürlüğü, Kdz. Ereğli, Zonguldak 3Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 
T. A. Ş., Elektrik Bakım Müdürlüğü, Kdz. Ereğli, Zonguldak
AMAÇ: Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Eğitiminde olması gereken optimum özelliklerin incelenmesi 
ve sahada etkinliği takip yöntemlerinin araştırılması. Bildiri Özeti: Araştırmalar, dünyadaki tüm iş kazalarının 
% 88’ inin insanın güvensiz davranışlarından gerçekleştiğini gösteriyor. Bu sonuç, kazaları engellemede en 
önemli unsurun insan davranışları olduğunu ortaya koyuyor. İş Kazalarını engellemek veya azaltmak istiyorsak 
çalışanda olumlu davranış değişikliğine neden olabilecek tarzda eğitim verilmelidir. Davranış Odaklı İş Güvenliği 
Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturmakta en önemli faktörlerden biridir. Etkin bir eğitim için eğiticiden 
eğitim ortamına kadar birçok parametre göz önünde bulundurulmalıdır. Eğitim dokümanlarının güncel ve 
görsel ağırlıklı olması, eğiticinin deneyimli olması ve akılda kalacak şekilde eğitimi aktarabilmesi, katılımcıların 
seviyesine göre eğitimin düzenlenmesi, eğitim ortamının ferah ve konforlu olması, katılımcı notu dağıtılması, 
eğitim değerlendirme sınavı yapılması, eğitim sonrası sahada eğitim etkinliğinin takip edilmesi gibi etkin bir 
eğitimin olmazsa olmazları bulunmaktadır. Bu çalışmada bu şekilde bir Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimi tüm beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanlara verilmiş ve çeşitli yöntemlerle sahada etkinliği takip 
edilmiştir. YÖNTEM: Bu çalışma kapsamında öncelikli olarak tüm beyaz yakalı çalışanlara Davranış Odaklı İş 
Güvenliği Eğitimi aldırılarak yönetim tarafının bilinçlenmesi sağlandı. Çalışmanın ikinci etabında tüm mavi yakalı 
çalışanlara bu eğitim aldırıldı. Bu eğitimlerin etkinliği; anket çalışması, birebir sahada çalışanlarla görüşmeler, iş 
kazaları ve ramak kaldıların eğitim sonrası tekrar edip etmediğine bakılması, saha gözetim ve denetimleri gibi 
yöntemlerle sahada takip edildi. SONUÇLAR: Bu çalışma sonrasında Davranış Odaklı İş Güvenliği Eğitimlerinin 
etkinliğinin hangi kriterlere bağlı olduğu tam olarak belirlendi. Eğitim alan çalışanlara anket yapılarak eğitim 
etkinliği değerlendirildi. Bu eğitimleri alan çalışanların; sahadaki çalışmalarda iş yapış şekillerinde güvenli yolu 
seçtikleri, benzer iş kazalarının ve ramak kaldıların tekrarlamadığı, yaralanmalı iş kazalarının şiddetlerinde de 
işgünü kaybına bakarak azalma oluştuğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Eğitim 
Etkinliği, Eğitim Etkinliği Takibi

Investigation of Optimum Criterias of Behavioral Focused Occupational 
Health and Safety Training and Tracking Training Efficiency Methods
Erkan Akoral1, Turgay Tüzüner2, Saygın Şener3 

1Ereğli Iron and Steel Plants, Mechanical Maintenance Department, Kdz. Ereğli, Zonguldak, Turkey 2Ereğli Iron 
and Steel Plants, 2nd Hot Rolling Mill Department, Kdz. Ereğli, Zonguldak, Turkey 3Ereğli Iron and Steel Plants, 
Electrical Maintenance Department, Kdz. Ereğli, Zonguldak, Turkey
AIM: Investigation of the optimum features that should be in Behavioral Focused Occupational Health and 
Safety (OHS) training and methods for tracking field efficiency of this training. Surveys show that 88 % of all 
occupational accidents in the world come from insecure behavior.This result shows that human behavior is 
the most important factor in preventing accidents. Preventing or reducing occupational accidents, workers 
should be trained in such a way as to cause a positive behavioral change in the workplace. Behavioral Focused 
OHS Training is one of the most important methods in establishing OHS Culture. For effective training, many 
parameters must be considered from the trainer to the training environment. Some musts for an effective 
training are like the training documents are up to date and visually predominant, an experienced trainer who 
can give the training in a way that is memorable, organizing the training according to the level of participants, 
making the training environment comfortable, giving training documents to the participants, making evaluation 
tests to the participants, tracking training efficiency in the working area and etc. In this study, a Behavioral 
Focused OHS Training was given to all white-collar and blue-collar workers and tracked the training efficiency by 
various methods in the field. METHOD: In this study, all white-collar employees were given Behavior-Focused 
OHS Training for OHS awareness. On the second phase this training was given to all blue-collar workers. 
The effectiveness of these trainings were tracked by such methods; questionnaire work, interviews with field 
workers, whether repeating occupational accidents and near misses, field audit and supervision. RESULTS: 
Employees who receive these trainings; it was seen that similar occupational accidents and near misses did not 
ocur and there was a decrease in the severity of injured occupational accidents according to the loss of working 
days.
Keywords: Occupational Health and Safety Education, Behavioral Focused Occupational Health and Safety 
Education, Education Efficiency, Tracking Education Efficiency
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Sanal Ortam Tabanlı İskele ve Kalıp Kurulumu için İş 
Güvenliği Eğitim Aracının Geliştirilmesi
Gökhan Kazar, Semra Çomu Yapıcı
Boğaziçi Üniversitesi, Yapım Mühendisliği ve Yönetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul

İskele ve kalıp faaliyetleri, her inşaat projesinde sıklıkla uygulanan inşaat işleri arasında yer almaktadır. 
Yükseklikten düşme, iskele ve kalıp çökmesi gibi inşaat sahalarında yaygın görülen kazalar genellikle bu 
faaliyetler sırasında meydana gelmektedir. Daha önce yapılan çalışmalar, insan kaynaklı faktörlerin iskele 
ve kalıp imalatı sırasında meydana gelen kazalara yol açan başlıca neden olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 
bağlamda, çalışanların iş güvenliği becerilerini geliştiren eğitimler almaları bu kazaların önlenmesi bakımından 
büyük önem arz etmektedir. Son yıllarda yapılan birçok çalışma sanal teknolojiler kullanılarak geliştirilen 
etkin iş güvenliği eğitim araçlarının, yaşanan iş kazalarını azaltmak için büyük bir potansiyele sahip olduğunu 
göstermektedir. Bu çalışmada sanal ortam tabanlı iskele ve kalıp faaliyetleri için geliştirilen V-SAFE.v2 adlı bir iş 
güvenliği eğitim aracı sunulmaktadır. V-SAFE.v2 eğitim aracı hem tek hem de çok kullanıcılı eğitim senaryolarını 
birlikte desteklemektedir. Eğitim aşamasında, katılımcılar iskele ve kalıp kurulumu faaliyetlerinin aşamalarını iş 
güvenliği unsurlarını dikkate alarak öğrenirler. Test aşamasında ise eğitim aşamasında edindikleri beceriler ve 
iş güvenlik bilgileri değerlendirilir. Test aşamasının sonunda sergiledikleri güvenlik davranışlarına bağlı olarak 
hataları ile ilgili geri bildirimler de verilmektedir. V-SAFE.v2’nin hem eğitim hem de test aşamalarında tek 
kullanıcı katılımı, geliştirilen akıllı etmenlerle desteklenmektedir. Akıllı etmenlerin test aşamasında görevlerini 
hem hatasız yerine getirebilmeleri hem de gerçek kaza istatistiklerine dayanan hatalı davranış sergilemeleri 
sağlanmıştır. Böylece katılımcılar güvenli bir ortamda farklı kaza tiplerini gözlemleme ve deneyimleme imkanına 
sahiptirler. Bu çalışmada, geliştirilen iş güvenliği aracının etkinliğinin gösterilmesi için inşaat mühendisliği 
öğrencilerinin katılımı ile deneyler gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçları V-SAFE.v2’nin iskele ve kalıp faaliyetleri 
için etkili bir güvenlik eğitim aracı olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: İskele ve Kalıp İmalatı, Sanal İş Güvenliği Eğitimi, İş Güvenliği Yönetimi, Sanal Ortamlar

Developing The Virtual Environment Based Safety Training Tool for 
Scaffolding and Formwork Construction
Gökhan Kazar, Semra Çomu Yapıcı
Construction Engineering and Management, Bogazici University,Istanbul, Turkey

Scaffolding and formwork activities are the most frequent construction activities that exist in almost every 
construction project. Common site accidents such as falling from a height, formwork and scaffold collapse 
frequently occur during these activities. Previous literature highlight that human-based factors are the major 
causes that lead to the scaffolding and formwork accidents. In this sense, safety training is crucial to prevent 
these accidents by improving the safety skills of workers. Many recent studies show that virtual technologies 
based effective safety trainings have a greater potential to mitigate the number of accidents on construction 
sites. For this purpose, we developed a virtual safety training tool called V-SAFE.v2 for the scaffolding and 
formwork activities. V-SAFE.v2 supports both single and multi-user training scenarios. In the training stage, 
trainees learn the essentials of the scaffolding and formwork construction by developing their safety skills. In 
the testing stage, their occupational skills and safety knowledge that acquired during the training stage is tested. 
At the end of the testing stage, trainees also receive feedback based on their safety behavior. Single users in both 
training and test phases of V-SAFE.v2 are supported by autonomous agents. In the test stage, the autonomous 
agents are able to fulfill their tasks correctly and also they may display unsafe behavior based on actual accident 
statistics. Thus, trainees have the opportunity to observe and experience different types of accidents in a safe 
environment. In this study, experiments were carried out with the participation of civil engineering students to 
show the effectiveness of the developed safety training tool. The experimental results of this study show that V- 
SAFE.v2 is an effective safety training tool for the scaffolding and formwork activities.

Keywords: Scaffolding and Formwork Construction, Virtual Construction Safety Training, Safety Management, 
Virtual Environment
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İş Sağlığı ve Güvenliği Sosyal Hizmeti: Psikososyal 
Yönler ve Müdahaleler
Rsc. Asst. Harun Aslan, Prof. Dr. Tarık Tuncay

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara

İş sağlığı ve güvenliği Türkiye’de sosyal hizmet uzmanları için gelişmekte olan bir çalışma alanıdır. Bu 
bildirinin amacı, iş sağlığı ve güvenliğinin psikososyal yönlerini ve kanıta dayalı sosyal hizmet müdahalelerini 
tartışmaktır. İş sağlığı ve güvenliği sosyal hizmeti, programların ve müdahalelerin özel olarak çalışan nüfus 
için hedeflendiği uzmanlık alanıdır. Diğer tüm uygulama alanları gibi, iş sağlığı ve güvenliği sosyal hizmeti, 
Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik Kurallarına bağlı olarak yürütülür. Ancak geleceğe yönelik yenilikçi araştırmalar, 
müdahale ve program geliştirme fırsatları açısından geniş bir çalışma alanıdır. Mesleğin -belki de- en genç 
uygulama alanı olan iş sağlığı ve güvenliği (“endüstriyel” olarak da adlandırılır) sosyal hizmeti, sosyal hizmet 
mesleğinin, pikososyal müdahaleler içeren diğer uzmanlıklarına benzerdir. Hepsinde, bireylerin biricikliğine ve 
özgünlüğüne dikkat ederek, temel insani ve kapsamlı sosyal ihtiyaçları karşılamak amaçlanır. Çalışanlar, iş 
arayanlar, çalışan sendika üyeleri ve emekliler dahil olmak üzere işlevsel bir topluluk olarak çalışma çevresine 
odaklanılır (Ann-Danto, 2017). Sosyal hizmet uzmanları, çalışanların ve örgütlerin sosyal refah ihtiyaçlarını farklı 
düzeylerdeki uygulamalarla karşılamaya çalışırlar. Genellikle yenilikçi hizmet sunum ve psikososyal destek 
modelleri geliştirirler. Sosyal hizmet uzmanlarının, etik uygulama standartlarına uymaları ve sosyal politika 
uygulamalarına (iş, işsizlik, marjinal ya da eksik istihdamla ilgili olan) hakim olmaları beklenir. “Çalışma”nın 
(ya da yokluğunun) siyasi çerçeveleri ve insani gelişme içindeki kültürel değeri; çalışmaya-dayalı sosyal hizmet 
programlarının yapısı; madde bağımlılığı, ruhsal hastalıklar, cinsiyet, ırk, ulusal köken, cinsel yönelim ve iş yeri 
değişkenleri vb. içeren bir bilgi temeline sahiptirler. Bu sunumda, mesleki literatürden ve sosyal bilimler ile 
sosyal refah politikası literatüründen seçilen kaynaklarla iş sağlığı ve güvenliğinin psikososyal boyutları üzerinde 
durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel sosyal hizmet, endüstriyel sosyal çalışmacı, iş sağlığı ve güvenliği, Occupational 

Health and Safety Social Work: Psychosocial Aspects and Interventions
Rsc. Asst. Harun Aslan, Prof. Dr. Tarık Tuncay
Department of Social Work, Hacettepe University, Ankara, Turkey

An emerging area of concern for social workers in Turkey is occupational health and safety. The purpose of 
this presentation is to discuss the psychosocial aspects of occupational health and safety and the evidence-
based social work interventions. Occupational health and safety social work is the practice specialization in 
which programs and interventions are targeted specifically to the population of the workplace. Like all other 
fields of practice, occupational social work is bound by the Social Workers’ Code of Ethics. However, in terms of 
opportunities for innovative research, intervention, and program development for the future, occupational social 
work is boundless. Arguably the profession’s youngest practice domain, occupational (also called “industrial”) 
social work may look like other specializations in social work, all designed to remedy gaps in human and social 
needs, except for the unique focus of its client population: people in the workplace as a functional community, 
including employees, job seekers, labor union members, and retirees (Ann-Danto, 2017). Today’s occupational 
social workers are challenged to meet the social welfare needs of workers and work organizations on multiple 
levels of practice and to fulfill multiple roles, often in innovative but fairly small service delivery models. 
Occupational social workers are expected to comply with ethical practice standards and to be familiar with 
fundamentals of social policy (such as employment, unemployment, and marginal or underemployment); the 
cultural value of “work” (or its absence) within ideological frameworks and human development; the structure of 
work-based social service programs; the significance of substance abuse, mental illness, gender, race, national 
origin, sexual orientation, and ability as workplace variables; and the historic centrality of work organizations 
and labor unions in the lives of clients and their families. This presentation contains psychosocial aspects of 
occupational health and safety by looking at the social work literature as well as allied social sciences and social 
welfare policy resources.

Keywords: Occupational social work, Occupational social worker, occupational health and safety
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Soma Maden Kazasından Sağ Kurtulan İşçilerin 
Geçirdikleri Travma Sonrası Sorunlar: Kazanın 
Hayatlarına Etkisinin İncelenmesi
Gamze Topal, Mehmed Zahid
Çögenli Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Uşak
Travmanın kelime anlamı yaralanma incinme demektir. İnsanlar hayatlarının bazı noktalarında doğal afet, kaza, 
ani kayıplar, cinsel taciz, savaş, şiddete maruz kalma, politik baskı, eziyet, işkence, hapis gibi zorlu olaylarla 
karşılaştıkları zaman incinirler ve yaralanırlar; bunun bir sonucu olarak stres yaşarlar. İnsanların yaşadıkları 
bu stres kişinin sosyal ve mesleki işlevselliğinde bozulmaya yol açabilmektedir. Bu çalışmayla birlikte Soma 
maden kazasından sağ kurtulan işçilerin yaşadıkları travma sonrasında ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını 
öğrenmek amaçlanmıştır. Araştırmada Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yarı yapılandırılmış sorularla 
mülakat tekniği seçilmiştir. Bu teknikte, önceden sormak istenilen soruları içeren görüşme protokolü 
hazırlanarak görüşmecilere yöneltilir ve kayıt altına alınıp araştırma hakkında veri toplanır. Yarı yapılandırılmış 
sorularla yapılan görüşmelerde araştırmacı görüşmenin akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla 
görüşmenin akışını etkileyebilir ve kişinin yanıtlarını açmasını, aydınlandırmasını sağlayabilir ve araştırma 
konusunun dışına çıkmadan gerekli bilgileri elde edebilir. Görüşme için 10 adet soru hazırlanmış ve kazadan 
sağ kurtulan çalışanlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da meydana gelen 
maden kazasından kurtulan işçiler tespit edilmiş ve görüşmeler yapılmıştır. Hazırlanan görüşme sorularıyla 
görüşmecilerin yaşadıkları travma sonucunda günlük hayatlarında ve çalışma hayatlarında ne gibi sorunlarla 
karşılaştıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Maden İşçileri, Maden Kazası, Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Post-Traumatic Problems of Workers Survivors of Soma Mine 
Accident: An Investigation of the Effect on the Life of Them
Gamze Topal, Mehmed Zahid
Çögenli Uşak University School of Health, Department of Occupational Health and Safety, Uşak
The word meaning of psychological trauma means injury. People are injured and wounded at some points 
in their lives when they meet with difficult events such as natural disasters, accidents, sudden loss, sexual 
harassment, war, exposure to violence, political oppression, torture, torture and imprisonment; they experience 
stress as a result. This stress, which people live in, can lead to a deterioration in the social and occupational 
functioning of the person. With this study, it was aimed to find out how the survivors of Soma mine survivors met 
with the difficulties after the trauma they experienced. Interview technique with semi-structured questions was 
selected using qualitative research method in the research. In this technique, an interview protocol containing 
the questions to be asked in advance is prepared and directed to the interviewers and data about the research 
are recorded and taken. In interviews with semi-structured questions, the investigator may influence the flow 
of the interview with different side or sub questions depending on the flow of the interviewer, and may enable 
the person to open and clarify their answers and obtain the necessary information without going beyond the 
research topic. 10 questions were prepared for the interview and the employees who survived the accident 
were tried to reach. Workers who survived the mining accident that took place in Soma on 13 May 2014 were 
identified and interviewed. With the prepared interview questions, it was tried to determine what problems the 
interviewers encountered in their daily lives and working lives as a result of trauma they experienced.
Keywords: Occupational Health and Safety, Mine Workers, Mining Accident, Posttraumatic Stress Disorder
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What do ‘Health and Safety’ Public Service Announcements (PSAs) 
tell us and how?: An analytical framework for message design and 
media framing strategies for audience receptivity
Fulya Sarı1, Kazım Sarı2

1Educational Sciences, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey 2GISA Group, Istanbul, Turkey

Occupational health and safety has been treated primarily as a work and worker related concern in the world 
and in Turkey. In recent years ‘fostering and promoting a common preventative safety-and-health culture; 
addressing all parts of society and going beyond the workplace and working population’ gained prominence. 
Among the main focus of public authorities are to strengthen the prevention culture by means of education and 
training. One commonly used channel for information dissemination in safety culture has been the use of Public 
Service Announcements (PSAs).

A PSA is a message in the public interest disseminated without charge, with the objective of raising awareness, 
changing public attitudes and behavior towards a social issue, commonly served on television and radio. PSAs 
are mainly produced by public organizations. Mass media campaigns use PSAs to raise awareness and educate 
publics about an issue with the goal of shifting attitudes and ultimately motivating behavior change. Research 
found “the effectiveness of public service announcements depends not only on the quantity and quality of 
campaign messages, but also on the receptivity of the audience to the behavior being promoted” (Atkin, 2013). 
Although much research has been conducted on specific communicative features of PSAs mainly in Marketing 
and Media-Communication fields, studies relating the PSA features to the audience receptivity and behavior 
change has been few.

The purpose of this study is to analyze message framing strategies of the selected PSAs produced for the Turkish 
television, using content analysis. The analysis will be conducted using a matrix which synthesizes research 
supported requirements from PSA design, audience receptivity, and behavior change areas. An analysis of the 
most commonly used message design and media framing features of the PSAs will be noted. Any patterns of 
strategies observed and their potential positive and negative effects on audience receptivity will be discussed.

Keywords: audience receptivity, behavioral sciences and OHS, Health and Safety Campaigns, OHS culture, PSA 
media framing
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Zihinlerdeki İş Kazası
Kamil Orhan, Nursel Durmaz

İş kazalarına dair yapılan çalışmalarda kazayı ortaya çıkaran faktörler arasında insan faktörünün önde geldiği 
söylenmektedir. Ancak İnsan faktörü açısından da farklı toplumlardaki araştırmalar değişken sonuçlar 
vermektedir. İşçi sınıf ve bilincinin yüksek olduğu toplumlarda iş kazası oranlarının düşük olduğu gözlenmektedir. 
Bununla birlikte yaşanan kazalar da daha az olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Eğitim ve bireylerdeki bilinç 
seviyesi önem kazanmaktadır. Çalışmamızda bu doğrultuda farklı eğitim kademesindeki öğrencilerin zihnindeki 
iş kazası algısı araştırılacaktır. Bunun için farklı kademe ve okullardaki öğrencilerle görüşmeler yapılarak veri 
toplanacaktır. Böylelikle iş dünyasına farklı kademe ve görevlerle girecek gelecek kuşaklardaki bireylerin iş 
kazası algıları tespit edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Kaza Bilinci, Eğitim

Work Accident in Minds
Kamil Orhan, Nursel Durmaz 

It is said that the human factor is leading among the factors that reveal the accident in the studies about work 
accidents. However, research in different societies in terms of human factor gives variable results. Societies 
with high working class and accident consciousness are observed to have low rates of work accidents. Along 
with this, accidents also cause less negative results. The level of consciousness in education and in individuals 
is gaining importance. In our study, the perception of the workplace accidents in the minds of the students at 
different stages of education will be investigated. This will be done by interviewing students at different levels 
and schools. In this way, the workplace perceptions of the individuals who will enter the business world in 
different stages and tasks will be tried to be monitored.

Keywords: Work Accident, Accidental Conscience, Education, Training
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Kauçuk ve Plastik İmalat Sektöründe Kullanılan İş 
Ekipmanları ve Malzemelerin İş Sağlığı ve Güvenliği 
Açısından İncelenmesi
Mustafa Orkun Çelik, Abdulmecit Güldaş
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Anabilim Dalı, Ankara

Gelişen teknoloji ile birlikte üretim süreçleri, daha karmaşık hale gelmiştir. Bu durum, üretimin vazgeçilmez 
unsuru olan insan için anlık ve uzun vadede, tehlike ve risklerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Polimer türü 
malzemeler, günümüz dünyasında sürekli kullanılan ve her alanda yer alan işlevsel mühendislik malzemeleridir. 
Bir polimer türü olan kauçuk ve plastik malzemeler ile imalatta kullanılan iş ekipmanları, çalışanlar için birçok 
tehlike ve risk oluşturmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre; 2016 yılında gerçekleşen 286.068 
iş kazasının kimya sektörü ile ilgili kısmı incelendiğinde, en çok iş kazasının 9258 iş kazası ile “kauçuk ve plastik 
ürünler imalatı” iş kolunda meydana geldiği görülmüştür. Bu nedenle kauçuk ve plastik imalat sektöründe 
var olan tehlike ve riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, meydana gelecek iş kazası ve meslek 
hastalıklarının sayısını azaltacaktır. Bu çalışmada, kauçuk ve plastik imalat sektöründe en çok kullanılan iş 
ekipmanı ve malzemeler, iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmiş, tehlike ve riskler analiz edilerek ortadan 
kaldırılması ve en aza indirilmesi için önerilerde bulunulmuştur. Tanımlanan tehlikeler ve riskler, sektörde 
sık kullanılan L MATRİS risk analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Böylece yapılan calışma ile işletmelerde 
uygulanan risk değerlendirmesi çalışmalarına katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeler ve Riskler, Kauçuk ve Plastik Sektörü, Risk Analizi, L - 
MATRİS Investıgatıon On Workıng Equıpment and Materıals Used In The Rubber and Plastıc Manufacturıng

Industry For Occupatıonal Health and Safety
Mustafa Orkun Çelik, Abdulmecit Güldaş

Gazi University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Environmental and Technical Research of 
Accidents, Ankara

With the developing technology, the production processes have become more complicated. This situation can 
cause danger and higher risk for people who are indispensable element of production at the present time 
and long-term.polymer-type materials are functional engineering elements which are consistantly used and 
essential part of the production in today’s world. A polymer type of rubber and other plastic materials which 
are using in the manufacturing cause many hazards and risks for employees. According to the Social Security 
Institution in Turkey, when the part of the 286,068 occupational accidents in 2016 related to the chemical 
sector was examined, and it was seen that the most occupational accident occurred in the “rubber and plastic 
products manufacturing” business with 9258 occupational accidents. For this reason, minimizing the risks and 
elimination of hazards in the rubber manufacturing sector will reduce the number of occupational accidents and 
occupational diseases. In this study, most common work equipments and materials which are used in rubber 
and plastics manufacturing sector were examine in terms of occupational health and safety. Risk and hazards 
were analyzed and suggestions were given in order to remove or reduce them to minimum. The identified 
hazards and risks in the sector was assessed by risk analysis method commonly used L MATRIX. Thus, it is 
aimed to contribute to the risk assessment studies applied in the enterprises.

Keywords: Occupational Health and Safety, Dangers and Risks, Rubber and Plastics Sector, Risk analysis, L 
- MATRİX
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Gübre Üretiminde Amonyak Kaynaklı Olası Büyük 
Endüstriyel Kaza Risklerinin Bow Tie ve Sonuç Analizi 
Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
Ceren Ozan, Tahsin Aykan Kepekli

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Amonyak (NH3), sıvılaştırılmış halde gübre üretimde hammadde olarak yaygın kullanıma sahiptir. Amonyak 
bu tesislerde, özellike üretim dönemlerinde çok yoğun olarak kullanılmakta ve depolanmaktadır. Ülkemizde 
bu şekilde sanayi ve yerleşim yerlerinin iç içe olduğu bölgelerde yüksek tonajlarda depolama yapılmaktadır. 
Amonyak, kimyasal risk etmenleri açısından incelendiğinde, sağlık (solunması halinde toksik, ciddi cilt yanıkları 
ve göz hasarı) ve yanıcılık gibi tehlike ibarelerine sahiptir. Proses aşamalarında bu tehlikelerin gerçekleştiği 
tedavi edilebilen sağlık zararı etkileri olan küçük boyutlu kazalar sık olarak oluşabilmektedir. Aynı zamanda 
amonyakın tarımda kullanımında da kaza ve kaçak sonucu kaynaktan boşalma ve etrafa yayılma tarzı kazalar 
görülmektedir. Amonyak Büyük Endüstriyel Kazalar açısından incelendiğinde, özellikle toksik etkileri ve yüksek 
depolama miktarları açısından oldukça riskli senaryolar oluşturabileceği görülmektedir. Bu çalışmada tipik bir 
gübre üretim fabrikasındaki amonyak depolama ve kullanımı sırasında olabilecek kazalar ile bütünlük kaybı 
ve sonucunda yaşanacak yayılma senaryoları aşamaları, bir olay ağacı kök-neden bağlantısı içinde Bow-Tie 
Analizi yöntemi ile aşamalar ve frekanslar - olasılıklar açısından incelenmiştir. Devamen, senaryo sonucunda 
oluşabilecek son olayların; NOAA-EPA ALOHA programı yardımıyla Sonuç Analizi modellemeleri yapılmış 
ve bu olaylar toksik etkilerin görülme mesafeleri bulunmuştur. Büyük Endüstriyel Kazalarda, tehlikelerin 
Sonuç Analizi ile teorik mesafelerinin bulunması özellikle bölgesel Acil Durum senaryolarında faydalı bir çıktı 
olmaktadır. Çalışma sonucunda proseste Amonyak depolanması ve kullanımı sırasında olası bütünlük kaybı 
kaza senaryolarının etkilerinin, bölgesel olarak çok geniş alanlarda ölüm ve kalıcı sağlık riskleri oluşturabilecek 
kadar büyük yayılım sergileyebileceği görülmüştür. Özellikle Amonyak depolayan ve kullanan Büyük Endüstriyel 
tesisler açısından bu şekilde Risk Değerlendirme çalışmaları yapılmasının önemi ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Amonyak, Sonuç Analizi, ALOHA, Bow-Tie

Assessment of Ammonia Caused Major Industrial Accident Risks 
in Fertilizer Production with Bow-Tie and Consequence Analysis 
Methods
Ceren Ozan, Tahsin Aykan Kepekli

İstanbul Yeni Yüzyıl University

Ammonia (NH3) has widespread use as raw material in fertilizer production in liquefied state. Ammonia is 
used and stored very heavily in these plants especially during production periods. In our country, it is stored in 
high tonnages in areas where the industry and settlements are inside. Ammonia has hazard statements such 
as health (toxic if inhaled, severe skin burns and eye damage) and flammability when examined for chemical 
risk factors. Small-sized accidents, which are the health hazard effects that can be treated by these hazards 
during the process stages, can occur frequently. At the same time, the use of ammonia in agriculture is also 
seen as a result of accident and spreading from the source of leakage and spreading around. When examined 
in terms of ammonia accident, it can create very risky scenarios especially in toxic effects with high storage 
amounts. The accidents that may occur during the ammonia storage and use of a typical fertilizer production 
plant, and the stages of the spill scenarios that are to be experienced as a result of loss of containment have 
been investigated in terms of stages and frequencies-probabilities with Bow-Tie Analysis method in a root-
cause connection. For events that occur as result of scenario; Consequence Analysis models were made with 
NOAA-EPA ALOHA program, these events were found to have distant toxic effects. Findings of Consequence 
Analysis and theoretical distances in Large Industrial Accidents have been particularly beneficial in regional 
Emergency scenarios. As a result of the study, it has been observed that the effects of possible loss of accident 
scenarios during the storage and use of prosest ammonia can be large enough to spread locally and cause 
death and permanent health risks. Especially in the case of large industrial plants that store and use ammonia, 
the importance of risk assessment studies arises.
Keywords: Ammonia, Consequence Analysis, ALOHA, Bow-Tie
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Endüstri 4.0 Çağında Acil Durum Planlaması Yaklaşımları
Alpaslan Hamdi Kuzucuoglu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Acil durum tanımıyla ani ve beklenmedik anda gelişim gösteren toplumun tamamının veya belli kesimlerinin 
normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahale gerektiren olayların oluşturduğu 
kriz halini betimlemektedir. Endüstri 4.0, birçok otomasyon sistemini, akıllı veri alışverişini içeren bir terimdir.
Devrim niteliğindeki bu gelişme, her bir verinin toplanmasına ve toplanan bu verilerin örüntüler halinde birbiriyle 
ilişkilendirilmesi ile analiz edilmesine olanak sağlayacağı için daha verimli çalışma alanları ortaya çıkacaktır. Bu 
alanlar biri de Acil Durum Planlamasıdır.Acil durumlarda pek çok bilginin akıllı hale getirilip ilişkilendirilmesi 
büyük verilerin kullanılması ile mümkün olabilecektir. Çok büyük miktardaki verilerin (hava durumu, işyerlerinin 
bulunduğu yer ile ilgili riskler, coğrafi konum, demografik bilgiler, şehircilik, iklim, doğal kaynaklar, işyerinin 
elindeki kaynaklar, önceden meydana gelmiş olan acil durum ve afet verilerinin vb.) öngörülerek bunların 
risk meydana geldiğinde hangi sonuçları oluşturacağının tahmin edilmesi önem kazanmaktadır. Bu şekilde 
acil durumlara yönelik işyerlerinin esnekliği (kendini hızlı bir şekilde toparlayabilme özelliği) sağlanabilecektir. 
Yangın, patlama, sel, Doğal tehlikeler, Tehlikeli maddeler, kimyasal madde yayılımı, terörizm, şiddet, Salgın 
hastalık, altyapıda meydana gelen kesintiler, mekanik sorunlar, tedarikçi problemleri,Siber saldırı gibi acil 
durumlar; İnsanlar, mülk, kritik binalar, altyapı, Tedarik zinciri, Sistemler / ekipman, Bilgi Teknolojisi, İş 
operasyonları, işletmenin itibarı, çevre üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Büyük Veri modellerini analiz 
etmek ve gözlemlemek sadece işletmelerde yararlı bir uygulama değil aynı zamanda acil durum ve afet yönetim 
organizasyonlarının etkinliğini de geliştirebilir. Akıllı telefonların ve sosyal medyanın kullanılması ile acil durum 
ve afetler gerçek zamanlı bilgilerle ölçülebilir ve hızlı, doğru ve kesin bir müdahale yapılabilir.Büyük veri, eldeki 
mevcut bilgileri kullanarak felaket kurtarma becerisini geliştirme kabiliyetine sahiptir. Acil durum personeli, 
en çok etkilenen alanları hızlı bir şekilde tespit eden gerçek zamanlı bilgiye eriştiklerinde arama, kurtarma ve 
müdahale sürelerini en üst düzeye çıkarabilir. Aynı zamanda bu bilgiler “Kriz Haritalama” çalışmaları içinde 
kullanılabilir.Modelleme ve simülasyonlar acil durumun öncesi, sırası ve sonrası operasyonel faaliyetlerde katkı 
sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Acil Durum Planlaması, Büyük Veri, Kriz Haritalaması.

Emergency Plannıng Approaches In The Industry 4.0 Era
Alpaslan Hamdi Kuzucuoglu
İstanbul Medeniyet University
Describes the state of emergency in which the sudden and unexpected development for the whole or certain 
parts of the society, interrupts normal life and activities, and which requires urgent intervention.Industry 4.0 is 
a term that includes many automation systems, intelligent data exchange. This revolutionary development will 
result in more efficient workspaces as it will allow the collection of each data and analysis of these collected 
data in relation to each other. One of these areas is Emergency Planning. Intelligence and association of many 
information in emergency situations may be possible by using big data. It is foreseen that a very large amount 
of data (weather, risks associated with workplace location, geographical location, demographic information, 
urbanism, climate, natural resources, workplace resources, data of past and current emergencies or disasters 
etc).In this way, the resilience of workplaces for emergencies (the ability to recover quickly) can be achieved.
Emergency situations such as fire, explosion, flood, natural hazards, dangerous materials, chemical spillage, 
terrorism, violence, epidemic, interruptions in infrastructure, mechanical problems, supplier problems have 
negative effects on the people, property, critical buildings, infrastructure, supply chain, systems / equipment, 
information technology, business operations and environment. Analyzing and monitoring big data models is not 
only a useful application in the business, but it can also improve the effectiveness of emergency and disaster 
management organizations. With the use of smartphones and social media, emergencies and disasters can be 
measured with real-time information and quick, accurate and precise intervention can be made. Big data has 
the ability to improve disaster recovery skills by using available information. Emergency teams can maximize 
search, rescue and response times in real- time and quickly detect the most affected areas.At the same time, 
this information can be used in “Crisis Mapping” studies. Modeling and simulations will contribute to pre, during, 
and post emergency operational activities.
Keywords: Industry 4.0, Emergency Planning, Big Data, Crisis Mapping.
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Acil Durum Yönetim 
Sistemlerinin İncelenmesi
Berna Saraçoğlu Kaya, Merve Küçükoflaz

Cumhuriyet üniversitesi, İSG Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

30 Haziran 2012’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayımlanmasının ardından ülkemizde bulunan 
bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanması zorunlu hale gelmiştir. Bu yükümlülüklerden 
biri acil durum planlarının hazırlanmasıdır. Özel ve Kamu dahil bütün işyerlerinde sabotaj, yangın, patlama, gıda 
zehirlenmesi, doğal afetler gibi birçok acil durumla karşı karşıya kalınabilmektedir. Bu çalışmada işyerlerinin 
acil durumlara hazırlıklı olması için acil durum planını hazırlama aşamalarını da içeren Acil Durum Yönetim 
Sistemi (ADYS) ele alınmıştır. ADYS bütün işletme ve kuruluşların herhangi bir tehlike anında hızlı, doğru ve 
etkili veya tehlikelerden kaynaklanan zararı yok etme azaltma ve gidermek yöntemine verilen isimdir. ADYS; 
analiz, planlama, karar alma ve değerlendirme olarak dört ana başlık altında incelenir. İşletmelerde meydana 
gelebilecek tehlikeler doğrultusunda risklerin analiz edilerek planlanması ADYS kapsamındadır.

Kuruluşların henüz planlanma aşamasındayken acil durumlar için gerekli hazırlık çalışmaları yapması, en az acil 
durum meydana geldikten sonraki yaklaşım kadar önemlidir. Planlama aşamasında düşünülmeyen tehlikelerin 
tesisin tamamlanmasından sonra bertarafı yüksek maliyetler ve büyük zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu 
nedenlerle tesisin henüz mimari aşamasında tüm ADYS senaryolarının ve yapısal uygunluklarının düşünülüp 
analiz edilmesi ve planlanması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma; Acil durum yönetim sistemlerinin 
gerekliliğini, temel disiplinlerini ve uygulama alanlarını göstermeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik örneklem 
olarak seçilen tünel inşaatında acil durum yönetim sistemi uygulamalı bir şekilde incelenerek tatbikatlar ve 
dökümantasyon işlemleri ile ayrıntılı olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Acil durum planı, Acil durum yönetim sistemleri

Investigation of Emergency Management Systems in Occupational 
Health and Safety
Berna Saraçoğlu Kaya, Merve Küçükoflaz

Department of OHS, Cumhuriyet University, Sivas, Türkiye

Following the publication of the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety on June 30, 2012, the 
implementation of occupational health and safety measures became mandatory in all our premises. One of 
these obligations is the preparation of emergency plans. There are many emergencies such as sabotage, fire, 
explosion, food poisoning and natural disasters in all establishments including Private and Public. In this study, 
the Emergency Management System (ADMS), which includes the stages of preparing the emergency plan, is 
dealt with in order to ensure that the workplaces are prepared for emergencies. ADYS is the name given to 
all enterprises and organizations to reduce, eliminate and eliminate damages caused by rapid, accurate and 
effective or dangerous situations in any danger. EMS; analysis, planning, decision making and evaluation. The 
risks are analyzed and planned within the scope of ADDS in the direction of the hazards that may arise in the 
enterprises.

It is as important as the next approach when the emergency situation is the least, when organizations are 
still in the planning stages to make the necessary preparatory work for emergencies. Disposal of unthinkable 
hazards at the planning stage after completion of the installation creates high costs and great difficulties. For 
these reasons, it is very important to consider and analyze all ADYS scenarios and their structural suitability 
in the architectural stage. This study; It aims to show the necessity, basic disciplines and application areas 
of emergency management systems. Tunnel construction, the emergency management system has been 
practically examined and presented in detail through exercises and documentation.

Keywords: Occupational health and safety, Emergency plan, Emergency management systems
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İşyerlerinde Acil Durum Planının Hazırlanmasının İş 
Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi ve Çalışanlara 
Etkisinin Değerlendirilmesi: Uşak İli Tekstil Firması 
Örneği
Mustafa Tatlıcan, Mehmed Zahid Çögenli
Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Uşak
İşyerlerinde acil durum planı İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygulanması ve üzerinde durulması gereken en 
önemli etkenlerden bir tanesidir. İş kazası, deprem, sel-su baskını, sabotaj, yangın gibi acil durumlar meydana 
geldiğinde maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek için her işletme için uygulanması gerekmektedir. 
İşyerlerinde meydana gelen acil durumlar sonucu hem çalışan hem de çalışanların aileleri büyük zorluklarla 
karşı karşıya kalmaktadır. Ülkemizdeki çalışanların büyük çoğunluğu herhangi bir acil durum meydana 
geldiğinde ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini nerdeyse hiç bilmemektedir. Bundan dolayı 
işyerlerinde acil durum planları hem İş Sağlığı ve Güvenliği açısından hem de çalışanları korumak açısından 
önemli bir faktör haline gelmektedir. Bu çalışmayla birlikte işyerlerindeki acil durum planının önemini ve 
yapılmış bir planın etkilerini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu araştırmada; Nitel araştırma yöntemlerinden 
faydalanılarak işyerinde gözlem ve doküman analizi yapılmıştır. Nitel araştırma; Gözlem ve Doküman analizi 
gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algılandığı ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir 
biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür. Araştırmada Uşak ilinde bulunan bir 
Tekstil firmasına gidilerek gözlem doküman analizi yapılarak sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada Uşak 
ilinde 1300 çalışanı bulunan bir Tekstil firmasına ait acil durum planları, risk analizleri ve kaza kayıt raporları 
incelenerek acil durum planının çalışanlara etkisi ve faydası tespit edilmeye çalışılmıştır. İşletmede mevcut acil 
durum planının faydalı olduğu ve bu sayede geçmiş yıllara göre maddi ve manevi kayıpların daha az olduğu 
saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Acil Durum Planı, İş Kazası, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk analizi

Evaluation of Emergency Plan in the Workplace in Terms of 
Occupational Health and Safety and its Effect on Employees: A 
Textile Company Example in Usak Province
Mustafa Tatlıcan, Mehmed Zahid Çögenli

Uşak University School of Health, Department of Occupational Health and Safety, Uşak

Emergency plan in workplaces is one of the most important factors to be considered and applied in terms 
of Occupational Health and Safety. Emergency situations such as work accidents, earthquakes, flood-water 
raids, sabotage, fires, etc., must be applied to every business in order to minimize financial and moral losses. 
Emergency cases in the workplace are faced with great difficulties both for the working and the families of the 
employees. The vast majority of employees in our country do not even know what to do or how to act when an 
emergency occurs. Therefore, contingency plans at workplaces are an important factor in terms of Occupational 
Health and Safety as well as protection of employees. With this work, it is aimed to reveal the importance of the 
emergency plan in the workplaces and the effects of a planned plan. In this study; Observation and document 
analysis were carried out in the workplace using qualitative research methods. Qualitative research; It is a 
type of research in which qualitative data gathering methods such as observation and document analysis are 
used, perceived and a process is pursued to reveal events in a natural and realistic and holistic manner. In the 
research, a Textile company located in Uşak province went to analyze the observation document and tried to 
reach the result. In the study, the emergency plans, risk analyzes and accident registration reports of a textile 
company with 1300 employees in Uşak province were examined and it was tried to determine the effect and 
benefit of the emergency plan on the employees. It has been determined that the current emergency plan is 
beneficial to the business and there are fewer material and spiritual losses in this respect than in previous years.

Keywords: Emergency Plan, Work Accident, Occupational Health and Safety, Risk Analysis
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Acil Durum Yönetiminde RS ve GIS Tabanlı Simülatör 
Desteği
Ercüment Neşet Dizdar1, Ahmet Tumay2

1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Çankırı, Türkiye 2TÜBİTAK, 
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ankara, Türkiye

Kuruluşlar, mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini 
sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler 
belirlenirken öncelikle bu durumların tahmininin yapılması gerekir.

Zira alınacak tedbirler, ancak doğru tahminler sonucu bertaraf edilen tehlikelerden korunmakla kazaları 
önleyebilecektir. Muhtemel kaza üreten tehlikelerin analizinde işletmenin zayıf olduğu noktalar, bunlardan 
kaynaklanabilecek durumlar ve olası etkiler belirlenir. Bu işlemler yapılırken, olasılıkların belirlenmesi, etkisinin 
tahmin edilmesi ve kaynakların kullanımını da kapsayan bir puanlama sistemini içeren geleneksel yöntemler 
Risk Analiz Formları ya da Risk Şiddeti-Etki Alanları Matrisleri vb. kullanılır.

Diğer taraftan, ilk planda Kriz Yönetim Merkezleri için hazırlanan Afet Simülatörleri, yerleşkenin neresinde bir 
olumsuzluk olmasını tahmin için geliştirilmektedir. Bu yazılımlar, olası afetlerin nerelerde olmasını öngörmek, 
izlemek ve en aza indirmek amacıyla hazırlanmaktadır.

Yapılan bu çalışmada, iş kazaları gibi acil durumların öngörülmesi ve olumsuz etkilerinin minimizasyonu için 
RS ve GIS Tabanlı Simülatör (Remote Sensing (RS) and Geographic Information Systems (GIS) Technologies) 
geliştirilmiştir. Çalışmada, Acil Durum Yönetimi için geliştirilen RS ve GIS Tabanlı Simülatörün teknik detayları 
sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil Durum Yönetimi, Planlama ve Projelendirmede İSG, İSG’de Teknolojik Gelişmeler, İş 
Kazalarında

RS ve GIS RS and GIS Based Simulator Support in Emergency 
Management
Ercüment Neşet Dizdar1, Ahmet Tumay2

1Çankırı Karatekin University, Yapraklı Vocational High School, Occupational Safety and Health Department, 
Çankırı, Turkey 2TÜBİTAK, Technology and Innovation Funding Programmes Directorate, Ankara, Turkey

Organizations take the necessary precautions to prevent damages that may arise from possible and probable 
emergencies and to limit the greater impacts. When measures are taken to prevent adverse effects of 
emergencies, it is first necessary to estimate these situations.

Because precautions to be taken can only prevent occupational accidents by protecting against the threats that 
are finally eliminated.

In the analysis of the hazards that are likely to cause accidents, the points where the operator is weak, the 
situations that may arise from them and the possible effects are determined. When doing so, traditional 
methods that include a scoring system that includes probabilities, estimation of effect, and use of resources, 
Risk Analysis Forms, or Risk Vulnerability-Domains Matrices, and so on. used.

On the other hand, Disaster Simulators, prepared for the first planet Crisis Management Centers, are being 
developed to predict where the disadvantage of the settlement will be. These softwares are prepared for the 
purpose of foreseeing, monitoring and minimizing possible disasters.

In this work, Remote Sensing (RS) and Geographic Information Systems (GIS) Technologies have been developed 
for minimizing the adverse effects and prediction of emergencies such as occupational accidents. Technical 
details of the RS and GIS Based Simulator developed for Emergency Management will be presented in the study.

Keywords: Emergency Management, Planning and Projecting OSH, Technological Developments in OHS, RS 
and GIS in Occupational Accidents
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Metal İmalat Sektöründe Kullanılan Preslerin İş Güvenliği Açısından Güvenli 
Hale Getirilmesi İçin Teşvik Sisteminin Kurulması
Yusuf Usta1, Tolga Pehlivan2

1Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Bölümü, Ankara 2 Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara

2014 SGK istatistiklerine göre metal sanayi en fazla iş kazasının meydana geldiği sektördür. Yine 2014 SGK 
istatistiklerine göre 99 temel NACE kodu içinde “Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı” kodu altında en fazla iş 
kazası meydanı gelmiştir. Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı” sektör kodundaki en riskli üretim aracının saç 
şekillendirmede kullanılan presler olduğu, makine güvenlik risk analizinde kullanılan TS EN ISO 12100:2010 
standardına göre makine gruplarının potansiyel risk düzeyleri hesaplanarak ve birbiri ile kıyaslanarak ortaya 
konmuştur. Makinelerde risk düşürme adımlarına bakıldığında mühendislik kontrol önlemleri makine riskini 
düşürmedeki en önemli ve öncelikli yol olduğu görülecektir. Bu husus makine güvenlik standarttı olan TS EN 
ISO 12100:2010 da açıkça ifade olunmuştur. Bu doktora çalışmasında işte bu noktanın önemini esas alarak 
sahada makinelerin daha güvenli hale getirilmesini hedeflemektedir. Çünkü makine, mühendislik anlamında 
güvensiz olduktan sonra KKD kullanımı, eğitim veya denetim kazaları önlemede yetersiz kalmaktadır. Bu 
çalışma Türkiye’deki preslerin mühendislik açısından daha güvenli hale getirilmesi için gereken donanım 
masraflarının belli orada karşılanmasını sağlaması, ayrıca modern güvenlik ekipmanlarının teknolojik açıdan 
monte edilemediği çok eski mekanik preslerin piyasadan toplatılması için teşvik sisteminin oluşturulmasını 
amaçlamaktadır. Bu amacın sağlanması için ayrıca web ortamında çalışan bir yazılım hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Makine güvenliği, Preslerde iş güvenliği, Makine risk değerlendirme, İş güvenliği teşvik 
sistemi yazılımı

Establishment Of Incentive System For Press Machine Which İs Used İn Metal 
Manufacturing Sector For Making Safety According To Occupation Safety
Yusuf Usta1, Tolga Pehlivan2

1Gazi University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Departmant of Environmental and Technical 
Research of Accidents, Ankara 2Ministry of Labour and Social Security, Labor Inspection Board, Ankara

According to 2014 Turkish national statistics, in the metal industry sector happened the most number of work 
accidents. Again in 2014 Turkish national statistics according to NACE code 99 “Fabricated Metal Product 
Manufacturing” most work-related accidents have occurred under this code. Fabrication Manufacturing of 
Metal Products sector code on that presses used in the most risky production metal plate treatment, TS EN 
ISO 12100:2010 standard used in machine safety risk assessment calculating potential risk level of groups of 
machines and has been demonstrated by comparison with each other risk levels. When we want to reduce risk 
level of machine, the engineering control measures will be seen that the first and most important way to reduce 
the risk of machine.

This issue was debated in safety standards TS EN ISO 12100:2010. This PhD research work on the basis of the 
importance of this point in the machine area aims to make it more secure. If machine is not safe according 
to engineering sense, it is inadequate training, personnel protective equipment’s or supervision to prevent 
accidents. In this study, certain there covered the supply of equipment cost needed to be made more secure in 
terms of engineering of the press in Turkey, also it can not be mounted from a technological point of modern 
security equipment very old mechanical presses aims to create an incentive system to recall from the market. 
This object also is intended to provide a software running on the web.

Keywords: Machine safety, safety in the Press, Machinery risk assessment, occupational safety incentive 
system software Abkant preslerde iş güvenliği anket formu Bending Machine occupation safety survey
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Disadvantages in the existing mechanisms for occupational safety 
and health with a focus on the legal framework in the Republic of 
Macedonia
Nikola Dacev
Department of Law, International Balkan University, Skopje, Macedonia

In the European Commission Progress Report on the Republic of Macedonia in Chapter 19, entitled “Social 
Policy and Employment”, health and safety at work it’s indicated as an area where no progress has been made. 
Namely, the main negative remark concerns the failure to properly apply the legal provisions, as well as the 
failure to coordinate the monitoring and implementation of EU regulations for the promotion and maintenance 
of workers’ psychophysical health. According to the State Labor Inspectorate in Macedonia, there is a continuous 
increase in the number of injuries at the workplace, which mostly occur in industry and construction. The most 
frequent causes for injuries include the following: irresponsible attitude of managers, lack of training of workers, 
non-performed medical examinations of employees for determining their health condition, failure to provide 
safe working space, non-usage of personal protective equipment, failure to carry out inspections of equipment 
for work. Two main reasons for such data can be distinguished: inadequate legislation and non-application of 
the regulations by certain entities. Therefore, the purpose of this paper is to analyze the Law on Safety and 
Health at Work of Macedonia, in order to identify the shortcomings of the Law and the difficulties in applying 
the Law. The paper also gives a brief comparison with several countries in the region regarding this issue and 
points out several legal solutions that would improve the applicability and efficiency of the Law on Safety and 
Health at Work. The conclusion emphasizes the necessity to strengthen the supervision by the State Labor 
Inspectorate, but also to have non-selective application of the Law on Safety and Health at Work, as well as to 
introduce new mechanisms that will encourage the improvement of the safety and health work. Keywords: OSH 
regulations,European Commission, State Labor Inspectorate
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Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğine Teşvik ve Destek 
Uygulanmaları
Bünyamin Esen
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Türkiye’de 2012 yılında kapsamlı bir iş sağlığı ve güvenliği reformu yapılmış, iş kazalarının önlenmesi amacıyla 
Avrupa Birliği konvansiyonlarına oldukça yakın bir yasa olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
çıkartılmıştır.

Yeni kanun ile getirilen önemli unsurlardan biri de iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri gibi iş güvenliği 
profesyonellerinden hizmet alınması kademeli olarak zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluk kapsamında getirilen 
önlemlerden biri de iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine devlet tarafından destek verilmesidir. İşverenlerce Sosyal 
Güvenlik Kurumu’na ödenen sosyal sigortalar primlerinden indirim şeklinde uygulanan bu kamusal destek ile 
iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ve işverenlerin bu kalemler nedeniyle oluşan ilave 
maliyetlerinin sınırlanması hedeflenmiştir.

Bu çalışmada öncelikle Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğine teşvik mekanizmaları değerlendirilmiş, sonrasında 
ise 2012 yılından itibaren yayınlanmış son istatistiklere kadar ülkemizde faydalanılan iş sağlığı ve güvenliği 
teşvik ve destekleri analize tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: iş sağlığı ve güvenliği, kamusal teşvikler, iş sağlığı ve güvenliği desteği, işçi sağlığı, prim 
teşvikleri

Incentives and Public Supports for Occupational Health and Safety 
in Turkey
Bünyamin Esen
Bogazici University Department of Political Science and International Relations

In the year 2012, Turkey have implemented a comprehensive occupational health and safety reform, and 
enacted the Code No. 6331 on Occupational Health and Safety, which is a law quite similar to the conventions of 
the European Union regarding the prevention of work accidents and occupational health and safety.

One of the important elements introduced by the new law is gradually becoming compulsory to receive service 
from job security professionals such as occupational safety experts and workplace practitioners. One of the 
measures taken under this obligation is to provide a government support for occupational health and safety 
services. This public support, which is applied as a deduction from social security premiums paid by the 
employers to the Social Security Institution, aims to spread the health and safety practices and to limit the 
additional costs of employers due to these items.

In this study, initially, occupational health and safety incentive mechanisms evaluated in Turkey. Then, the latest 
statistics of benefiting workplaces from the occupational health and safety incentives are being examined.

Keywords: occupational health and safety, public incentives, occupational health and safety support, worker 
health, premium incentives
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Forklift kazalarının önlenmesinde proaktif yaklaşım Endüstri 4.0 
uygulaması “Forklift (Linde) Güvenlik Pilotu”
Cengiz Kayışkan, Fatih Ekşi
Assan Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çalışma ortamlarında forklift kullanımı, operasyonları kolaylaştırmakla birlikte bazı riskleri beraberinde 
getirmektedir. Forklift kullanımları sırasında, operatörün bilgi yada konsantrasyon eksikliği nedeniyle 
ciddi kazalar meydana gelebilir. Bunun sonucunda ciddi yaralanmalar, ekipman zararı ve lojistik iş akışında 
aksamalar yaşanabilir. En sık karşılaşılan iş kazaları insan kaynaklı hatalar sonucunda meydana gelmektedir. 
İş güvenliğinin sağlanabilmesi için istif makinalarının dengelerini muhafaza edecek sınırlarda çalışmaları 
gerekmektedir. Bu sebeple operatör, kaldırılan yükün onaylanan yük seviyesini aşmaması, yük ağırlık 
merkezinin göz önünde bulundurulması ve maksimum kaldırma yüksekliğinin aşılmaması konularından nihai 
olarak sorumludur. Sorumlu olduğu bu konularda kararın çalışanlara bırakılması, bilgi ve beceri durumlarına 
göre değişik kararlar almalarına yol açmaktadır. Operatörün kararının güvensiz olması sonucunda da kaza 
kaçınılmaz hale gelmektedir. Forklift güvenlik sistemi ile yük ağırlık merkezi, çatallar üzerindeki mevcut 
yüklerin ağırlığı, mevcut asansör yüksekliği, çatalların tilt açısı ve yükün kaldırılabileceği maksimum asansör 
yüksekliğide görülmektedir. Görüntü ile operatöre bilgi vermenin yanı sıra operatör kritik aralıklarda çalışıyorsa 
ya da uygulama hatası oluşuyorsa görsel ve sesli uyarı devreye girmektedir. Ayrıca makina kontrol ünitesi 
devreye girerek makina işlemlerini düzenlemektedir. Sürüş hızı; yükün ağırlığı, kaldırma yüksekliği, tilt açısı ve 
yük ağırlık merkezi uzaklığına göre düzenlenmektedir. Yani operatör sürüş sırasında yükü kaldırırsa, yürüyüş 
hızı kademeli olarak düşmektedir. Operatör destek sistemi, makina üstünde farklı noktalarda veri toplayan ve bu 
veriyi makina kontrol ünitesine ileten sensörlere dayanmaktadır. “Elektronik Yük Kapasite Diyagramı” güvenlik 
sisteminin temelini oluşturmaktadır. Forkliftlere uygulanan elektronik sürüş desteği ve güvenlik sistemi bilgi 
ve konsantrasyon eksikliği sonucu oluşabilecek kazalara engellemek için çözüm sunmaktadır. Dördüncü 
sanayi devrimiyle, ekipmanların birbiriyle haberleşme seviyesi artmaktadır. Bunun sonucunda özellikle insan 
hatalarından kaynaklanabilecek kazaların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Forklift, güvenlik pilotu, dördüncü sanayi devrimi, iş güvenliği

Industry 4.0 application of proactive towards preventing forklift 
accident “Forklift (Linde) Safety Pilot”
Cengiz Kayışkan, Fatih Ekşi

Assan Aluminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.

The drive of forklifts in work place, facilitates operations but brings with it some risks. The most common 
forklift accidents are the result of human errors. As a result, serious injuries, equipment damage, and logistical 
workflow can occur. Safety pilot helps the forklift truck driver to prevent operating errors and driving errors, 
thereby minimising the risk of accident occurring. Safety pilot provides support within the maximum load range, 
regulates the lift and tilt functions based on the lift load and lift height, and offers an enhanced level of safety when 
handling loads. Leaving the decision to the employees in these matters that they are responsible leads them 
to make different decisions according to their knowledge and skill situation. As the driver’s decision is unsafe, 
the accident becomes inevitable. In addition to providing information to the operator with the image, visual and 
audible alerts are triggered if the operator is operating at critical intervals or if an application error occurs. In 
addition, the machine control unit enters the circuit to regulate machine operations. Driving speed; the weight of 
the load, the lift height, the tilt angle and the center of gravity of the load. That is, if the operator lifts the load while 
driving, the walking speed decreases gradually. The operator support system is based on sensors that collect 
data at different points on the machine and transmit this data to the machine control unit. The “Electronic Load 
Capacity Diagram” is the basis of the safety system. Electronic driving assistance and safety system applied to 
forklifts offer solutions to prevent accidents that may result in lack of information and concentration. With the 
fourth industrial revolution, the level of communication between the equipments is increasing. As a result, it is 
necessary to prevent forklift accidents.

Keywords: Forklift, safety pilot, ındustry 4.0, safety
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AnyBody iskelet-kas sistemi modeli gibi hassas ve güvenilir biyomekanik modeller yük kaldırma esnasında 
omurgaya binen yüklerin tespitinde önemlidir. Yük kaldırma ile omurgaya binen yüklerin artışı konusundaki 
ilişki literatürde gösterilmektedir. Fakat kaldırma simetrisi ile omurga yüklenmeleri arasındaki ilişki çok iyi 
anlaşılamamıştır. Bu çalışmanın amacı asimetrik yük kaldırma işlerinde bel bölgesi omurgasına binen basma 
kuvvetlerinin tanımlanmasıdır. Bu amaç için, bir statik yük kaldırma hareketi AnyBody yazılımı ile modellendi. 
Deneyler için AnyBody’s Managed Model Repository 1.31 isimli depodan GaitLowerExtremityProject modeli 
uyarlandı. Yük kaldırma açısı, yük yüksekliği ve yük ağırlığı gibi iskelet-kas sistemi risk faktörlerini içeren 
1615 deneyden oluşan bir parametre çalışması gerçekleştirildi. Deneylerden elde edilen bel bölgesi omurlar 
arası disklere binen basma kuvvetleri kaydedildi ve analiz edildi. Sonuçlar bütün disk seviyelerinde basma 
kuvvetlerinin asimetri ile arttığını göstermektedir; fakat bu artışın, özellikle aşırı asimetrik açılarda, lineer 
olmadığı görülmüştür. Literatür bel bölgesi yüklenmelerinin artışının bel bölgesi ağrılarında artışa neden 
olacağını belirttiği için eğer mümkünse asimetrik yük kaldırmadan kaçınılması gerektiği tavsiye edilebilir.
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Low back spinal compression forces during asymmetric lifting task: 
An AnyBody musculoskeletal model application
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Sensitive and reliable biomechanical models such as AnyBody musculoskeletal model are of importance to 
understand the spinal loading during lifting tasks. The association between lifting and increased spine loading 
has been documented in the literature. However, the link between lifting asymmetry and the spinal loading is 
not very well understood. The current study aims to describe the compression forces placed on the lumbar 
spine during asymmetric lifting tasks. For that purpose, a static lifting motion was modeled in the AnyBody 
model system. GaitLowerExtremityProject model in AnyBody’s Managed Model Repository 1.31 was modified 
for experiments. A parameter study with 1615 experiments was conducted to investigate musculoskeletal 
risk factors including, lifting symmetry, load height, and lifting load. Compression forces at the lower lumbar 
intervertebral discs were recorded and analyzed. Results indicate that the compression forces at all lumbar 
disc levels increase with asymmetry, but the increase is not linear, especially for larger asymmetries. Since the 
literature indicates that the risk of low back pain increases with the level of spinal loading, it can be suggested 
to avoid asymmetric lifting when it is possible.

Keywords: AnyBody software, asymmetric lifting, ergonomics, biomechanics Yük kaldırma açısının L5/S1 ve 
L4/L5 omurlarına binen yüklere etkisi
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Çalışan Sağlığı Açısından Stres Ve Tükenmişlik: Kamu 
Çalışanları Örneği
Ülviye Tüfekçi, Serpil Aytaç
Uludağ Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Ana Bilim Dalı, Bursa

Son yıllarda teknoloji, bilişim ve sosyal alanlarda meydana gelen köklü değişimler, bireyin günlük yaşamını 
ve çalışma yaşamını etkilemekte ve çalışanın birçok sorunla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. İnsan 
yaşamı üzerinde fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak baskı oluşturan durumlardan biri olan iş stresi ve onun 
aşırı hali olan “tükenmişlik” kavramı 1970’li yıllardan bu yana oldukça yaygın bir araştırma konusu olmuştur 
(Pines ve Nunes, 2003; Laes ve Laes, 2001). Çalışanların stresle karşı karşıya kalması, psiko-sosyal bir risk 
olarak çalışan sağlığını ve güvenliğini de tehdit edecek boyuta ulaşmakta ve başa çıkamadığı takdirde kişisel, 
sosyal, mesleki açıdan çağımızın önemli konularından biri olan tükenmişlik durumuyla karşı karşıya gelmesine 
neden olmaktadır.

Bu çalışmada, kamu çalışanları arasında, psiko-sosyal risk olarak iş stresi ve tükenmişlik durumlarının 
demografik faktörlere göre incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın kapsamı, Karadeniz kıyısında yer alan 
bir ilimizin tüm kamu görevlerinde çalışan kişilerdir. Araştırmada, veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. 
Araştırma, Kamu kesimine verilen “stres ve tükenmişlik eğitimi” sırasında eğitime katılan 117 kamu görevlisi 
üzerinde yapılmış, 13 anket formu eksik veya hatalı doldurulduğu için devre dışı bırakılmış, toplamda 104 
anket değerlendirilmiştir. Bu çalışmada kamu görevlilerinin iş yerinde yaşadığı stresle ilişkili olan psikolojik 
ve psikosomatik semptomlarını ölçmek için House ve Rizzo (1972) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye 
uyarlaması Efeoğlu (2006) tarafından yapılan 7 soruluk İş Stresi Ölçeği (job stress scale) ile, Maslach ve Jackson 
(1981) tarafından geliştirilen ve Ergin (1992) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Maslach Tükenmişlik Envanteri 
kullanılmıştır. Veriler, T test, Pearson Correlation ve One-Way Anova ile analiz edilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre kamu çalışanlarının cinsiyetlerine hizmet sürelerine, görev yerlerine, yönetsel 
göreve sahip olup olmamaya, eğitim durumlarına, ayrıca yaptıkları işlere, göre stres ve tükenme düzeylerinin 
farklılaştığı (p<0.05) ve kamu çalışanları arasında yaşanan işe bağlı stresin yaygın olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, 
cinsiyete göre ölçek puanları arasındaki ortalama farklılıklar incelendiğinde tükenmenin alt boyutlarından olan 
duygusal tükenme ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür.
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Stress And Burnout For Employee Health: Public Workers Sample
Ülviye Tüfekçi, Serpil Aytaç

Department of Management and Labour Psychology, Uludag University, Bursa, Turkey

The radical changes that have taken place in technology, information and social areas in recent years have 
affected the daily life and working life of the individual and cause the employee to face many problems (Pines 
and Nunes, 2003; Laes and Laes, 2001). The fact that employees face stress for a variety of reasons leads to 
a psycho-social risk that threatens their health and safety, and if they fail to cope with it, they are faced with a 
situation of burnout that is one of the most important issues of our time in personal, social and professional 
terms. In this study, it was aimed to investigate the work stress and burnout situations as psycho-social risk 
according to the demographic factors among public sector employees. The scope of the survey is those who 
work in all public duties of a province that is located on the Black Sea coast. In the study, data were collected by 
questionnaire method. The total of 104 questionnaires were evaluated. In this study, a 7- item job stress scale 
developed by House and Rizzo (1972) was used to measure the psychological and psychosomatic symptoms 
related to the stresses experienced by public officials in the workplace. To measure burnout, Maslach Burnout 
Inventory developed Maslak and Jackson (1981) and were used. Data were analyzed with T-test, Pearson 
Correlation and One-Way Anova.

According to the results, it was understood that the stress and burnout levels differed according to the gender 
of the public servants, the duration of their service, their place of duty, their administrative relative, education 
level and their workings (p <0.05). In addition, when the mean differences between the scale scores according 
to gender were examined, it was seen that there was a significant difference between the emotional exhaustion 
from the subscales of the consumption and the sex.
Keywords: Stress, burnout, public employees, employee health, public sectors
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Serpil Aytaç1, Nurettin Yamankaradeniz2, Ülviye Tüfekçi1, Uğur Saklangıç3

1Uludağ Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Ana Bilim Dalı, Bursa, 2Uludağ Üniversitesi, Termodinamik Ana 
Bilim Dalı, Bursa,3Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Bursa

Bireylerin günlük iş ve hareketlerinin büyük çoğunluğu kapalı alanlarda gerçekleştirilmekte, bu nedenle yaşamsal 
alanlar ve iç mekanlar sosyalleşme sürecinde önemli role sahip olmaktadır. Özellikle bu süreçlerin yüksek tempo 
ve hızını kolaylaştırma amacıyla tasarlanan alanlar, bireylerin üretkenliğini ve sağlığını tehdit edebilecek nitelikte 
olabilmektedirler (Zeybek, 2014:33). Kişinin çalışma alanı ile ilişkili şikayetlerinin bileşkesi hasta bina sendromu 
şeklinde ifade edilmektedir (Kubo vd., 2006:107).

Hasta bina sendromu, Spurgeon ve arkadaşları tarafından biyopsikososyal model ile tanımlanmaktadır. Söz konusu 
modelde, hasta bina sendromu semptomlarının üç etkileşimli yola sahip olduğu ifade edilmektedir: Bunlar, somatik 
(atopi, mukozal hiperaktivite), çevresel (fiziksel, biyolojik ve kimyasal tehlikeler), psikososyal (stres, kişilik, davranış 
ve sosyolojik faktörler) (Gomzi vd., 2007:147).

Bu çalışmada, hasta bina sendromunun AVM çalışanları üzerindeki psiko-sosyal etkileri incelenmiştir. Bursa’da 
faaliyet gösteren iki büyük alışveriş merkezinde rassal örneklem yoluyla 100 mağaza çalışanından anket yöntemiyle 
veriler toplanmış ve çok değişkenli istatistiksel analizlerle değerlendirilmiştir. Çalışmada toplam 50 soruluk anket 
formu kullanılmıştır. Ankette, 10 sorudan oluşan kişisel bilgi formu; hasta bina sendromu ile ilgili semptomların tespit 
edilmesine yönelik, London Hazards Centre, Interchanges Studios’ tarafından oluşturulan sorulardan yararlanılarak 
araştırmacılar tarafından hazırlanan sorular; çalışanların işyerlerine ait kişisel değerlendirmelerini içeren 8 maddelik 
bir form; çalışanın iş yerinde yaşadığı stresle ilişkili psikolojik semptomlarını ölçmeye yönelik House ve Rizzo (1972) 
tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Efeoğlu (2006) tarafından uyarlanan İş Stresi Ölçeği (job stress scale) ve son olarak 
Paul E. Spector and Steve M. Jex,(1997) tarafından geliştirilen ve strese bağlı fiziksel semptomları ölçmeye yönelik 12 
maddelik envanter (Psychical Symptoms Inventory, PSI) kullanılmıştır. Bu çalışmada ölçeğin cronbach alpha değeri 
0,82 dir.

Stres ölçeği bu çalışmada AVM çalışanlarının çalışma koşullarına uygun şekilde dönüştürülerek kullanılmıştır. Yedi 
sorudan oluşan ölçekte cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır. Ön test sonrasında ölçeğin güvenilirliği (Cronbach alpha 
katsayısı) 0,88 bulunmuştur. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda hasta bina sendromunun çalışanlarda psikososyal 
semptomlara yol açtığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hasta Bina Sendorumu, Psikososyal Faktörler, Kapalı Mekanlar, AVM Çalışanları

The Effects Of Psychosocial Factors On The Workers Of The Sick 
Building Syndrome: Shopping Mall Sample
Serpil Aytaç1, Nurettin Yamankaradeniz2, Ülviye Tüfekçi1, Uğur Saklangıç3

1Department of Management and Labour Psychogy, Uludag University, Bursa, Turkey 2Department  of 
Thermodynamics, Uludag University, Bursa, Turkey 3Occupational Health and Safety Programme, Uludag University, 
Bursa,Turkey

The vast majority of everyday and work activities performed by individuals are carried out in closed areas, so vital 
areas and interiors play an important role in the socialization process. Designed specifically to facilitate the high 
tempo and speed of these processes, these areas can be a threat to the productivity and health of individuals (Zeybek, 
2014:33). Composition of the complaints related to the work area of the person is expressed in the sick building 
syndrome (Kubo et al., 2006:107).

Sick building syndrome is defined by Spurgeon and colleagues as a biopsychosocial model. In this model, the 
symptoms of sick building syndrome are expressed as having three interactive pathways: Somatic (atopy, mucosal 
hyperactivity), environmental (physical, biological and chemical hazards) and psychosocial (stress, personality, 
behavior and sociological factors) (Gomzi et al., 2007:147).

In this study, psycho-social effects of sick building syndrome on shopping mall employees were examined in two big 
shopping malls operating in Bursa city. Data were obtained from 100 employees of the store via random sampling 
method and evaluated with multivariate statistical analyzes. A total of 50 questionnaires were used in the study. 
The personal questionnaire consisting of 10 questions in the questionnaire; A questionnaire for the identification of 
symptoms related to the sick building syndrome, with 8-item form containing personal assessments of employees’ 
workplaces; A job stress scale and finally, Psychical Symptoms Inventory (PSI) was used to measure physical 
symptoms related to the stress. In this study, the reliability of the scale (cronbach alpha) was found 0.82.

In this study, stress scale, converted it according to working conditions of shopping mall employees. The reliability of 
the scale (Cronbach alpha) was 0.88. We found that sick building syndrome leads to psychosocial symptoms in the 
employees.

Keywords: Sick Building Syndrome, Psychosocial Factors, Closed Areas, Shopping Mall Employees
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Ergonomik Risk Analizi Yöntemlerinin 
Karşılaştırılması ve Ormancılıkta Uygulanması
Erhan Çalışkan
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon, Türkiye

Türkiye’de ormanların % 99,9 u Devlet ormanı geriye kalan kısmı ise özel orman’dır. Devlet ormanlarında odun 
üretim işleri; Anayasa ve 6831 sayılı Orman Kanununun getirdiği öncelikler çerçevesinde köylülere ve orman 
köyleri kalkındırma kooperatiflerine birim fiyat esasına göre yaptırılmaktadır. Üretim sisteminde çalışan orman 
isçileri de “ormancılıkta üretim isçisi” olarak ifade edilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
bu konuda ülke gündemine yeni bir bakış açısı ve anlayış getirmiş, çalışan kişilere ait iş sağlığı ve güvenliği 
hususu öncelikli ve daha önemli bir konu haline gelmiştir. Çalışanların iş faaliyetleri arasındaki duruşları iş 
kazaları ve meslek hastalıkları bakımından büyük önem arz etmektedir. Ergonomik risk değerlendirmesi 
amacıyla literatürde geliştirilmiş birçok yöntem mevcuttur. Bu çalışmanın amacı ormancılıkta üretim işlerinde 
çalışanların duruşlarını ergonomik risk değerlendirme yöntemleri ile incelemek ve bu yöntemler arasındaki 
hassasiyetin belirlenerek bu alanda çalışacak kişilere rehberlik etmektir. Bu çalışmada, iki yöntem seçilmiş ve 
bu yöntemlerle ilgili ayrıntılı bilgiler sunulmuştur. Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara göre risk yüzdeleri 
tespit edilmiş ve gelecekte yapılabilecek çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
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Comparison Of Ergonomic Risk Analysis Methods AndApplication in 
Forestry
Erhan Çalışkan
KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY, Faculty of Forestry, Department of Forestry Engineering,61080,Trabzon, 
Turkey

Forests in Turkey, 99.9% are state forests and the remaining part is private forests. Wood production works 
in state forests; Within the framework of the Constitution and the priorities brought by the Forest Law No. 
6831, villagers and forest villagers are being built according to the unit price principle for the development 
cooperatives. Forest workers working in the production system are also referred to as “production workers in 
forestry”. Law No. 6331 on Occupational Health and Safety has brought a new perspective and understanding 
to the agenda of the country and occupational health and safety of employees has become a priority and more 
important issue. The stance of employees’ business activities is of great importance in terms of occupational 
accidents and occupational diseases. There are many methods developed in the literature for ergonomic risk 
assessment. The purpose of this study is to examine the posture of workers in forestry in ergonomic risk 
assessment methods and to determine the sensitivity between these methods and to guide those who will 
work in this area. In this study, two methods were selected and detailed information about these methods 
was presented. Percentages of risk have been determined according to the results obtained in the study and 
proposals have been made for future work.

Keywords: Forestry, Production Workers, Occupational Health and Safety, Ergonomic Risk Analysis, Turkey
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Mobilya İmalatında Kas-İskelet Sistemi Risklerinin 
REBA Metodu İle Analizi ve Çözüm Önerileri
Selma Koç
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara

Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, fiziksel güç gerektiren işleri yapan çalışanlarda sıklıkla görülmektedir. 30 
Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İSG Kanunu’na göre işverenin işyerinde risk değerlendirmesi 
yapması ya da yaptırması zorunlu hale gelmiştir. İşyerlerinde İSG yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin 
usul ve esasları, 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 
ile düzenlenmiştir. İşyerinde yapılan ergonomik çalışmalar doğrultusunda gerçekleştirilecek değişiklikler 
ve alınacak önlemler ile çalışanlarda kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını önlemek büyük oranda sağlanabilir. 
Bu çalışmada, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının sıklıkla yaşandığı mobilya imalatında yaşanan sorunların 
belirlenmesi ve çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır.

Çalışmanın uygulama aşamasında, altı mobilya atölyesinde ve bir mobilya fabrikasında incelemelerde bulunulmuş 
ve çalışanların karşılaşabileceği kas iskelet sistemi risk faktörleri gözlemlenmiştir. Mobilya imalatında sıklıkla 
kullanılan elle taşıma, kaldırma işlerini, statik duruşları etkili ve pratik bir şekilde değerlendirebilen bir yöntem 
olan REBA yöntemi kullanılarak, mobilya fabrikasında belirlenen 40 göreve ilişkin çalışanların karşılaşabilecekleri 
kas iskelet sistemi riskleri değerlendirilmiş ve iyileştirme önerileri geliştirilmiştir. Önerilen iyileştirmelerin ilgili 
görevlere uygulanması durumu göz önüne alınarak, görevler REBA yöntemi ile tekrar analiz edilmiştir. Mevcut 
durum ile önerilen iyileştirme sonrası durum arasındaki farklar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş ve sonuçlar 
tablo ve grafikler ile sunulmuştur.
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Assesment Of Musculoskeletal System Risks By The REBA Method 
In Furniture Manufacturing And Solution Proposals
Selma Koç
Ministry of Labour and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety, Ankara, Turkey

Musculoskeletal disorders are frequently found in studies that jobs that require physical strength. In the 
manufacture of furniture is made of heavy physical work may occur in working musculoskeletal disorders. 
According to the Occupational Health and Safety Act No. 6331 published on 30 June 2012, the employer is 
required to make a risk assessment in workplace. The principles and procedures of OHS risk assessment to be 
made in the workplace are regulated to 29 December 2012 and numbered 28512 Occupational Health and Safety 
Risk Assessment Regulation. Musculoskeletal disorders can be largely prevented by protection training and 
ergonomic regulations at the workplace. In this study, it is aimed to identify musculoskeletal system diseases 
that are often experienced in the manufacture of furniture and present the proposed solutions.

The implementation phase of the study, investigations have been made in six furniture workshop and in 
furniture factory and ergonomic risks are observed that employees may encounter. Tasks often used in furniture 
manufacturing such as carrying, lifting, static postures evaluate with REBA method in an effective and practical 
way. Risk assessment have been made to 40 tasks set out in a furniture factory using REBA for the current 
situation and suggestions for improvement were developed for selected tasks. Assuming that implementation 
of the proposed improvements to relevant tasks, tasks were analyzed again with REBA method. Finally, the 
differences between the current situation and situation after the improvements were presented by the tables 
and graphics.

Keywords: Occupational Health And Safety, Ergonomic Risk Assessment, Musculoskeletal Disorders, REBA
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Banka çalışanlarının çalışma ortamlarının ergonomik 
açıdan değerlendirilmesi
Elif Çulcu

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul

Kapalı alanlarda, oturarak ve ekranlı araçlar başında fazla sürelerde çalışma özellikle banka ve büro çalışanları 
için büyük sorunlara sebep olur. Uzun süre aralıksız oturmanın insan sağlığı üstünde ki zararları bilgisayar 
başında geçen saatlerle pekiştiğinde geri dönülmez sorunlara yol açabilir. Bu sorunların büyük bir kısmı çalışma 
ortamlarının ergonomik açıdan yetersiz oluşundan ve çalışanların ergonomik çalışma koşulları hakkında 
bilgisiz olmasından kaynaklanmakta; bir kısmı ise ofis ortamlarının ve ofiste kullanılan ekipmanların çalışan 
kişilere göre ayarlanamamasından kaynaklanmaktadır. Ergonomi çalışanın işe uyumundan çok, işin çalışana 
uydurulması esasına dayanmaktadır. İdeal bir ergonomik çalışma ortamı kişiye göre ayarlanabilir olmalı ve bu 
işyerinde çalışanların ergonomik risk faktörleri ve ideal çalışma ortamı ile ilgili bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Çalışmanın amacı; banka çalışanlarının, özellikle oturarak ve bilgisayar başında geçirdikleri sürelerin, 
ergonomik açıdan uygun olup olmadığını, kişiye göre ayarlanabilir ekipmanlarla çalışıp çalışmadıklarının 
değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında banka çalışanlarına anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan çalışmanın 
sonucunda çoğunlukla ergonomik açıdan doğru olmayan çalışmalardan kaynaklanan sorunlar olduğu ortaya 
çıkmış ve çalışanların bu sorunları göz ardı ettiği gözlemlenmiştir. Bu konuda çalışanların bilinçlendirilmesi ve 
çalışanlara eğitim verilmesi ileri derecede meslek hastalıklarının oluşumunu engellemekte yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, banka çalışanları, ekranlı araçlar ile çalışma, ofis ortamı 

Evaluation of work environment of bank employees in ergonimical 
sense
Elif Çulcu
Istanbul Ayvansaray University, Istanbul, Turkey

In closed workplaces, sitting and working with screened equipments for a long time cause big problems 
especially for bank and office employees. When the damage on the human health of sitting continuously for 
a long time consolidate with hours spended by working with computers, it can cause irrevocable problems. 
Most of these problems are caused by ergonomical inadequacy of working environment and employee’s 
unawareness on ergonomical working conditions; while some of them are caused by equipments and Office 
environment not being adjustable according to the employee. Ergonomy is based on work’s compatibility to the 
employee rather than employees’s compatibility to the work. Ideal ergonomic working environment should be 
adjustable to the worker and employees at this workplace should be informed on ergonomical risk factors and 
ideal working environment.

Aim of the study is to evaluate if time, that bank employees spend by sitting and working with computers, is 
compatible in ergonomical sense or not and to observe if they are working with adjustable equipments or not. 
A survey is conducted on bank employees in the scope of the study. As the result of the study, it is observed that 
there are problems that caused by working in a way that is not acceptable in ergonomic sense and it has also 
been seen that these problems are disregarded by employees. It would be helpful to raise awareness among 
employees and train them to prevent the formation of occupational diseases on highest degree.

Keywords: Ergonomy, bank employees, working with equipments having a screen, office environment
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İleri Ergonomi Teknikleri ve Ergonomide Dış İskelet 
Uygulamaları
Alper Türkay

TOFAŞ - Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları meslek hastalıkları istatistiklerinde ilk sıralarda yer almaktadır. Uygun olmayan 
vücut duruşlarında çalışmak ve limitlerin üstünde kuvvet uygulamak kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının 
oluşmasındaki en büyük etkendir. Sahadaki dinamik iş koşulları nedeniyle işin içeriğindeki etmenlerin ergonomi 
açısından analiz edilmesi çok kolay bir olgu değildir.

Detaylı ve etkili analiz yöntemleri kullanmak, çalışan üstünde olumsuz etkiler gösteren iş etmenlerinin 
doğru tespit edilmesinde önemli rol oynar. İleri ergonomi teknikleri bize klasik yöntemlere göre daha sağlıklı 
sonuçlar vermektedir. EAWS ve ErgoUAS gibi yöntemler ve dijital analiz teknolojileri bunlara örnek olarak 
verilebilir. Olumsuz iş etmenleri tespit edildikten sonra çeşitli yöntemlerle giderilmeye çalışılır. İş alanının 
düzenlenmesi ilk akla gelen çözümdür ancak bazen teknik olarak mümkün olamamakta veya çok büyük 
yatırımlar gerektirebilmektedir. Bu tür durumlarda kullanmak üzere günümüzde giyilebilir teknolojiler üstünde 
çalışılmaktadır. Dış iskelet (exoskeleton) olarak adlandırılan bu ekipmanlar pasif veya aktif şekilde vücudu 
destekleyerek iş koşullarının çalışana etkisini azaltmaktadır. Bu çalışmada, ileri ergonomi tekniklerinin kullanım 
detayları hakkında bilgiler verilecek ve bazılarını Türkiye’de ilk kez uyguladığımız dış iskelet teknolojileri 
incelenecektir. Sahada uygulanan örnekler sunularak farklı sektörlerde kullanım olanakları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dış iskelet (exoskeleton), Dijital ergonomi teknikleri, Ergonomi saha uygulamaları, 
ErgoUAS, ShoulderX 

Advanced Ergonomics Techniques and Exoskeleton Usage in 
Ergonomics
Alper Türkay

TOFAŞ - Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Musculoskeletal system disorders are in the first place in occupational diseases statistics. Working in 
inappropriate body postures and applying forces above the limits are the most important factors in occurrence 
of musculoskeletal disorders. Due to dynamic field conditions of a work place, it is not a very easy phenomenon 
to analyse the factors of work contents in terms of ergonomics.

Using detailed and effective analysis methods plays an important role in determining the work factors that have 
negative effects on worker. Advanced ergonomics techniques give us better results than classical methods. 
Examples are methods such as EAWS and ErgoUAS and digital analysis technologies. After determining the 
negative work factors, they are to be resolved by various methods. Reorganization of the work place is the first 
solution that comes to mind, but sometimes it cannot be technically possible or it can require huge investments. 
Today, wearable technologies are being studied for use in such situations. These devices, called exoskeletons, 
support the body in a passive or active way reducing the effects of working conditions.

In this study, information about usage details of advanced ergonomics techniques will be given and exoskeleton 
technologies, some of which are the first applications in Turkey, will be examined. Field application examples 
will be presented and potential usage in different sectors will be discussed.

Keywords: Digital ergonomics techniques, Ergonomic field applications, ErgoUAS, Exoskeleton, ShoulderX
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Depolardaki sipariş toplama sürecinin ergonomik 
açıdan risk değerlendirmesi
Seren Özmehmet Taşan, Burcu Felekoğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, İzmir

Rekabetçi piyasalarda, firmaların ayakta kalabilmeleri için üretimi hızlandırmaları ve ürünlerini müşteriye 
zamanında ulaştırmaları gerekmektedir. Bu nedenle depolardan hammadde, parça ve nihai ürünlerin 
toplanmasını içeren sipariş toplama işleminin daha verimli ve etkin bir şekilde planlanması rekabet açısından 
önem arzetmektedir. Verimli ve etkin bir sipariş toplama planının ana unsuru toplama işlemini yapacak depo 
personelidir. Fakat kağıt üzerinde planlanan sipariş toplama işlemi çoğunlukla depo personelinde sıklıkla 
görülen kas iskelet sistemi rahatsızlıkları nedeniyle hayata geçirilememektedir. Bunun başlıca nedenlerinden 
birisi taşıma, itme, çekme, uzanma vb hareketlerinin uygunsuz yapılması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
çalışmada Türkiye’de 38 yıldır faaliyet gösteren bir uluslararası firmanın İzmir fabrikasının deposu ele alınmıştır. 
Bu depoda çalışan personelin sipariş toplama sürecinde yaptıkları işler detaylı olarak tanımlanmıştır. Daha 
sonra bu işlerin ergonomik risk değerlendirme çalışması yapılarak çıkan sonuçlara göre iyileştirme önerilerinde 
bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: depo yönetimi, ergonomik risk değerlendirme, sipariş toplama

Ergonomic risk assessment of order picking process in warehouse
Seren Özmehmet Taşan, Burcu Felekoğlu

Department of Industrial Engineering, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

In competitive markets, companies need to accelerate production and deliver their products on time to 
customers so that they can survive. For this reason, sustaining a more effective and efficient planning of order 
picking process, which involves the collection of raw materials, parts and final products from storage, is very 
important for competition. The main element of an effective and efficient order picking plan is the warehouse 
personnel who will do the picking process. However, the planned picking of orders on paper is often can not be 
achieved due to the musculoskeletal system disorders often seen in warehouse personnel. The main reason 
for this is the inappropriately performed moving, pushing, pulling, reaching, etc. movements with bad posture. 
This study is performed in the storage of the Izmir factory of an international company which is operating for 
38 years in the sector. First, the work performed by the warehouse personnel during order picking activities is 
described in detail. Later, these works were evaluated ergonomically and suggestions for improvement were 
made according to the results.

Keywords: warehouse management, ergonomic risk assessment, order picking
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Noise and Light Exposure of Different Facilities in University
Barış Sardoğan1, Senem Şanlı2

1Department of Occupational of Health and Safety, Uşak University, Uşak, Turkey 2Department of Chemistry, 
Uşak University, Uşak, Turkey

Noise is considered a major hazard in many different types of occupations. A noisy working environment can 
not only cause industrial deafness, but also stress, difficulty in concentration on demanding tasks and loss of 
productivity. At high noise levels, speech communication and telephone conversation also become difficult, 
which may indirectly lead to accidents or injury at the workplace. Many nonauditory physiological effects of noise 
are not easy to assess quantitatively, but, generally, it is unpleasant to work in environments where the noise 
levels are much higher than the recommended values for that type of activity. The auditory and nonauditory 
effects of noise on humans are discussed in detail by Kryter (1985) [1].

Likewise, noise dose and noise exposure at educational facilities in the university sector is a topic that needs to be 
studied in depth. Knowledge about the noise conditions in university facilities through objective measurements 
is necessary to design mechanisms and strategies in order to improve the acoustics conditions in university 
facilities and also to define parameters to develop regulations applicable to any educational sector.

Artificial light has become hugely important to human social and economic activity and yet at the same time 
it has become so routine that we have almost ceased to notice it to such an extent that it is taken for granted.

In this study noise exposure and light intensity were measured in five different facilities in Usak University. 
Architecture and Design Faculty, Health School, Vocational School of Health Services, Science Institute and 
Social Science Institute were selected as a samples from Usak University.

Measurements were taken using dosemeters and lightmeter/datalogger during study. From the obtained 
results, noise exposure and light intensity were found in limited data.

Keywords: noise exposure, light exposure, university
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Bir Cam Fabrikasında Çalışanların İşyeri Ortam Sıcaklığına 
Bağlı Subjektif Algılarının Değerlendirilmesi
Aliye Mandıracıoğlu1, Safiye Özvurmaz2

1Ege Universitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 2Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Halk Sağlığı Hemşireliği

Cam sektöründe en önemli sorun sıcak ortamdır. Yüksek sıcaklık, çalışanların sağlığını olumsuz etkilemekte, iş 
kazalarında artışa neden olmaktadır. Bir cam fabrikasında çalışanların sıcağa maruziyetlerinin ortaya çıkardığı 
yakınmalarının ve sübjektif sıcak algılarının değerlendirilmesidir. Kesitsel tipte araştırma, bir cam fabrikasında 
çalışan 131 kişi çalışmada yer almıştır. Öz bildirim yöntemi ile uygulanan ankette, çalışanların demografik 
bilgileri, işyerindeki çalıştığı bölüm, günlük çalışma ve dinlenme süresi gibi çalışma özellikleri ve yakınmaların 
varlığı sorgulanmıştır. Ayrıca ILO tarafından geliştirilen ölçek ile sıcaklık algısı (kişisel sıcaklık algısı, kişisel 
değerlendirme, tercih, kabul edilebilirlik ve tolerans) değerlendirilmiştir. Veri girişi ve tanımlayıcı istatistik 
analizleri için SPSS 18.0 kullanılacaktır. Çalışmaya katılanların %75.6 erkek, %32.8 ilkokul, %19.1 orta, %28.2 
lise, %19.8 üniversite mezunu, %71.8 evlidir. Yaklaşık %54’ü sigara kullandığını belirtmiştir. Çalışanların %30.5’i 
günlük 1 saat, geri kalan 1⁄2 saat dinlenme süresine sahip olduklarını, %59.5 sıcaklık kaynağına yakın çalıştığını 
bildirmiştir. Sıcak ile ilgili işyerinde önlem alınmadığını bildiren çalışanlar %15.8 iken %12.6’ı da kendisinin önlem 
almadığını belirtmiştir. Çalışanların %54.2’i sıcak ortamın performansını azalttığını geri kalanı ise etkilemediğini 
belirtmiştir. İşyeri ortam sıcaklığını %63.4’ü katlanabilir bulmaktadır. Ortam sıcaklığı tercihinde %60.3’ü mevcut 
durumdan hoşnut olduğunu ifade etmiştir. Diğer taraftan %68,7’i susama, %63,4’ü yorgunluk, %61,1’i aşırı 
terleme, %37,4’ü ağız kuruluğu, %37,4’ü baş ağrısı, %27,5’i kas krampları, %16,0’ı çarpıntı, %16,0’ı isilik, 
%13,0’ı sıcak çarpması, %12,2’i idrar problemleri, %10,7’i baş dönmesi, %9,2’i bulantı, %6,1’ı baygınlık, %5,3’ü 
kusma yakınmaları olduğunu belirtmiştir. Kaynağa yakın çalışma, günlük çalışma süresinin fazlalığı, işyeri 
havalandırması yetersizliği ile istatistiksel anlamlı olarak (p<0.001) ortam sıcaklığına tahammül azalmakta 
olduğu ve bu kişilerde anlamlı olarak daha sık yakınma varlığı saptanmıştır. Termal zorlanmayı ortadan 
kaldırmak için çalışma saatlerinin ve dinlenme sürelerinin düzenlenmesi, kaynakta kontrol, havalandırma gibi 
işyeri önlemlerinin alınması, çalışanların da önlemlere uymasının sağlanması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: sıcak çalışma ortamı, subjectif değerlendirme, iş sağlığı, cam fabrikası

An Analysis of Glass Factory Employees’ Subjective Perceptions of 
Temperature in the Factory
Aliye Mandıracıoğlu1, Safiye Özvurmaz2  

1Ege University Faculty of Medicine Department of Public Health,2Adnan Menderes University Faculty of 
Nursing Department of Public Health Nursing

The most important problem in the glass-manufacturing sector is the high temperature.High temperature 
negatively affects the employees’ health.This cross-sectional study aims to analyze the glass factory 
employees’ complaints about exposure to high temperature and their subjective perceptions of heat.The study 
sample consisted of 131 employees working in a glass factory.A self-reported questionnaire interrogated 
the employees’ demographic information, the department they work in, their daily working and break times, 
and their complaints.In addition, the scale developed by ILO was used to assess the perception of heat.Of the 
participants, 75.6% were male, 71.8% were married. The break time was 1 hour for 30.5% of them and half an 
hour for the others.Almost two-thirds of the respondents indicated that they worked close to the source of heat 
and 15.8% reported that the factory did not take any precautions against high temperatures, and 12.6% stated 
that they did not take measures to protect themselves from the heat.Over half of the employees stated that high 
temperature reduced their performance, and the remainder stated that they were not affected. Of the employees, 
63.4% found the temperature in the factory to be tolerable and 60.3% indicated that they were pleased with the 
temperature in the factory. On the other hand, 68.7% of the employees complained about feeling thirsty, 63.4% 
fatigue, 61.1% over-sweating, 37.4% mouth dryness, 37.4% headache, 27.5% muscle cramps.Working close 
to the source of heat, excessive daily working times, and insufficient ventilation in the factory were found to 
statistically significantly reduce the employees’ tolerance for the temperature in the factory, and such employees 
were found to complain more frequently. Working and resting times should be re-arranged, precautions such as 
heat source control and ventilation should be taken in the factory, and the employees should comply with these 
precautions in order to eliminate thermal stress.
Keywords: hot working environment, subjective assessment, occupational health, glass factory 
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Meslek Liseleri Bilişim Teknolojileri Alanı Bilgisayar 
Laboratuvarlarının Öğrenciler Açısından Ergonomik 
İncelenmesi
Necmi Kahraman1, Rasim Dermez2, Abdi Atılgan2, Ali Ünlü3

1Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Afyonkarahisar 2Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Afyon Meslek Yüksekokulu, Afyonkarahisar, 3Çay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı, 
Afyonkarahisar

Hayatımızın merkezinde yer alan ve önemli bir ihtiyaç ürünü olan bilgisayarlar olumlu birçok getirisi yanında 
gün içinde uzun saatler kullanımının karşılığı olarak kullanıcı sağlığını tehdit eder duruma gelmektedir. Bu 
çalışmada bilgisayar kullanımının artmasıyla ortaya çıkan ve ergonomik problemlerden kaynaklanan fiziksel 
rahatsızlıklar incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda bu çalışma Çay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki 
Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri ile aynı okuldaki iki farklı bilgisayar laboratuvarında yapılmıştır. Öğrencilere 
sağlıklı bilgisayar kullanım simülasyonu gösterilmiş akabinde öğrencilere 2 adet anket uygulanmış ve buradaki 
sorulara cevap vermeleri istenmiştir. 1.anket formu ile laboratuvarların fiziksel durumu ile donatı elemanlarını 
değerlendirmeleri; 2.anket formu ile de vücutlarının laboratuvar şartlarına ne kadar uyum sağladığı ve ders 
sonlarında yaşadıkları fiziksel rahatsızlıklar nelerdir belirtmeleri istenmiştir. Sonuç olarak önceki yapılan 
araştırmalardan çok daha fazla şikayet ortaya çıkmış ve öğrencilerin laboratuvarların fiziki şartlarından rahatsız 
oldukları, kendilerini bir şekilde sınıfın düzenine uydurmaya çalıştıkları görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre 
hangi konularda düzenlemelere gidilmesi gerektiği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Çalışma, Duruş Bozuklukları, Oturma Ergonomisi
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As well as having a great deal of benefit to the user, computers which have taken their places in the centers 
of our lives and become a really important need have also become a health threat to the user as they are 
used for very long hours in a day. In this study, the physical discomfort caused by ergonomic problems arising 
from the increased use of computers has been examined. For this purpose, this study was carried out in two 
different computer laboratories in the same school as the students of Information Technology Technologies in 
Çay Vocational and Technical Anatolian High School. A healthy computer usage simulation was shown to the 
students and two questionnaires were applied to the students and they were asked to answer the questions 
there. The first questionnaire form is used to evaluate the physical condition of the laboratories and their 
accessories; The second questionnaire also asked how well their bodies fit into the laboratory conditions and 
how many physical discomfort they experienced at the end of the lesson. As a result, much more complaints 
have emerged compared to the previous researches in the literature and it has been seen that the students are 
uncomfortable with the physical conditions of the laboratories and try to adapt themselves to the order of the 
class. According to the results, it has been discussed which issues should be regulated.

Keywords: Computerized Operation, Postural Disorders, Sitting Ergonomics
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Ofis Çalışanlarında Ergonomik Koşulların 
Değerlendirilmesi: Uşak Üniversitesi İdari Personeli 
Üzerine Bir Uygulama
Fatih Ulukaya, Mehmed Zahid Çögenli
Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Uşak

Ofisler, örgütsel ve yönetsel faaliyetlerin yerine getirildiği yerlerdir. Ofis çalışanlarının yaptıkları işler zihinsel 
olduğu kadar davranışsal ve fizikseldir. Günümüzde ofislerde çalışan bireylerin sayısının hızla artmasından 
dolayı; çalışma ortamında ergonominin ve ergonomik rahatsızlıktan kaynaklanan sağlık sorunlarının çalışan 
üzerinde oldukça etkili olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda ofis çalışmalarında bulunan bireylerde ergonomik 
problemlerden kaynaklanan kas, iskelet ve sinir sistemi rahatsızları görülmektedir. Bu araştırmada İş sağlığı ve 
güvenliği açısından çalışanlarda ciddi rahatsızlıklara neden olan ergonomik koşulların ofis çalışanları üzerinde 
oluşturduğu tehditleri ve sebeplerini inceleyerek çeşitli bulgularla ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmada 
mevcut durumun tespitini saptamak amacıyla Rosa tekniği ve CMDQ ölçeği yardımıyla karma bir araştırma 
metodu uygulanmıştır. Uşak Üniversitesi idari personelinin ofis ortamında kullandığı araç ve gereçlerin ölçüleri, 
şekilleri ve çalışanların ofiste sıklıkla şikayetçi olduğu rahatsızlıklar tespit edilerek çeşitli veriler elde edilmiştir. 
Araştırmada Uşak Üniversitesinde idari personel olarak görev yapan 30 çalışan üzerinde Rosa Tekniği ve 
CMDQ anketi uygulanmıştır. Bu ölçümlerle çalışanların günlük ofis çalışmalarında maruz kaldıkları ergonomik 
rahatsızlıkların sıklığı ve sebepleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma çerçevesinde incelenen çalışanlarda 
ergonomik koşullara bağlı olarak kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları oluşumu gözlemlenmiştir. Ofis ortamında 
gün içerisinde tekrarlı hareketlerden ve sabit çalışma pozisyonlarından kaynaklı akut ve kronik mesleki 
rahatsızlıklar oluştuğu ve buna bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği açısından risk teşkil ettiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları, Ofis Çalışanları

Evaluation of Ergonomic Conditions in Office Workers: An 
Application on the Administrative Staff of Usak University
Fatih Ulukaya, Mehmed Zahid Çögenli
Uşak University School of Health, Department of Occupational Health and Safety, Uşak

Offices are places where organizational and managerial activities are carried out. Work done by office workers 
is behavioral and physical as mental as it is. Due to the rapid increase in the number of individuals working in 
offices today, it is seen that health problems caused by ergonomics and ergonomic disturbance in the working 
environment are very effective on the employee. In this direction, it is seen that the individuals in office work are 
suffering from muscle, skeletal and nervous system problems caused by ergonomic problems. In this study, it 
is aimed to investigate the threats and causes of the ergonomic conditions that cause serious disturbances in 
the employees in terms of occupational health and safety and to investigate the threats and causes of them on 
office workers. In this study, a mixed research method was applied with the help of Rosa technique and CMDQ 
scale. Rosa Technique and CMDQ questionnaires were applied to 30 employees working as administrative staff 
in Uşak University in Uşak University by determining the measures and forms of the tools and equipments 
used by the administrative staff of Usak University in the office environment and by finding the complaints 
that the employees frequently complained about. These measures attempted to determine the frequency and 
incidence of ergonomic disturbances that employees are exposed to in their daily office work. Muscle and 
skeletal system disorders have been observed due to ergonomic conditions in the workers surveyed in the 
framework of the research. It has been determined that acute and chronic occupational illnesses arising from 
repetitive movements and fixed working positions in the office during the day have occurred and consequently 
posed a risk in terms of occupational health and safety.

Keywords: Ergonomics, Occupational Health and Safety, Occupational Diseases, Office Workers
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Ergonomic Factors for Safety and Health at Work
Behice Durgun
Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Çukurova University, Adana, Turkey

Ergonomics is a scientific field about human physical and physicological characteristics, abilities and limitations 
and other characteristics to the design of tools, machines, systems, tasks, jobs and environments for safe, 
healthy, comfortable, productive and effective human use. The purpose of this presentation is to give an 
understanding of the ergonomics factors which affect safety and health at work. Therefore, the bounds of this 
presentation are not to discuss in detail all the main aspects of Ergonomics field.

Ergonomic principles which applied in a workplace setting provides improved productivity, reduced workers 
compensation costs, reduced lost-time injuries, decreased physical demands of the job and improved general 
safety and health of employees, so the designers, engineers, manufacturers, suppliers, health and safety 
professionals, employers and employees need the ergonomic knowledge.

A comprehensive workplace ergonomic evaluation for safety and health is conducted to assess the interaction 
between the workplace and the worker. The Ergonomic Analysis determines the fit between the workplace 
design, tools, and work methods. Each work task is analyzed for exposure to these ergonomic risk factors; a) 
workplace design analysis, b) workspace design analysis, c) tool design analysis, d) work methods and process 
analysis, e) materials flow analysis, and f) man-machine specification.

Based on this knowledge, in addition to work safety and health training, ergonomics training should also be 
provided for eliminating discomfort and risk of injury due to work.

Keywords: Ergonomics, Ergonomic analysis, Safety and health, Workplace ergonomic evaluation
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İstanbul İli Asbest Söküm Çalışmalarının İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Yönünden İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi
Arzu Birsen Yayla, Selçuk Çebi
Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Türkiye Mevzuatına Göre; (Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, RG 28539, 
25.01.2013), işverenler asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve atık uzaklaştırma işine başlamadan önce iş planı 
hazırlamak ve işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iş planı ile birlikte bildirimde 
bulunmakla yükümlüdür.

Asbest sökümü hava ve ortam şartların uygun olduğu durumlarda yapılmalıdır. Açık alanlar veya hava akımının 
olduğu kapalı alanlarda tozun havaya karışmasını önlemek için uygun ıslak çalışma koşulları sağlanmalıdır. 
Asbest içerikli malzeme ve asbest tespit çalışmaları, asbest söküm ve uzaklaştırma çalışmaları ve sonrasında 
yapılacak ortam kontrolü ve atık bertarafı aşamalarından oluşan asbest söküm faaliyetleri gözetim altında 
tutulmalıdır.

Bu çalışmanın amacı; İstanbul ilinde uygulanmakta olan asbest söküm, yıkım, tamir, bakım ve atık 
uzaklaştırma süreçlerini analiz etmek ve belediyelerin asbestle mücadele performansını ortaya koymaktır. 
Çalışma kapsamında, İstanbul ilindeki 7 ilçe belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bire bir ziyaret 
edilerek 2016 yılından günümüze kadar yapılan bina yıkım işlemlerine ait “Yıkım İzinleri”ndeki veriler toplanmış 
ve toplanan veriler analiz edilmiştir. Toplanan veriler arasında asbest tespitine ilişkin yapılan analizler, asbestli 
bina tespitleri ve tehlikeli atık uzaklaştırma yöntemleri gibi veriler yer almaktadır. Yıkım işlemleri esnasında 
asbestle mücadelede yaşanan aksaklıklar tespit edilmiş ve bu aksaklıkları ortadan kaldıracak asbestle mücadele 
önerileri, Aksiyomlarla Tasarım yöntemi kullanılarak geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Asbest, Asbest Sökümü, Asbestle Mücadele, İş Sağlığı ve Güvenliği

Investıgatıon And Evaluatıon Of Asbestos Dısmantlıng In Istanbul In 
Terms Of Occupatıonal Health And Safety
Arzu Birsen Yayla, Selçuk Çebi
Yıldız Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Industrial Engineering, Istanbul

According to Turkish legislation; (Regulation on Health and Safety Precautions in Working with Asbestos, Official 
Newspaper numbered as 28539 and dated January 25, 2013), before the processes of asbestos dismantling, 
demolition, repair, maintenance and waste removal work have been started, employers should prepare a work 
plan and should notify the Provincial Directorate of Labor and Labor Institution where the workplace is affiliated 
together with the business plan.

Asbestos dismantling should be done when the weather and ambient conditions are suitable for operations. 
Appropriate wet operating conditions should be provided in order to prevent dust from mixing into the air 
at indoor or outdoor when air flow is present. Asbestos dismantling activities, which consist of phases of 
asbestos-containing materials and asbestos fixing operation, asbestos dismantling and removal operation, and 
subsequent environmental control and waste disposal operation should be kept under surveillance.

The main objective of this study is; to analyze the processes of asbestos dismantling, demolition, repair, 
maintenance and waste disposal in the province of Istanbul and to demonstrate the struggle performance of 
municipalities with asbestos. Within the scope of the study, 7 Environmental Protection and Control Departments 
at district municipalities of Istanbul province were visited one by one and the data dealing with “ Building 
Demolition Permits” of the building demolition operations made up from 2016 to up to now were collected and 
collected data were analyzed. The collected date include analyzes on asbestos detection, buildings containing 
asbestos, and hazardous waste disposal methods. During the demolition process, asbestos-related disruptions 
have been identified and the suggestions related with struggle against asbestos have been developed by using 
Axiomatic Design Method.

Keywords: Asbestos, Asbestos Destruction, Asbestos Struggle, Occupational Health and Safety
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Havacılıkta Uçak Bakım Onarım ve Revizyon 
Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Sunullah Doğmuş

Türk Hava Yolları Teknik A. Ş., İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü, İstanbul

Son 50 yılda gerçekleşen uçak kazalarına göre hala dünyanın en güvenli ulaşım aracı uçaklar. Sigaradan ölüm 
riski uçakla seyahatten 4 bin kat, karayolu trafiğindeki kaza ihtimali havayoluna göre 611 kat daha fazladır. 
Havacılığın bu kadar güvenli bir ulaşım aracı olmasında, bakım emniyetini, insan faktörlerini, iş sağlığı ve 
güvenliğini ön planda tutan uçak bakım faaliyetlerinin büyük katkısı vardır. Uçak bakımları, yapıldığı yere göre, 
uçak üzerinde, hat üzerinde, uçak dışında ve hangarda yapılan bakımlar olarak gruplandırılabilir. Uçak bakım-
onarımları yapılış amacına göre ise temel olarak önleyici ve düzeltici bakımlar şeklinde iki gruba ayrılabilir. Uçak 
bakımlarının temel hedefi, emniyetli uçuşun temin edilmesidir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla zamanında 
ve kaliteli bir bakım için teknolojik yenilikler yanında, bakım çalışanlarının mesleki yeterliliği, iş sağlığı ve güvenliği 
de büyük önem arz etmektedir. Sürdürülebilir ve güvenli bir bakım sürecinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları 
ve eğitimlerinin önemi yadsınamaz. Uçak bakım-onarım çalışma alanlarındaki önlem ve uygulamalar, 
teknolojik gelişmelerin yakından takip edilip, işyerine uygun hale getirilmesiyle şekillenir ve yürürlüğe konur. 
Sahadaki uygulamaların, kurallara uyulup uyulmadığının sürekli kontrolü yapılır; iş kazası raporları, ramak 
kala olayların raporlanması, SMS ve GBF İSG çalışmalarının önemli verileridir. Bunun yanında İSGÇ Kontrol 
formları eşliğinde çalışma ortam gözetimleri, saha gözetimleri, sağlık gözetimleri, hijyen uygulamaları, iş izin 
sistemi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle proaktif ve dinamik bir İSG yönetimi yürütülmektedir. Tüm bu veriler 
ışığında bir kez daha havayolu taşımacılığının ve havacılık sektörünün ne denli sıkı takip ve eğitimlerden geçtiğini 
ve uluslararası kurallara uygun olarak faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Meydana gelen en ufak olayın dahi 
tekrarını önlemek için çalışmalar yapılması personelin sürekli olarak dikkatini tazelemek bu sektörü daha 
güvenli hale getirmektedir. Diğer sektörlerde de uluslararası bir denetime gerek kalmaksızın ulusal olarak 
kendi otokontrolümüz ile yapılacak eğitimler diğer ulaşım sektörlerinden tüm sektörlere kadar her alanda daha 
emniyetli ve kazasız yolculuklar ve çalışmalar yapmamızı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: bakım, havacılık, iş sağlığı güvenliği, uçak

Occupational Health and Safety Applications in Aviation 
Maintenance, Repair and Overhaul Services
Sunullah Doğmuş Turkish Airlines Technic Inc., Health Safety Environment Department, Istanbul, Turkiye

The risk of death from cigarette smoking is 4,000 times higher than that of air travel, and the probability of 
an accident on road traffic is 611 times higher than that of the airline. While aviation is such a safe means 
of transportation, there is a great contribution from aircraft maintenance activities that keep maintenance 
safety, human factors, occupational health and safety in the forefront. Aircraft maintenance can be grouped as 
aircraft maintenance, on-board, out-plane, and off-site maintenance, depending on where it is made. According 
to the purpose of the aircraft maintenance-repair, two groups can be classified as preventive and corrective 
maintenance. The main objective of aircraft maintenance is to provide a safe flight. In addition to technological 
innovations for timely and quality maintenance in order to achieve this goal, occupational competence of care 
workers, occupational health and safety are also of great importance. The importance of work health and 
safety practices and training in a sustainable and safe maintenance process can not be denied. Precautions and 
applications in aircraft maintenance and repair work areas are shaped and put into effect by closely following 
technological developments and making them suitable for the workplace. On-the-flymonitoring of applications in 
the Sahara is done according to rules; job accident reports, reporting of striking events, SMS and SWF OHSwork. 
In addition, a proactive and dynamic OHS management is carried out in the context of OSHC ControlForms, with 
worksite surveillance, field surveillance, health surveillance, hygiene practices, work permit system, corrective 
and preventive activities. we can say that the aviation industry is closely followed and operates according to 
international rules. In other sectors, trainings with our national autocontrol without the need for an international 
test will enable us to make safer and accident-free journeys and work in all areas, from other transport sectors 
to all sectors.

Keywords: aircraft, aviation, maintenance, occupational safety,
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Türkiye’de Sektörel Bazda Gelecek Yıllar İçin İş 
Kazalarının Projeksiyonu
Beste Desticioğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu, Ankara

Tahmin, geçmişteki verilerden faydalanılarak, gelecekteki olaylar hakkında yorumlanarak, buna göre strateji 
ve yöntemlerin geliştirilmesidir. Tahmin, gelecek dönemler için politikaların belirlenmesi sürecinde önemli bir 
rol oynamaktadır. Yaşanan iş kazaları, ülkemizde gerek maddi gerek manevi büyük zararlara yol açmaktadır. 
Bu yüzden birçok ülke tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kavramı önemli bir konu haline gelmiştir. Son yıllarda 
mevzuatımızda yapılan değişiklikler ile ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği bilinci yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Mevzuat gereği yapılan çalışmalar ile alınan önlemler sonucunda, iş kazası sayısının nasıl etkilendiğinin 
incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemenin doğru bir şekilde yapılabilmesi için geçmiş yılların verilerinden 
faydalanılarak, gelecek yıllar için tahmin modellerinin geliştirilmesi uygun olacaktır. Ülkemizde, iş kazası ve 
meslek hastalığı konusundaki istatistikler, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanmaktadır. Bu çalışmada, 
Sosyal Güvenlik Kurumu İstatistik Yıllıklarından faydalanılarak, en çok iş kazasının yaşandığı sektörler belirlenmiş 
ve bu sektörlerden, en çok iş kazası yaşanan ve çalışan sayısının da fazla olduğu, Fabrikasyon Metal Ürünleri 
Üretimi ve Ana Metal Sanayi sektörleri için istatistiksel tahmin yöntemleriyle hesaplama yapılmıştır. Tahmin 
yöntemleri ile bulunan değerlerin karşılaştırması, tahmin hatası yöntemleriyle yapılmış, buna göre, sektörler 
için en iyi sonucu veren tahmin yöntemi belirlenmiştir. Belirlenen yöntemlerle, bu iki sektörde, gelecek yıllar için 
iş kazası sayısı tahmini yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş kazası, iş sağlığı ve güvenliği, kaza istatistikleri, iş kazası tahmini

Projection Of Occupational Accidents For The Future Years In 
Sectorial Base In Turkey
Beste Desticioğlu

Ministry of Labour and Social Security Labour Inspection, Ankara

Estimates, make comments about the future with benefiting from the data in the past. Strategies and methods 
are developed using these estimates. The forecast plays an important role in determining the policies for the 
future periods. Occupational accidents leads to not only financial but also spiritual harm in our country. Thus, 
occupational health and safety has become an important issue by many countries. Inrecent years, occupational 
health and safety awareness has become widespread with the changes in our legislation in our country. As 
a result of measures taken pursuant to applicable legislation, it is necessary to examine how they affect the 
number of accidents. The data of the previous years should be benefitted and estimated for future years, because 
of this examination performed correctly. The statistics of occupational accidents and occupational diseases are 
published by the Social Security Institution in our country. In this study, the sectors of which experienced the 
most occupational accidents were found from benefiting the Annual Statistics of Social Security Institution and 
It was calculated by statistical estimation methods for Fabricated Metal Products Production and Main Metal 
Industry sectors that the number of workers who experienced the most occupational accidents and the number 
of employees were the most among these sectors. The comparison of the found values was done by prediction 
error methods. Accordingly, statistical forecasting method that the best result for the sectors were set. Estimates 
were made for the two sectors that experienced the most job accidents by using these determined methods.

Keywords: Occupational accident, occupational health and safety, statistics of accident, estimation of 
occupational accidents
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrol ve Denetim Etkinliğinin 
Arttırılması Üzerine Bir Model Önerisi
Fahri Erenel
İstinye Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü,İstanbul

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlarının görev, yetki ve sorumlulukları arasında kontrol görevi bulunmakta, ancak 
denetim görevi yer almamaktadır.Denetim ve kontrol görevi mevzuat ile öncelikle işveren’e, genel olarak ise, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmiştir. Kontrol ve denetimin etkin bir 
şekilde gerçekleştirilmemesi tüm tedbirlere karşılık artmaya devam eden iş kazaları ve can kayıpları olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

İş kazalarının ancak etkili bir denetim ve kontrol sistemi oluşturulması halinde önlenebileceği birçok çalışmada 
öngörülmektedir. Bu çalışma ile geleneksel denetim ve kontrol esaslarının terk edilerek, bilgi teknolojilerinin 
de etkin bir şekilde kullanılacağı, zaman bağlı kalmadan “Sürekli Denetim”esaslarına dayalı bir model 
önerilmektedir. Bu model kapsamında Türkiye, sektörel ve coğrafi özellikler dikkate alınarak ana bölgelere ve 
ana bölgelerinde alt bölgelere ayrılması düşünülmektedir.

Bu maksatla,mevcut teftiş uzmanlarına ilave olarak, A ve B sınıfı İş Güvenlik uzmanlarından istekli ve en az 2-3 
yıl saha tecrübesi olanlara, “İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Kontrol ve Denetim” konulu genel ve sektörel 
bazda eğitim verilmesi, eğitimden sonra asgari 1 ay süre ile tecrübeli bir iş güvenliği müfettişi yanında aday 
müfettiş olarak görev yapmaları ve bu aşamaları başarı ile tamamlamaları halinde kendilerine “Müfettiş Kimlik 
Belgesi “verilerek sahada kullanılmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Modelin dayandığı ana esaslar arasında; iş yeri hekimlerinin yer alacağı denetim timleri oluşturulması, timin 
sürekli aynı işletmeyi, zaman bağlı kalmadan, faaliyetin her aşamasında denetlemesi, işletmede görev yapan 
iş güvenlik uzmanı ile yakın işbirliğini sağlayacak yasal düzenlemenin yapılması, iş güvenlik uzmanının da bu 
süreçte denetlenmesi yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Model, Kontrol, Denetim

A Model Suggestion on Increasing the Effectiveness of Control and 
Audit in Work Health and Safety
Fahri Erenel

Istinye Universty, Faculty of Economics and Administrative Sciences,International Trade and Business 
Department, Istanbul Among the duties of work health and safety experts, controlling exists but auditing is left 
missing. The responsibility for auditing and controlling is given primarily to the employer, generally to the Chair 
of Inspection Board in Ministry of Work and Social Security.

As a result of ineffective control and audit, the number of work accidents and life losses keeps on increasing 
despite all the measures taken. In several studies, it is foreseen that only forming an effective control and audit 
system can prevent work accidents. In this study, by leaving the conventional control and audit principles is 
suggested a model based on elements of “Continuous Auditing” through which information technologies can 
also be used effectively. Within this model, it is considered that Turkey is divided into main regions, which are 
also divided into subregions. For this purpose, in additon to current inspectors, to the A and B class work safety 
experts who have the willingness as well as 2 – 3 years of experience in the related field, a general and sector-
based training should be given about “Control and Audit in Work Health and Safety”. Furthermore, after trainig, 
they should work with an experienced inspector for at least 1 month as a candidate inspector. If they complete 
these stages successfully, they can deserve to get a license of “Inspector Identity Card” to use in the field.

Creating auditing teams that involve workplace physicians, control of the same business continuously by these 
teams in every step of the operation, legal arrangements that provide close cooperation with work safety expert 
working in that business, and auditing the work safety expert in the process are among the main principles of 
the model.

Keywords: Model, Control, Audit
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Talaşlı İmalat Atölyelerinde Çalışanların Gürültü 
Maruziyetlerinin İncelenmesi
Raziye Ertuğrul Uyar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara

Metal sektörü, demir çelik, döküm, otomotiv, metal, beyaz eşya, savunma, otomotiv yedek parça gibi üretimin 
çeşitli ve yoğun olarak yapıldığı bir sektördür. Bu sektörde yer alan işyerleri, faaliyetleri bakımından tehlikeli 
ve çok tehlikeli sınıfta yer almakta olup, Türkiye’de iş kazası sayısı, kaza sıklık oranı, ölüm ve yaralanma 
oranları açısından maden ve inşaat ile beraber ilk üç sırada yer almaktadır. Hem çalışan sayısının fazlalığı hem 
de ürün yelpazesi göz önüne alındığında iş sağlığı ve güvenliği yönünden bu sektörün incelenmesi önemlidir. 
Bu çalışmanın amacı, talaşlı imalat atölyelerinde çalışanların gürültü maruziyetlerini belirlemek ve maruziyet 
düzeylerinin en aza indirilebilmesi için önerilerde bulunmaktır. Bu amaçla, metal sektöründe faaliyet gösteren 6 
adet işyeri belirlenmiş ve talaşlı imalat atölyeleri gürültü maruziyeti açısından incelenmiştir. Seçilen işyerlerinde, 
öncelikle ortak olan prosesler (universal torna, universal freze, radyal matkap ve CNC tezgah ) belirlenmiş, 
her bir proses için maruziyet değerleri ile her bir atölyede günlük kişisel gürültü maruziyetleri hesaplanmıştır. 
Yapılan ölçümler TS EN ISO 9612:2009 standardına göre gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sonuçları, talaşlı imalat 
atölyelerinde çalışanlar için gürültünün önemli bir tehlike olduğunu ispatlamış ve kapsamlı bir gürültü kontrol 
çalışması yapılmasının gerekliliğini göstermiştir. Kaynağına göre gürültü maruziyetleri değerlendirilmek 
suretiyle, alınması gereken önlemler çalışmanın sonuç bölümünde detaylı olarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Metal sektörü, gürültü maruziyeti, gürültü kontrol yöntemleri, akustik ve titreşim 

Investigation of Noise Exposures of Workers in Machining Ateliers
Raziye Ertuğrul Uyar
Ministry of Labour and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety, Ankara

The metal industry is a diverse and intensive industry of production such as iron and steel, casting, automotive, 
metal, white goods, defense, automotive spare parts. Workplaces in this sector are located in the hazardous 
and very hazardous class in terms of their activities and they are in the top three in terms of number of work 
accidents, accident frequency rate, mortality and injury rates in Turkey with mine and construction. It is important 
to analyze this sector in terms of occupational health and safety, considering both the number of employees 
and the product range. The aim of this study is to determine noise exposure on the employees working in the 
manufacturing and assembly lines of selected factories in metal industry and to bring forward a proposal for 
minimizing the noise exposure levels. In accordance with this purpose, 6 workplaces operating in the metal 
sector were identified and machining ateliers were examined in terms of noise exposure. Firstly, common 
atelier and process (universal lathe, universal milling machine, radial drill and CNC workbench) are determined 
and noise exposure for per process, daily personal noise exposure in per atelier are computed in selected 
factories. Besides, in one of the factories the noise exposure with/without control precautions at source are 
determined and compared with each another. These measurements was conducted according to TSE EN 
ISO 9612: 2009 standard. These results of the measurements proved that the noise exposure is a high level 
hazardous to all workers in the machining ateliers and showed the need for a comprehensive implementation 
of noise prevention programs for these workers. By evaluating noise exposure based on sources, precautions 
to be taken, improvements to be done are explained in details in the results part of the study.

Keywords: Metal industries, noise exposure, noise control methods, acoustic and vibration
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Bursa Tekstil Sektöründe Ölçümlenen Günlük Kişisel 
Gürültü Maruziyetlerinin Ulusal Mevzuat Kapsamında 
Değerlendirilmesi
Mehmet Çiçek, Canset Alural, İbrahim Güldiken
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İsgüm Bursa Bölge Laboratuar Müdürlüğü, Bursa

Bu çalışma tekstil sektöründe sıklıkla karşılaşılan yüksek gürültü maruziyetlerinin değerlendirilmesi amacı 
ile retrospektif olarak oluşturulmuştur. Çalışmada laboratuarımız tarafından Bursa’da 2012-2015 yılları 
arasında tekstil işkolunda gerçekleştirilen kişisel gürültü maruziyet ölçümleri kullanılmıştır. Toplam 100 Kişisel 
gürültü ölçümü incelenmiş, ölçümlerin %67’sinin ulusal mevzuatımızda geçen en yüksek maruziyet eylem 
değeri olan 85 dB(A) ve üzerinde kümelendiği tespit edilmiştir. Ölçüm sonuçlarının üretim bölümlerine göre 
değerlendirilmesi yapıldığında ise; en yüksek maruziyet değerlerinin iplik, dokuma, şardon, RAM kısımlarında 
oluştuğu saptanmıştır. Sonuç olarak tekstil iş kolunda gürültü maruziyetinin eylem planı gerektiren önemli bir 
risk faktörü olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gürültü, Günlük kişisel Gürültü Maruziyeti, Tekstil sektörü

in the scope of national legislation, evaluation of daily noise 
exposure levels measured in bursa textile industry
Mehmet Çiçek, Canset Alural, İbrahim Güldiken
Ministry of Labour and Social Security, ISGUM Bursa Regional Laboratory, Bursa

This study was retrospectively conducted with the aim of evaluating the high noise exposures frequently 
encountered in the textile industry. Daily noise exposure levels measured by our laboratory between years 
of 2012-2015 was used. Total 100 measurement data was studied, %67 percent of our data was higher than 
our national legislation upper exposure action value which is 85 dB(A). Higher exposure values was occurred 
at yarn, weaving, raising, RAM sections of textile industry. As a result noise exposure in textile industry is 
significant risk which requires prevention action plan.

Keywords: Noise, daily noise exposure, Textile industry
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İSG-KATİP Sistemindeki İşyeri Ortam ve Kişisel Maruz Kalım Ölçüm 
Verilerinin Dağılımı
Sadiye Esra Atacan1, Hatice Sağlam1, Güven Gökgöz2, Ali Naci Yıldız2

1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB),İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM), Ankara, 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı, Ankara

GİRİŞ: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında 
Yönetmelik gereğince iş hijyeni ölçümleri zorunlu hale gelmiş, iş hijyeni laboratuvarlarının standardizasyonunun 
sağlanması ve denetlenebilmesi bu yönetmelik ile mümkün hale gelmiştir. İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş 
laboratuvarların yaptıkları ölçümlerin sonuçları ilgili laboratuvarlar tarafından İSG-KATİP adlı çevrimiçi sisteme 
kaydedilmektedir. Veri girişinin başladığı 14.07.2015 ile verilerin alındığı 22.11.2017 tarihleri arasında kaydedilmiş, 
işyeri ortam ve kişisel maruz kalım ölçümlerine ilişkin verilerin dağılımının saptanması ve araştırma sonuçlarının 
İSG hizmetlerinin işyeri ve ulusal düzeyde planlamasına katkı sağlaması amaçlanmıştır. YÖNTEM: Verilerin 
kullanımı için ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden izin alınmıştır (14.11.2017). İşyerlerinin ünvanı 
gibi bilgiler kullanılmamıştır. Analizler SPSS 23.0 paket istatistik programı ile yapılmıştır. Ayrıntılı analizler de 
planlanmaktadır. BULGULAR: Toplam 75 şehirde, 2881 işyerinde 98.117 ölçüm yapılmıştır. Yarıdan fazlası 
(%51,73) beş şehirde yapılmıştır (%23,94 İstanbul, %10,23 Kocaeli, %8,89 Ankara, %4,51 Kayseri, %4,16 
Tekirdağ). Ölçüm yapılan işyerleri NACE sınıflamasına göre 782 farklı türde ekonomik faaliyet sürdürmektedir. 
Bunlardan ilk üç sıradaki şunlardır: %3,56 Çimento imalatı, %2,98 Metallerin makinede işlenmesi, %2,26 Motorlu 
kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı. Verilerin girildiği tarihte işyerlerinin çoğunluğunda işyeri 
hekimi (%89,63), ve iş güvenliği uzmanı (%90,10) çalışmaktadır. Ölçümler, yetkilendirilmiş 114 laboratuvardan 
69’u tarafından yapılmış, en çok ölçüm yapan ilk üçü ölçümlerin %12,58, %8,40 ve %5,86’sını yapmıştır. Ölçümler, 
ilk üç sırada kimyagerler (%25,29), çevre mühendisleri (%23,33), biyologların (%14,66) olduğu 23 farklı meslek 
grubunca yapılmıştır. Toplam 42 farklı parametrede yapılan ölçümlerden en çok yapılan ilk beşi şunlardır: %45,75 
işyeri ortam aydınlatması, %9,84 işyerindeki gürültüye kişisel maruz kalım, %8,01 işyeri ortam gürültüsü, 
%7,65 termal konfor, %6,73 işyerindeki havada uçucu organik bileşik konsantrasyonu. Sonuç ve Öneriler: 
İSG-KATİP’e girilen ölçüm sonuçlarının çoğunluğu fiziksel etmenlerden oluşmaktadır; kimyasal etmenlerin 
ölçümleri hakkında iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin farkındalığı arttırılmalıdır. Ülke genelinde iş hijyeni 
çalışmaları yaygınlaştırılmalı, doğru ve zamanında veri girişi sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İş hijyeni, ortam ölçümü, bireysel maruz kalım

Distribution of Workplace Environment and Personal Exposure Measurement Data in the 
İSG-KATİP System
Sadiye Esra Atacan1, Hatice Sağlam1, Güven Gökgöz2, Ali Naci Yıldız2

1Ministry of Labor and Social Security (MoLSS), General Directorate of Occupational Health and Safety, 
Occupational Health and Safety Research and Development Institute (İSGÜM), Ankara, 2Hacettepe University 
Faculty of Medicine, Department of Public Health, Ankara
INTRODUCTION: Measurements are mandatory and standardization of occupational hygiene laboratories is 
ensured and supervised according to Occupational Health and Safety Law and Regulation on Measurement, 
Testing and Analysis on Occupational Hygiene. The results of the measurements made by the laboratories 
authorized by İSGÜM are recorded by the relevant laboratories to the online system called İSG-KATİP. This 
study aims to determine the distribution of data related to workplace environment and personal exposure 
measurements between 14.07.2015 and 22.11.2017 and to contribute to the planning of OSH services on both 
workplace and national level. METHOD: Permission was obtained from MoLSS for use of data. Information 
such as the title of the workplace was omitted. Data was analyzed with SPSS 23.0 statistics program. RESULTS: 
98177 measurements were made in 2881 workplaces in 75 cities. More than half (51.73%) were made in five 
cities (23.94% İstanbul, 10.23% Kocaeli, 8.89% Ankara, 4.51% Kayseri, 4.16% Tekirdağ). According to the NACE 
classification, workplaces carry out 782 different types of economic activity. The first three are: 3.56% Cement 
manufacturing, 2.98% Metal processing, 2.26% Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles. 
At the time of data entry, majority of workplaces have workplace physicians (89.63%) and occupational safety 
specialists (90.10%). Measurements were made mostly by chemists (25.29%), environmental engineers (23.33%) 
and biologists (14.66%) in 69 out of 114 authorized laboratories. Out of 42 different parameters measured, 
45.75% were on workplace ambient illumination, 9.84% personal exposure to workplace noise, 8.01% workplace 
ambient noise, 7.65% thermal comfort and 6.73% concentration of volatile organic compounds in the workplace 
air. CONCLUSIONS: The majority of the measurement results consist of physical factors. The awareness of OSH 
professionals about the measurement of chemical agents should be increased. Occupational hygiene studies 
across the country should increase and accurate and timely data entry should be ensured.
Keywords: Occupational hygiene, environment measurement,personal exposure
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Solunabilir Havada Bulunan Kristal Silikanın 
Doğrudan (Direct) ve Dolaylı (Indirect) Metotlar ile 
Analizinin Karşılaştırılması
Kadriye Çınar, Fatma Gülesin Yavuz

ÇSGB, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI, ANKARA

Doğada yaygın olarak bulunan, özellikle toprağın, kumun ve granitin temel bileşeninden biri olan silikon dioksit 
(SiO2) kristal ve amorf fromlara sahiptir. Solunabilir kristal silika, IARC (The International Agency for Research 
on Cancer)’a göre insan için kanserojen madde sınıfında yer almaktadır. Sanayide karşılaşılan kristal sikila 
formları kuvars, kristobalit ve tridimittir ve solunabilir boyuttaki partikülleri silikozise sebep olmaktadır.

Bu çalışmada, çalışma ortamında bulunan kristal silikanın tayininde kullanılan iki farklı infrared (IR) metodu 
olan HSE MDHS 101/2 Crystalline silica in respirable airborne dust (doğrudan metot) ve NIOSH 7602 Silica, 
Crystalline by IR (KBr pellet) (dolaylı metot) karşılaştırılmıştır. Bu iki farklı yaklaşım kullanılması gereken 
malzeme, kalibrasyon standartı, pellet hazırlama, kalibrasyon standartlarının hazırlanması ve girişimler gibi 
kriterler doğrultusunda incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Doğrudan metot numune kaybının az olması, analiz kolaylığı gibi avantajları ile öne çıkarken; dolaylı metot ise ön 
işlem sayesinde girişimlere müdahale edilebilmesi ve kısa süreli ölçüm yapılabilmesi hususlarında kullanıcıya 
olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: doğrudan analiz, dolaylı analiz, infrared, kuvars

Comparison of Direct and Indirect Methods for the Analysis of 
Crystalline Silica in Airborne Dusts
Kadriye Çınar, Fatma Gülesin Yavuz

MOLSS, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY INSTITUTE, ANKARA, TURKEY

Silica, which is commonly found in nature, is a basic component of soil, sand, granite. Silica can exist in 
crystalline forms as well as non- crystalline (amorphous). To IARC (The International Agency for Research on 
Cancer), crystalline silica is carcinogenic for human. Quartz, cristobalite and tridymite are most common forms 
of crystalline silica encountered in the industry. Their respirable dust fraction may lead to silicosis.

In this study, two different infrared (IR) methods used for the determination of crystal silica in the working 
environment are compared: HSE MDHS 101/2 Crystalline silica in respirable airborne dust (direct method) and 
NIOSH 7602 Silica, Crystalline by IR (indirect method). These two different approaches have been examined and 
assessed in accordance with criteria such as material to be used, calibration standard, preparation of pellets, 
preparation of calibration standards and interferences.

Direct method stands out with its advantages such as low loss of method sample directly and ease of analysis, 
on the other hand, the indirect method allows the user to prevent some interferences by means of the pre-
process and to perform short term exposure measurement.

Keywords: direct analysis, indirect analysis, infrared, quartz
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Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanın Elektrik 
Çalışanları Üzerindeki Psikolojik Etkileri
Arzu Fırlarer
Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Son yıllarda yapılan deneysel, epidemiyolojik ulusal ve uluslararası araştırmalarda EM alanların temel biyolojik 
olaylarda değişikliklere neden olduğu gösterilmiştir. Günümüze kadar yapılan çalışmalardan elde edilen veriler 
doğrultusunda EM alan maruziyetinin; hücrenin hayati işlevleri olan membran fonksiyonlarında, hücresel 
iletimlerde ve metabolizmada önemli değişikliklere neden olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, DNA kırıkları ve 
kromozomlarda görülen anormalliklere, beyin nöronlarının ölümünü de kapsayan çeşitli hücre ölümlerine, 
serbest radikal oluşumunda artışa, hücresel strese ve zamansız yaşlanmaya, hafıza kaybı, öğrenme güçlüğü 
gibi beyin fonksiyonlarında değişikliğe ve özellikle çocukların aktivitelerinde değişikliklere, kadınlarda üreme 
sağlığı bozukluklarına, halsizlik ve baş ağrısına, uyku bozukluklarına, nörolojik dejenerasyonlara, melatonin 
salgılanmasında azalmaya ve kansere neden olduğu saptanmıştır. Bu çalışmanın amacı, meslekleri gereği 
elektromanyetik alanlara uzun süre maruz kalan kişilerde maruziyete bağlı olarak gelişen sağlık etkilerini 
belirlemektir. Yüksek gerilim altında çalışan 245 elektrik çalışanına anket uygulanarak mesleki olarak uzun 
süre elektromanyetik alanlara maruz kalmış kişilerin EM alana bağlı sağlık etkilerini belirlemek için 30 soru 
sorulmuştur. Çalışma sahalarındaki EM alan seviyesini belirlemek üzere Aaronia EM Field Meter ile ölçümler 
gerçekleştirilmiştir. Yaş, çalışma süresi, mesleki bilgi düzeyi, maruz kalınan EM alan değeri gibi parametreler ile 
sağlık etkilerinin ilişkisinin tanımlanması SPSS programı kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analiz 
sonuçları, ölçüm değerlerinin % 55’inin uluslararası klavuzda (ICNIRP) belirlenen sınır değerlerden daha düşük 
olmasına rağmen, ELF-EM alana günde ortalama 6 saat maruz kalan kişiler arasında depresyon, anksiyete, 
paranoya ve aşırı hassasiyet gibi semptomların arttığını göstermektedir. Elektromanyetik alan maruziyeti ile 
psikolojik belirtiler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir (p <0.05). Bazı psikolojik 
rahatsızlıkların oluşumunda yüksek gerilim hatlarından yayılan EM alanların etkili olabileceği sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu veriler, meslekleri gereği elektromanyetik alanlara maruz kalan kişilerde oluşabilecek psikolojik 
sorunlarınla ilgili çalışmaların artması gerekliliğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik (EM) alan, yüksek gerilim hattı, ELF, elektromanyetik alan ölçümü, ölçüm

Psychological Effects Of Extremely-low Frequency Electromagnetic 
Field Exposure Among Electric Utility Workers
Arzu Fırlarer
Arzu FIRLARER, Başkent University Vocational School of Health Sciences Occupational Health and Safety 
Program

Exposure to extremely low frequency (ELF) electromagnetic fields is one of the riskiest factors having adverse 
effects on mental health. This study is so important since with increasing the usage of electromagnetic field 
(EMF) sources, exposure due to daily use of electricity has increased. The aim of this study was to determine the 
relationship between psychological symptoms and occupational exposure to ELF- EMF among workers at High 
Voltage Substations. The questionnaire was applied to 245 electric utility workers in high voltage substations 
in various work stations. In our study, we developed a questionnaire which include 30 questions, to explore 
the psychological adverse effects of the people who are occupationally exposed to electromagnetic fields for 
a long time. All the power stations area was measured with EM field meter to analyse the exposure level of 
the workers. The answers have been analysed by using SPSS program for age, working time and occupation 
variables. After that, the results have been statistically evaluated about psychological problems with the results 
of ELF-EMF measurements. The results of the analysis showed us that, some of the health problems could 
be occurred because of the EM radiation from high power sub-stations. Although 55% of the measurements 
were lower than the limit values, this study indicated increased symptoms including depression, anxiety, 
hostility, paranoia, interpersonal-sensitivity, and obsession- compulsion among exposed workers. A significant 
relationship was observed between the exposure of electromagnetic field and psychological symptoms (p<0.05). 
These data provide evidence for an association between occupational electromagnetic fields and psychological 
problems that needs further evaluation. Exposure to electromagnetic fields cause increased risk of disorders in 
susceptible workers.
Keywords: electromagnetik fields (EMFs), high voltage substations, ELF, electromagnetic field measurement
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İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü, Dikkat Edilecek 
Hususlar, Uygulamada Denetimlerde Sık Karşılaşılan 
Hatalar Ve Çözüm Önerileri
Fatih Uğurlu

İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Gelişen sanayi ile birlikte çoğu sektörde el emeğinin yerini iş ekipmanları almıştır. Kaldırma araçları, basınçlı 
kaplar, tesisatlar, presler, robotlar vb. bu değişik türlerdeki iş ekipmanlarının kullanımı özellikle gerekli bakım 
ve kontrolleri yapılmadığı durumlarda çok önemli bir kaza sebebidir. Maalesef ülkemizde de her yıl bakım ve 
kontrolü yapılmayan yada yanlış yapılan iş ekipmanları nedeniyle basınçlı kap patlamaları, elektriksel yangın 
ve çarpılmalar, kaldırma araçlarında devrilme ve kopmalar vb. bir çok iş kazası meydana gelmektedir. Bu 
makalede periyodik kontrole tabi iş ekipmanları, periyodik kontrol süreleri, bu kontrollerde dikkat edilmesi 
gereken hususlar, periyodik kontrollerde ve sonrasında düzenlenen raporlarda yapılan hatalar detaylı 
olarak örneklendirilerek ortaya konulmuştur. Ayrıca uygulamada karşılaşan hatalar ile ilgili olarak mevzuat 
çerçevesinde çözüm önerileri de sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü, basınçlı kaplar, kaldırma araçları, tesisat kontrolleri,

The Perıodıc Inspections Of Work Equıpment, The Issues To 
Be Considered In Inspections, Common Errors Encountered In 
Investigation And Solution Proposals
Fatih Uğurlu

LABOUR INSPECTION BOARD

Working equipment has taken handwork’s place in most sectors with the developing industry. The use of 
working equipment in different types such as lifting equipment, electrical wirings and installations, pressurized 
vessels, presses, robots etc. is a very important cause of accidents, especially when the necessary maintenance 
and controls are not carried out. Unfortunately, in our country, due to lack of maintenance and control, every 
year many work accidents happen such as pressure vessel explosions, electrical fires and shocks, breaks in 
lifting equipment. In this study, the working equipment that requiring periodic inspection, periods of inspection, 
the issues to be considered in these inspections are examined and the errors made in the reports and during 
inspections are exemplified in detail. In addition, within the framework of the legislation, solutions are proposed 
to the errors encountered in practice.

Keywords: The Periodic Inspections, pressurized vessels, the working equipment, lifting equipment, electrical 
wirings and installations
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Büyük Endüstriyel Tesislerde Teknik Periyodik Kontrol Sistematiği Kurma 
Parametreleri
Saygın Şener1, Dr. Erkan Akoral2

1Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, Elektrik Bakım Müdürlüğü, Zonguldak 2Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, Mekanik 
Bakım Müdürlüğü, Zonguldak

Amaç: İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü Sistematiğinin kurulma parametrelerinin incelenmesi ve 
beş adımda Teknik Periyodik Kontrol sistematiğinin kurulması  Bildiri Özeti: İş Ekipmanlarının Periyodik 
Kontrolü; belirli aralıklarda belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve 
test faaliyetleridir. İş Ekipmanları ile güvenli çalışmanın ilk kuralı; Teknik Periyodik Kontrollerinin (TPK) teknik 
ve kurallarına uygun şekilde zamanında yapılmasıdır. İş ekipmanlarının Teknik Periyodik Kontrolleri tekniğe 
uygun ve zamanında yapılmadığında çalışılan ekipman potansiyel bir risk haline gelir. Bu ekipmanın ne zaman 
ne tür bir arıza verebileceği veya ne tür bir güvensiz durum oluşturabileceği asla bilinemez. İş körlüğü ve işe 
konsantre olma durumlarında TPK’sı yapılmayan iş ekipmanı çalışanlar için iş kazası kaynağı haline gelecektir. 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde TPK’lerin hangi yöntemlerle ve 
ne sıklıkta yapılması gerektiği belirtilmiştir. Büyük endüstriyel tesislerde sahada kullanılan binlerce ekipman 
bulunmaktadır. Bu ekipmanlar için TPK’ların hiçbir eksik olmadan yapılmasını planlamak İş Güvenliği Uzamanın, 
TPK’ların yapılmasını sağlamak ise İşverenin temel görevidir. Yaptığımız incelemede tesislerde bu konu ile ilgili 
talimatlar ve formlar oluşturulmasına rağmen sahada bu kontrollerin yapılması ile ilgili problemlerin olduğu 
görülmektedir. Yaptığımız çalışma ile bu sistematiğin kurulma parametreleri incelenerek beş adımda Teknik 
Periyodik Kontrol sistematiğinin kurulması sağlanmıştır. Bu çalışmada kullanılan adımlar; 1. Kullanılan iş 
ekipmanlarının envanteri oluşturulması ve kategorize edilmesi, 2. Kontrol Formlarının oluşturulması, 3. Uygun 
test ekipmanlarının temin edilmesi, 4. Yetkili kişilerce testlerin yapılması ve kontrol formlarının doldurulması, 
5. Sahada ekipmanlar üzerine kontrol edildiğine dair bilgileri içeren etiketlerin yapıştırılmasıdır. Uygulanan bu 
yöntemle tüm iş ekipmanlarının TPK’larının zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu yöntem 
ekipmanların kontrol edilip edilmediği konusunda İş Güvenliği Uzmanına da denetleme imkanı vermektedir. 
Operatörler için etiket üzerindeki kontrol tarihini ve süresini görerek ekipmanın güvenliği konusunda emin 
olmalarını sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İş Ekipmanları, Periyodik Kontrol, Teknik Periyodik Kontrol

Installation parameters of Technical Periodical Control System in Big Industrial 
Plants
Saygın Şener1, Dr. Erkan Akoral2

1Eregli Iron and Steel Works, Electrical Maintenance Department, Zonguldak 2Eregli Iron and Steel Works, 
Mechanical Maintenance Department, Zonguldak

Periodic Controls of Work Equipments are; examination and testing applications by authorized persons at regular 
intervals. The first rule of working safety with Equipment; should be done Technical Periodic Controls(TPC) 
in accordance with the technical rules and timely. Equipment becomes a potential risk if it’s TPC isn’t made 
in accordance with the technical rules timely. It’s never known when this equipment can cause any kind of 
malfunction or what kind of insecure situation. Without TPC, equipments will become a source of accidents for 
employees. In the use of Work Equipments Health and Safety Regulations, it’s mentioned in which way and how 
often TPC should be done. Big industrial plants have thousands of equipments used on site. Planning for TPCs 
without any missing is the task of Occupational Safety Specialist; ensuring that’s made is the primary duty of the 
employer. Despite the establishment of instructions and forms related to this topic in the facilities, it seems that 
there’re problems with the implementation of these controls on site. In this study, the installation parameters of 
this system were examined and the installation of the TPC system was provided in five steps.
These are; 1. Inventory and categorization of work equipments, 2. Formation of Control Forms, 3. Providing of 
suitable testing equipment, 4. Completion of tests and filling of control forms by authorized persons, 5. Sticking 
labels containing informations about control of equipment on site. With this, it’s possible to make TPC of all 
equipments on time and complete manner. In addition, it also provides an opportunity for the Occupational 
Safety Specialist to check whether the equipment is being checked on site. For operators, by seeing the date 
and duration of the inspection on the label ensures that it’s safe.
Keywords: Periodic Controls, Technical Periodic Controls, Work Equipment
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Mobil krenlerde (vinçlerde) periyodik kontrolde 
karşılaşılan sorunlar ve sonuçlarının değerlendirilmesi
Nuri Egemen Yılmaz1, Serpil Kurt2

1Tmmob Makina Mühendisleri Odası, Periyodik Kontrol Birimi, İstanbul 2İstanbul Teknik Üniversitesi Makina 
Fakültesi

Düşey, yatay veya çeşitli açı altında yüklerin belirli konumda uzaklığa taşınması için kullanılan makinalara mobil 
kren denir. İstenildiğinde çabuk yer değiştirebilme ve bozuk zeminde çalışabilme özelliklerinden ötürü yükleme, 
boşaltma ve taşıma işlerinde tercih edilirler.

Mobil krenler tekerlekler, paletler üzerinde çalışabilmektedir. Mobil krenler, kararlılıklarını artıran sabit 
konumlarda, sabitleme mesnetleri veya diğer donanımlar ile desteklenebilmektedir. Mobil krenlerin üst kısımları, 
tam dairesel, sınırlı dönmeli veya dönmesiz tipte olabilmektedir. Yük Kolu ve/veya yük kaldırmak ve indirmek 
için bir veya birden fazla kaldırma elemanı hidrolik ve/veya mekanik sistemlerle çalışabilmektedir. Mobil krenler, 
teleskobik kollarla, mafsallı kollarla, kafes yapılı kollarla veya bunların bileşenleriyle tasarımlandırılmış olabilir.

Periyodik kontroller TS EN 12999 ve TS EN 13000 standartlarının ilgili maddeleri kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
Bu standartlara dayanarak hazırlanan kontrol listeleri dikkate alınarak periyodik kontroller uygulanmıştır. 
Periyodik kontrollerde; kumanda sistemleri, kabin, yürüyüş aksamları, göstergeler ve ikazlar, sınırlayıcılar, fren 
sistemleri, halat, kanca bloğu, yük kolu, destek ayakları, hidrolik sistemler, mekanik dayanım başlıklarına göre 
sonuçlar değerlendirilmiştir.

Bu çalışmada İstanbul ilinde 611 mobil kren üzerinde periyodik kontroller yapılmış, karşılaşılan uygunsuzluklar 
sınıflandırılmış ve hata oranları yüzde olarak ifade edilmiştir. Hata oranları üzerinde gruplandırmalar yapılarak en 
çok karşılaşılan problemler belirlenmiş, mobil krenin (vincin) güvenli çalışmasını engelleyici hatalar irdelenmiş 
ve mobil krenlerin (vinç) güvenli çalışması için öneriler raporlarda açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş ekipmanı, mobil kren, periyodik kontrol

Assessment of problems and results and results of these problems 
encountered at inspections of mobile cranes
Nuri Egemen Yılmaz1, Serpil Kurt2

1uctea chamber of mechanical engineers, Periodical Control Unit, İstanbul 2Mechanical Engineering Faculty of 
Istanbul Technical University

Machines used to move vertically, horizontally, or from various angles to a specific location are called mobile 
crane. They are preferred in loading and unloading and material handling.

Mobile crane can work on wheels, pallets. The mobile crane can be supported by fixing anchors or other fixtures 
in fixed positions that enhance stability. The tops of the mobile crane can be fully circular, limited turn or non-
turn type. Load one or more lifting elements for lifting and lowering the load and / or load can work with 
hydraulic and / or mechanical systems. Mobile crane may be designed with telescopic arms, articulated arms, 
cage arms or their components.

Periodic inspections are in accordance with TS EN 12999 and TS EN 13000 standards. Periodic controls were 
applied. At periodic controls; control systems, cabin, walking parts, indicators and warning devices, limiters, 
brake systems, ropes, hook blocks, load arms, support legs, hydraulic systems, mechanical systems.

In this study periodical checks were made on 611 mobile crane in Istanbul province, the nonconformities 
encountered were classified and error rates were expressed as percentage. The most common problems 
with errors or database groupings are identified, the errors preventing the safe operation of mobile crane are 
investigated, and reports of suggestions for safe operation of mobile cranes are explained.

Keywords: mobile crane, periyodical inspection, work equipment
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İşletmede Kullanılan İş Ekipmanlarının Yorulma 
Durumlarının Tahribatsız Muayene ile Belirlenmesi
Ersan Gönül, Burak Bayraktaroğlu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Bursa, Türkiye

Endüstride kullanılan iş ekipmanlarının birçoğu, metal konstrüksiyonlardan meydana gelmekte ve zamanla 
yorulmanın etkisiyle risk oluşturmaktadır. Özellikle meydana gelen plastik deformasyon ve çatlak gibi hataların 
büyük bir çoğunluğu gözle fark edilemez veya incelemeler yapılmadan ortaya çıkarılamaz. Konstrüksiyonda 
meydana gelen bu bulguları, alışılagelmiş yöntemlerle yapılan testler ile belirlemek zordur ve bu durum iş 
güvenliği açısından büyük risk oluşturur. Bu çalışmada, işletme aşamasında olan ve metal konstrüksiyonlardan 
meydana gelen iş ekipmanlarının, çeşitli etkenlerden dolayı meydana gelen yorulma bulgularının ortaya 
çıkarılması için uygulanabilecek adımlarından ve tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılmasından 
bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yorulma,Çatlak, Tahribatsız Muayene, iş güvenliği, metal construction

Determination of Fatigue Conditions of Work Equipments Used in 
Operation by Non-Destructive Testing
Ersan Gönül, Burak Bayraktaroğlu

UCTEA Chamber of Mechanical Engineers, Bursa, Turkey

Many of the work equipments used in the industry are made up of metal constructions and pose a risk by the 
effect of fatigue over time. Especially, a large majority of defects such as plastic deformation and cracks not be 
visually perceived or can not be revealed without inspection. It is difficult to determine the results of the tests 
made with the conventional methods, which constitute a serious risk in terms of work safety.. In this work, we 
will talk about the steps that can be applied to uncovering the fatigue symptoms due to various limitations of the 
metal constructions in operation phase and the use of non-destructive inspection methods.

In this work, we will talk about the use of non-destructive inspection methods and steps that can be applied to 
find out the fatigue symptoms of the work equipments which are in operation phase and which are from the 
metal constructions.

Keywords: Fatigue, Crack, Non-destructive test, occupational safety, metal konstrüksiyon Kazanda Yorulma 
Çatlağı Fatigue
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Kapalı Alanlarda Yapılan Bakım-Onarım İşlerinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
Ahmet Yasin Unutmaz, Yaşar Ertan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kapalı Alanlarda Yapılan Bakım-Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri

Kapalı alanda yapılan çalışmalar ağır sanayi, kimyasal madde ve petrol işleme endüstrileri, elektrik, gaz, altyapı 
gibi kamu hizmetleri uygulamaları, iletişim sistemi uygulamaları, inşaat gibi alanlarda karşılaşılabilecek bir 
çalışma türüdür. Çok tehlikeli sınıfta yer alabilecek sektörlerin içindeki bir çalışma şekli olduğundan dolayı 
kapalı alanlarda yapılan bakım-onarım çalışmaları üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Kapalı alanların 
tasarımlarının belli bir fiziki sınır içinde yer almasından iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları bu alanlarda yeteri 
kadar yerine getirilememektedir.

Ülkemizde son 4 yılda kapalı alanlarda yaşanan ölümlü iş kazalarının sayıları 30’u aşmıştır. Yaşanan bu kazalar 
kapalı alanlarda yapılan çalışmaların ne kadar riskli ve tehlikeli olduklarını ortaya koymaktadır. Bundan dolayı bu 
alanlarda karşılaşılabilecek muhtemel tehlike ve risklerin önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması 
ve faaliyetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesi oldukça önemlidir.

Bu çalışma kapalı alanların tanımlamalarını yaparak, hangi riskleri ve tehlikeleri barındırdıklarını, barındırdığı 
risk ve tehlikelerin çalışanların sağlık ve güvenlikleri üzerine ne gibi etkilerinin olduğunu, bakım-onarım 
çalışmalarına başlamadan önce ve çalışma esnasında ne tür önlemler alınması gerektiği hakkında bilgiler 
vermek üzere hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: kapalı alan, kapalı ortam, bakım-onarım

Occupational Health and Safety Measures in Confined Space 
Maintenance-Repair Works
Ahmet Yasin Unutmaz, Yaşar Ertan

Ministry of Labour and Social Security

Occupational Health and Safety Measures in Confined Space Maintenance-Repair Works

Works in confined space is a type of work that can be encountered in heavy industrial, chemical and petroleum 
processing industries, public utility applications such as electricity, gas, infrastructure, communication system 
applications, construction. Maintenance-repair work done in confined spaces is a matter to be considered 
because there is a way of working within the sectors that may be involved in a very dangerous class. Occupational 
health and safety applications are not fulfilled in these areas because the designs of confined spaces are within 
a certain physical boundary.

In our country, the number of fatal work accidents in closed areas over the last 4 years has exceeded 30. 
Experienced these accidents of the work done in a confined space reveals how they are risks and dangerous. It 
is therefore very important to identify the possible hazards and risks that may be encountered in these areas, to 
take the necessary measures and to carry out the activities in a coordinated manner. This study is intended to 
provide information on what hazards and hazards they contain, what hazards they have on the health and safety 
of workers and what precautions should be taken before and during maintenance work.

Keywords: confined environment, confined space,maintenance-repair
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İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Endüstriyel Raf 
Sistemlerinin Önemi ve Periyodik Kontrolü
Ersan Gönül, Hüseyin Yaşar, Burak Erdoğan

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Bursa, Türkiye

Endüstriyel raf sistemleri, işletmelere azami istifleme ve depolama alanı oluşturarak, deponun maksimum alan 
ile kullanımını sağlayan konstrüksiyonlardır. Bu konstrüksiyonlar hemen hemen tüm firmalarda bulunmakta 
olup, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli konstrüksiyonlardan birisidir. Endüstriyel raf sistemleri lojistik 
süreç içerisinde yüksek risk potansiyeline sahip olan yerler olarak tanımlanmaktadır. Bu sebepten dolayı, 
standartlarda da belirtildiği üzere, endüstriyel raf sistemlerinin riskleri sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol 
altında tutulması gerekmektedir. Raf sistemlerinin muayene edilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarını en 
aza indirmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen işyerleri için önemli 
şartlardan biridir. Bu çalışmada, endüstriyel raf sistemlerinin periyodik olarak kontrol edilmesinin iş sağlığı ve 
iş güvenliği açısından önemi ve TS EN 15635 standartına göre kontrolü anlatılacaktır. Ayrıca, endüstriyel raf 
sistemlerinin kontrollerinde karşılaşılan riskli durumlardan bahsedilecektir

Anahtar Kelimeler: Raf sistemleri, periyodik kontrol, iş sağlığı ve güvenliği

The importance and Periodic Control of Industrial Racking Systems 
in Terms of Occupational Health and Safety
Ersan Gönül, Hüseyin Yaşar, Burak Erdoğan

UCTEA Chamber of Mechanical Engineers, Bursa, Turkey

Industrial racking systems are constructions that provide maximum storage and storage space for the warehouse 
with maximum stacking and storage space. These constructions are located in almost all companies and they 
are one of the important constructions in terms of occupational safety and health. Industrial racking systems 
are defined as places with high risk potential in the logistic process. For this reason, as stated in the standards, 
the risks of industrial racking systems need to be kept under constant and systematic control. Inspection of 
racking systems is one of the important conditions for workplaces that want to minimize work accidents and 
occupational diseases and to fulfill legal obligations related to occupational health and safety. In this study, 
periodical control of industrial racking systems will be explained in terms of occupational health and safety 
and control according to TS EN 15635 standard. In addition, risky situations in the control of industrial racking 
systems will be explained.

Keywords: Racking systems, periodic control, occupational health and safety
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Kule Krenlerde (Vinçlerde) Periyodik Kontrol 
Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Serpil Kurt1, Tuncay Töngel2

1İ.T.Ü. Makina Fakültesi, Transport Tekniği Birimi, 2Tmmob Makina Mühendisleri Odası, Periyodik Kontrol Birimi, 
İstanbul

Yük kaldırma yarıçapının değiştirilmesi, yükün hareket ettirilmesi veya komple vincin dönmesi ya da hareketi 
ile asılı yükleri kaldırıp indirmek ve bu tür yüklerin hareketi için vasıtalarla donatılmış, işletme konumunda 
düşey olarak duran bir kulenin üzerine yerleştirilmiş güç tahrikli döner kollu tipteki krenler kule krenlerdir. 
Kule krenler, modern inşaat tekniklerinin uygulandığı çalışma sahalarında, özellikle yüksek yapıların yapımında 
kaldırma, taşıma ve yükleme iş ekipmanı olarak görev yaparlar, dar alanlardaki çalışmalarda büyük avantaj 
sağlarlar.

Periyodik kontrollerde kullanılan temel standartlar TS EN 14439 (Kule krenler) ve TS ISO 9927-1 Krenler 
(Muayeneler Bölüm 1- Genel) standartlarıdır. Ayrıca kumanda ve kumanda yerleri, erişim, yük kaldırmak için 
kancalar, çelik tel halatlar, krenlerde erişim standartları ve ilgili yönetmelikler kapsamında periyodik kontroller 
gerçekleştirilmektedir. Bu standartlara ve yönetmeliklere dayanarak hazırlanan kontrol listeleri dikkate alınarak 
periyodik kontroller uygulanmaktadır.

Gerçekleştirilen periyodik kontrollerde; kumanda sistemleri, kabin, göstergeler ve ikazlar, sınırlayıcılar, fren 
sistemleri, halatlar, kanca bloğu, konstrüksiyonun yapısal kontrolü, mekanik dayanım gibi başlıklarına göre 
sonuçlar değerlendirilmiştir. İstanbul ilinde 1347 kule kren üzerinde periyodik kontroller yapılmış, karşılaşılan 
uygunsuzluklar hata oranları üzerinde gruplandırmalar yapılarak en çok karşılaşılan problemler belirlenmiş, 
kule krenin (vincin) güvenli çalışmasını engelleyici uygunsuzluklar analiz edilerek, kule krenlerin (vinç) güvenli 
çalışması için öneriler raporlardırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Ekipmanı, Kule Kren,

Periyodik Kontrol Assessment Of Problems At Inspections Of Tower 
Cranes
Serpil Kurt1, Tuncay Töngel2
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Mechanical Engineers, Periodical Control Unit, Istanbul

The power-driven rotary lever-type cranes are tower cranes, which are placed on a vertically suspended cradle 
in the operating position, equipped with means for lifting and lowering suspended loads by moving the load 
lifting radius, moving the load or moving the cranes. Tower cranes serve as lifting, handling and loading work 
equipment especially in the construction of high-rise buildings on the working fields where modern construction 
techniques are applied, and they are a great advantage in work in narrow areas.

The basic standards used in periodic inspections are TS EN 14439 (Tower cranes) and TS ISO 9927-1 Cranes 
(part 1 – General inspections) standards, as well as access and control locations, access standards for hooks, 
steel wire ropes, Periodic checks are carried out by taking into account the control lists prepared on the basis 
of these standards and regulations.

During the periodical inspections performed; control systems, cabin, indicators and warnings, limiters, braking 
systems, ropes, hook blocks, structural control of construction, mechanical strength. Periodical inspections 
were carried out on 1347 tower trains in Istanbul and the most common problems were identified by grouping 
the inconveniences encountered and the suggestions for safe operation of the tower cranes were reported by 
analyzing the incompatibilities preventing the safe operation of the tower cranes.

Keywords: Tower Crane, Periodical Inspection, Work Equipment
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Makine ve Ekipmanların Kontrolünde Karekod Barkod 
Kullanımının Avantajları
Akbey Elçi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İş sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının sürekliliği ve sürdürülebilirliği açısından bilgisayar yazılımları, android 
tabanlı mobil uygulamalar kullanmak, yani çağın getirdiği donanımları sisteme entegre etmek kaçınılmazdır. 
İnsan odaklı güvenlik çalışmaları yanı sıra sektörlere göre değişen iş ekipmanlarının güvenliğini sağlamak, 
iş kazalarının sayısını azaltmak ve sürdürülebilir güvenlik önemlerini sağlamak için son derece önemlidir. 
Bu anlamda süreç yönetimi internet bilgisayar bilgi işlem tabanlı olmak zorundadır. Bu çalışmanın amacı 
sürecin bir parçası olan iş ekipmanlarının güvenlik prosedür izlencesini ‘’ karekod barkodlama ‘’ ile takip ve 
kontrol altına almaktır. Tez kapsamında yazılımı gerçekleştirilen karekod uygulamaların yönetim sistemlerinin 
kaçınılmaz bir parçası olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla iş sağlığı ve güvenliğinde dokümantasyon kontrol 
ve takibi için “karekod borkodlama” sisteminin uygulanmasına ilişkin bir modelleme yapılmıştır. Sonuç olarak 
karekod barkodlama uygulamasının iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri içinde ‘’insan odaklı sistemleri ortadan 
kaldırarak, şeffaf anlaşılabilir ve sürdürülebilir bilgi bankaları oluşturabileceği iç denetim, dış denetim süreçlerini 
kolaylaştırabileceği gibi çıktılar elde edilmiştir

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Karekod barkod, Sürdürülebilir Güvenlik

Advantages of Using QR Code in Machine and Equipment Control
Akbey Elçi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Occupational health and safety practices in terms of the continuity and sustainability; computer software and 
use android based mobile applications, that era has brought the system to integrate hardware is inevitable. It is 
extremely important, to reduce the number of occupational accidents and ensure sustainable security measures, 
as well as human- oriented security studies vary according to sector ensure the safety of work equipment. 
In this sense, process management; must be based on internet, computer and information processing. The 
purpose of this study, which is part of the process of work equipment safety procedures for curriculum “data 
matrix barcoding” is the follow-up and take control of. The data matrix is considered within the scope of the 
thesis held software application is an inevitable part of the management systems. To this end, occupational 
health and safety monitoring and control in the documentation, have been made on the implementation of the 
data matrix barcoding system modeling. As a result, data matrix bar coding of the application of occupational 
health and safety services in human-oriented systems, eliminating transparent, understandable and sustainable 
knowledge base may generate the internal audit, external audit processes can facilitate outcomes have been 
achieved.

Keywords: Occupational Health and Safety, Data Matrix Barcode, Sustainable Security
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Asılı Erişim Donanımlı Platformlarda Periyodik 
Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Serpil Kurt1, Gökhan Öztürk2

1İ.T.Ü. Makina Fakültesi, Transport Tekniği Birimi, 2Tmmob Makina Mühendisleri Odası, Periyodik Kontrol Birimi, 
İstanbul

Platformlar, geçici veya kalıcı olarak kurulan, elle veya herhangi bir güçle çalışan ve bir veya birden fazla 
kişinin çalışabileceği şekilde tasarımlanarak yüksekte çalışmaya imkan veren makinalardır. Platformlar üç 
ana tasarım esasıyla sınıflandırılırlar. Kaldırma platformları – Sütunlu Çalışma Platformları, Yükseltilebilen 
Seyyar İş Platformları, Asılı Erişim Donanımına Bağlı Platformlar olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmada 
Asılı Erişim Donanımlı Platformlar incelenmiştir. Asılı Erişim Donanımlı Platformların periyodik kontrollerinde 
kullanılan standart, platform sınıfına göre, temel standart, TS EN 1808 Asılı Erişim Donanımında Güvenlik 
standartlarıdır. Platformlarda genel olarak; kumanda ve/veya kumanda sistemleri, platform yapısı, asma 
donanımı ve yük arabası, sınırlayıcılar ve güvenlik tertibatları, frenler, halat sistemleri, hidrolik sistemler, tahrik 
sistemleri, mekanik dayanımlar gibi kontroller yapılmaktadır. Bu standartlara ve yönetmeliklere dayanarak 
hazırlanan kontrol listeleri dikkate alınarak periyodik kontroller uygulanmaktadır. İstanbul ilinde 931 Asılı Erişim 
Donanımlı Platformda periyodik kontroller yapılmış, karşılaşılan uygunsuzluklar gruplandırmalar yapılarak en 
çok karşılaşılan problemler belirlenmiş, Asılı Erişim Donanımlı Platformların güvenli çalışmasını engelleyici 
uygunsuzluklar incelenerek, güvenli çalışması için öneriler raporlardırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Ekipmanı, Asılı Erişim Donanımlı, Platform, Periyodik Kontrol

Assessment Of Problems At Inspections Of Suspended Access 
Equipment
Serpil Kurt1, Gökhan Öztürk2

1Mechanical Engineering Faculty of Istanbul Technical University, Material Handling Division 2Uctea Chamber of 
Mechanical Engineers, Periodical Control Unit, Istanbul

Platforms are machines that are set up temporarily or permanently, that work manually or with any force, and 
that allow one or more people to work at a height that is designed to work. Platforms are classified on three main 
design basis. Lifting Platforms - Column Working Platforms, Upgradeable Mobile Work Platforms, Suspended 
Access Equipment can be used as a platform. In this study, Suspended Access Equipment are examined. The 
standard used in the periodic inspection of Suspended Access Equipment is based on the platform class, the 
basic standard is TS EN 1808 Suspended Access Equipment Safety Standards. Generally in platforms; controls 
such as control and / or control systems, platform structure, suspension equipment and cargo trucks, limiters 
and safety devices, brakes, rope systems, hydraulic systems, propulsion systems, mechanical strengths are 
made. Periodical checks are carried out by considering the control lists prepared based on these standards and 
regulations. Periodical inspections were made in 931 Suspended Access Equipment in Istanbul and the most 
common problems were identified by grouping the inconveniences encountered and the recommendations for 
safe operation were reported by examining the inconveniences preventing the safe operation of Suspended 
Access Equipment.

Keywords: Periodical Inspection, Platform, Suspended Access Equipment, Work Equipment,



72

[İş Ekipmanlarının Bakımı, Onarımı ve Periyodik Kontrolleri]

Buhar Kazanlarında Periyodik Kontrol Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi
Nuri Egemen Yılmaz, Erkan Deniz
Tmmob Makina Mühendisleri Odası,Periyodik Kontrol Birimi, İstanbul

Buhar kazanları,yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan (su) ile diğer tarafından ısı veren bir yakıtın yakılması 
neticesinde oluşan alev ve duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı olan su borulu veya alev duman 
borulu kaplardır.Yanmanın ocak adı verilen kapalı bir alanda gerçekleştiği, yanma sonucu ortaya çıkan gazların 
duman borularının içinden geçtiği, duman borularının dışında buharlaşmakta olan suyun bulunduğu kazanlar, 
alev duman borulu kazanlardır. Suyun küçük çaplı borular içinde bulunduğu, buharlaşmanın genişleyen 
hacimlerin olduğu domlarda yapıldığı ve sıcak duman gazlarının ise borular dışında olduğu kazanlar, su borulu 
kazan çeşitleridir.

Buhar kazanlarının periyodik kontrollerinde kullanılan standartlar, genel olarak TS EN 2025 Buhar Kazanları 
İşletme, Muayene ve Bakım Genel Kuralları, TS EN 12952 (3-5-6-7-8-10-11-12-16) Su Borulu Kazanlar ve 
Yardımcı Tesisatları, TS EN 12953 (3-5-6-8-9-10-11-12) Silindirik Kazanlar standartlarıdır. Buhar kazanları genel 
olarak; kazan dairesi, kazan yapısı ve tesisatı, kazan üzerinde bulunan ölçüm cihazları, emniyet cihazları (emniyet 
valfleri,basınç sınırlama cihazı,su seviye kontrol cihazları), besleme suyu hattı,aşırı su seviyesi düşmesini ve/
veya aşırı basınç ve/veya aşırı sıcaklık yükselmesini durumunda devreye giren güvenlik sınırlandırıcıları gibi 
kontroller yapılmaktadır. Bu standartlara ve yönetmeliklere dayanarak hazırlanan kontrol listeleri dikkate 
alınarak periyodik kontroller uygulanmaktadır.

İstanbul ilinde 554 buhar kazanında periyodik kontroller yapılmış, karşılaşılan uygunsuzluklar gruplandırmalar 
yapılarak en çok karşılaşılan problemler belirlenmiş, buhar kazanlarının güvenli çalışmasını engelleyici 
uygunsuzluklar incelenerek, güvenli çalışması için öneriler raporlardırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: iş ekipmanı,buhar kazanı,periyodik kontrol

Assessment Of Problems At Inspectıons Of Steam Boilers
Nuri Egemen Yılmaz, Erkan Deniz

uctea chamber of mechanical engineers,Periodical Control Unit,İstanbul

Steam boilers are closed water flame or flame smoke tube vessels which have flues and smoke gases which 
are formed as a result of the combustion of a fuel that generates heat on one side of the surfaces with fluid 
(water) that heats on the other. The combustion chamber, the boilers in which the resulting gases pass through 
the smoke tubes and the water which is evaporating outside the smoke tubes is the flame smoke tube boilers. 
Water boiler types are boilers in small diameter tubes of water, evaporation is made in domes where the 
expanding volumes are, and hot gases are out of the tubes.

TS EN 2025 General rules of operation, inspection and maintenance of steam boilers TS EN 12952 (3-5-6-7-
8-10-11-12-16) Water pipe boilers and auxiliary installations in the periodic inspections of steam boilers, TS 
EN 12953 (3-5-6-8-9-10-11-12) Cylindrical Boilers standards. Steam boilers in general; in case of excessive 
water level fall and / or excessive pressure and / or excessive temperature rise in boiler room, boiler structure 
and installation, measuring devices, safety devices (safety valves, pressure limiting device, water level control 
devices) as well as security limiters entering the circuit. Periodic inspections are carried out by considering the 
control lists prepared on the basis of these standards and regulations.

Periodic inpections were made in 554 steam boilers in Istanbul and the most common problems were identified 
by grouping the inconveniences encountered and the inconveniences preventing the safe operation of steam 
boilers were examined and recommendations for safe operation were reported.

Keywords: periodical inspections,steam boiler, work equipment
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Elektrik Güç Sistemlerinde Yaşlanma Olgusunun İş 
Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Yunus Biçen1, Faruk Aras2

1Düzce Üniversitesi, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Düzce 2Kocaeli Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri 
Fakültesi, Kocaeli

Gelişmiş ülkelerde elektrik enerjisi arzının sürekliliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması çok önemlidir. Akıllı 
elektrik şebeke yapıları ile sistemler sürekli gözetim ve denetim altında tutulmaya çalışılmaktadır. Elektrik güç 
sistemlerinde olası arızanın saptanması, bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının gerçekleştirilmesi uzmanlık 
ve yüksek oranda dikkat gerektiren bir süreçtir. Bu süreçlerde yaşanan iş kazaları sonuçları itibariyle ölüm ve 
ağır yaralanma riskinin fazla olduğu kazalardır. Ülkemizde dokuz yıllık bir dönemde elektrik enerjisi sektöründe 
(TEDAŞ-TEİAŞ-EUAŞ) yaşanan iş kazalarına bakıldığında ağır yaralanmalı ve ölümlü kazaların yaklaşık %50 
bandında olduğu görülmektedir. Amerika ve Avrupa’da bu oran daha düşük olsa da risk fazla olduğundan 
sistem ve insan güvenliğini esas alan yeni izleme yöntem ve tekniklerinin günümüzde artan oranda güç 
sistemlerine entegre edildiğini görmekteyiz. Böylece elektrik güç sistemlerinin daha güvenilir ve uzun ömürlü 
olarak kullanılmalarının yanı sıra iş kazaları riskleri de indirgenmeye çalışılmaktadır. Ancak her sistemde olduğu 
gibi, elektrik güç sistemleri ve çevresel donanımları da zamanla yaşlanmakta, bir başka deyişle kalan servis 
ömürleri azalmaktadır ve bu kaçınılmaz bir süreçtir. Yaşlanan her sistemde arızalanma sıklığının arttığı literatürde 
bathtub (kuvet) eğrisi olarak bilinmektedir. Güç sistemlerine ilişkin risk değerlendirmeleri yapılırken sistemin 
parçalarının ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Sistemin bütününü oluşturan her bir 
elemanın kullanım süreleri ve farklı stresler altındaki yaşlanma düzeyleri değişkenlik gösterebilmektedir. Bu 
noktada özellikle kritik öneme sahip elemanların yaşlanma düzeyi ve yaşlanma ivmelerini bilmek hem sistemin 
güvenilirliği ve sürekliliğini sağlamak hem de insan ve çevre güvenliğini sağlamak adına oldukça önem arz 
etmektedir. Bu çalışmada güç sistemlerinin ve ona ait bileşenlerin farklı stresler altında yaşlanma ivmelerinin 
nasıl etkilendiği, yaşlanmanın risk seviyelerine ne gibi etkilerinin olduğu, bu risklerin azaltılabilmesi adına hangi 
stratejilerin geliştirilebileceği konularında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: elektriksel güç sistemleri, yaşlanma, servis ömrü, ISG, risk değerlendirmesi

Evaluation of Aging in Electric Power Systems for Occupational Health 
and Safety
Yunus Biçen1, Faruk Aras2

1Electronics and Automation Department, Duzce University, Duzce, Turkey 2Faculty of Aeronautics and 
Astronautics, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

In developed countries it is very important to ensure the continuity and reliability of the supply of electricity. 
Electrical power systems are being constantly monitored and controlled with intelligent networks. The detection 
of possible faults in electric power systems, maintenance, and realization of repair & renovation work is a 
process that requires high levels of expertise and attention. There is a high risk of death and serious injury. In 
a nine-year period, there is about 50% band of heavy injury and fatal work accidents in electric power sector 
for our country. Although this ratio is lower in America and Europe, we can see that new monitoring methods 
and techniques based on system and human security are increasingly integrated into the power systems. Thus, 
electric power systems are being used more reliably and durably, and the risks of work accidents are being tried 
to be reduced. However, the electrical power systems and environmental equipment age over time. In other 
words, the remaining service life is decreasing and this is an inevitable process. It is known that the frequency 
of breakdown increases in every aging system (namely bathtub curve). When performing risk assessments of 
power systems, it is important to evaluate the system’s components separately. The life cycle of each element 
of the system and the aging levels under different stresses may vary. Also, it is especially important to know the 
level of aging and the acceleration of aging on critical elements, in order to ensure the reliability and continuity 
of the system and to ensure human and environmental safety. In this study, it is aimed to give information about 
how power systems and their components are affected under different stresses, what are the effects of aging 
on risk levels, and which strategies can be developed in order to reduce these risks.

Keywords: electrical power system, aging, lifetime, OHS, risk assessment
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Elektrik sebepli yangınlardan korunma yöntemleri
Serdar Paker

Protek Elektroteknik Denetim Mühendislik LTD. ŞTİ. İstanbul

Elektrik tesisatında doğabilecek hasar ve tehlikelerden “yanmaya, yangına ve diğer hasar verici etkilere sebep 
olan aşırı sıcaklıklar” konusunu uluslararası elektroteknik IEC bağlamında incelenmesi ile bu konuda alınacak 
önlemler sayesinde yangınların önlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada mümkün olduğunca literatür 
taraması yapılarak, IEC ve TSE Standartları incelenerek mevcut yönetmeliklerle karşılaştırma yöntemi esas 
alınmıştır. Araştırmadaki bulgular ulusal ve uluslararası standartların birbirleri ile uyumlu olduğu ve fakat 
yürürlükteki elektrik iç tesisleri yönetmeliği ile uyumlu olmadığı yönündedir. Sonuç itibarı ile Türkiyede ulusal 
ve uluslararası standartlara uygun bir elektrik iç tesisleri yönetmeliğinin ETKB tarafından yürürlüğe konması 
için çalışmaların başlatılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: IEC, TSE, elektrik, yangın

Fire protetection methods from electric caused
Serdar Paker

Protek Electrotechnics Inspection Engineering LTD. İstanbul

It is aimed to prevent fires by means of the measures to be taken in the context of international electrotechnical 
IEC by examining the “extreme temperatures which cause burning, fire and other damaging effects” from 
damages and dangers that may arise in electrical installations. In this research, literature search was made as 
much as possible and IEC and TSE Standards were examined and comparison method with existing regulations 
was taken as basis. Findings in the research indicate that the national and international standards are in harmony 
with each other but not in accordance with the regulation of the electricity internal facilities. As a result, it is 
necessary to start working on the regulation of electricity internal facilities in accordance with national and 
international standards in Turkey by the ETKB.

Keywords: IEC, TSE, electric, fire
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Türkiye’de Kaldırma ve Taşıma Sistemlerinin 
Periyodik Kontrol Süreçlerindeki Gelişimin ve 
Öneminin İncelenmesi
Sidem Kaner
Pamukkale Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Denizli, Türkiye
İş Sağlığı ve güvenliği temelde çalışanı korumayı hedefleyen bir çalışma alanıdır. Bunun yanında sistemde 
kullanılan teknik ekipman, makine ve teçhizatın güvenliği üzerinde yapılacak çalışmaların iş kazaları üzerindeki 
oranı önemli boyutlardadır. Sistemlerin çalışma fonksiyonlarını doğru ve yeterli şekilde yerine getirmeleri için 
uygulanması gereken periyodik kontroller, süreçler ve standartlar mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir. Teknik 
sistemler üzerindeki iş kazaları değerlendirildiğinde, ekipmanların bakım ve kontrol yetersizliklerinden kaynaklı 
tehlikeli durumları karşımıza çıkmaktadır. Endüstride kullanılan ve çalışma alanları açısından yüksek tehlike arz 
eden kaldırma ve taşıma sistemlerin periyodik kontrolleri, planlı bakım ve onarım süreçleri, ekipmanların teknik 
anlamdaki görevlerini güvenli şekilde yerine getirebildiğini göstermektedir. Periyodik kontrol zorunluluğu ve 
süreçleri yönetmelik çerçevesinde belirlendikten sonra çalışma alanlarında oluşan farkındalık önemlidir. Bu 
çalışmada Türkiye’de bölgesel ve genel olarak kullanılan kaldırma ve taşıma sistemlerine yapılan periyodik 
kontrol verileri dikkate alınarak orantısal değerler incelenmiştir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 
ile birlikte iş ekipmanları yönetmeliği çerçevesinde zorunlu kılınan süreçler ve işverenlerin bu süreçlere 
göstermekte olduğu önem elde edilen veriler dikkate alınarak yorumlanmıştır. Yapılan çalışmada son yıllardaki 
periyodik kontrol süreçlerinin artış gösterdiği ve işverenin daha bilinçli bir bakış açısına sahip olduğu sonucuna 
ulaşılabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kaldırma ve taşıma ekipmanları, periyodik kontrol, bakım, tehlikeli durum

Examining of Lifting and Transport Systems Development and 
Importance of Periodic Control Processes in Turkey
Sidem Kaner

Pamukkale University, Faculty of Technology, Material Science and Engineering Department, Denizli, Turkey

Occupational health and safety are basically a working area that aims to protect working people. Besides, the 
proportion of work accidents to be done on the security of technical equipment, machinery and equipment used 
in the system is important dimensions. The periodic controls, processes and standards that must be applied 
to fulfill the operating functions of the systems correctly and adequately have been determined within the 
framework of the legislation. When work accidents on technical systems are evaluated, dangerous situations 
arise due to inadequate maintenance and control of equipment. Periodic controls, planned maintenance and 
repair processes of the lifting and handling systems used in the industry and highly dangerous in terms of work 
areas show that the equipment can safely perform its technical tasks. Awareness in work areas is important 
after periodic control requirements and processes are established within the framework of regulations. In this 
study, considering the data periodically check made to lift and transport systems used in Turkey as regional and 
general proportional value were examined.6331 with the Law on Occupational Health and Safety as well as the 
compulsory processes within the framework of the regulation of work equipment and the importance given to 
employers in these processes.The result of this study is that the periodic control processes in recent years have 
increased and the employer has a more conscious viewpoint.

Keywords: Lifting and handling equipment, periodic inspection, maintenance, hazardous condition
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Asansör Periyodik Kontrollerinde Çalışan İş Sağlığı Ve 
Güvenliği
Ali Burak Yavuz1, İsmet Faruk Yaka1, Afşin Güngör2

1Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi
2Akdeniz Üniversitesi

Günümüzde her geçen gün asansör kullanım yoğunluğu artmaktadır. Kullanım yoğunluğunun artması periyodik 
kontrollerin önemini tetiklemiştir. Asansörlerde periyodik kontrol, hasar gören parçaların belirlenmesi ve 
makine kaynaklı kazaların önlenmesi amacı ile yapılır. Periyodik kontroller ile tespit edilen uygunsuzluklar 
belirlenerek gerekli önlemler alınır. Bu şekilde iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun bir çalışma ortamı oluşur. 
Yapılan çalışmada periyodik kontroller sırasında meydana gelebilecek iş kazalarının önlenmesi, asansörlere 
yönelik iyileştirme çalışmaları amacıyla risk değerlendirmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Asansör, Periyodik Bakım, İş sağlığı ve güvenliği

Occupational Health and Safety Working at Elevator Periodic 
Controls
Ali Burak Yavuz1, İsmet Faruk Yaka1, Afşin Güngör2 
1Niğde Ömer Halis Demir University, 2Akdeniz University

Today, the use intensity of the elevator is increasing day by day. Increasing use intensity triggered the 
importance of periodic controls. In elevators, periodic control is done with the aim of determining the damaged 
parts and preventing the accidents caused by the machine. Nonconformities determined by periodic controls 
are determined and necessary precautions are taken. In this way, a suitable working environment is created 
in terms of occupational health and safety. Risk assessment has been carried out in order to prevent work 
accidents that may occur during periodic inspections and to improve the safety of elevators.

Keywords: Elevator, Periodic Maintenance, Occupational Health and Safety
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Elektrik tesisatları ve periyodik kontrolleri
İsmail Macit Zeki, Azad Yetkin, Onur Taşkınoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Olmazsa olmazımız elektrik enerjisi evde olsun, işte olsun beraberinde bazı tehlike ve riskler barındırmaktadır. 
Bu tehlikeli durumların kaza ile sonuçlanması maddi ve manevi sonuçları maalesef çok ağır sonuçlara sebebiyet 
verebilmektedir.

Bu çalışma ile elektrik tesisatı kaynaklı olası yangınların sebepleri hakkında araştırma yapılmıştır. Elektrik 
tesisatlarının kontrol yöntemleri ve İSG kapsamında yapılan ölçümler görsellerle desteklenerek anlatılmıştır. 
İşyerinde alınacak birtakım basit önlemlerle yangınlar önlenebilir, çarpılma riski ortadan kaldırılabilir. Bu çalışma 
ile herkes için elektrik tehlikeleri farkındalığının arttırılması amaçlanmış, kontrollerin tüm ilgililere öğretilmesi 
gerektiği vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elektrik, Kaçak akım, Yangın

Electrical installations and periodically checks
İsmail Macit Zeki, Azad Yetkin, Onur Taşkınoğlu

Istanbul Metropolitan Municipality

Whether or not electricity energy is at home, there are some dangers and risks. Unfortunately, the dangerous 
consequences of these accidents can lead to serious consequences, both financial and moral consequences.

This study has investigated the causes of possible fires caused by electrical installations. The control methods 
of the electrical installations and the measurements made within the scope of OHS are explained with visual 
support. Fires can be avoided with some simple measures to be taken in the workplace, the risk of collision can 
be eliminated. This study aims to raise awareness of electric hazards for everyone and emphasize that controls 
should be taught to all concerned.

Keywords: Electricity, Leakage current, Fire
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Anodik Oksidasyon (Eloksal) Proses ile Profil Üretimi 
için İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Dr. Koray Turbalıoğlu1, Beyhan Çeşme1, Yrd. Doç. Dr. Cihan Yıldırım2

1Zahit Alüminyum Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi, 2Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Alüminyum, 19. Yüzyıl sonlarında alüminadan elde edilmesiyle uygulamalarda yer almaya başlamıştır. Hafifliği, 
kolay şekillendirilebilirliği, korozyon direnci gibi özelliklerinden dolayı otomotiv, inşaat, havacılık ve uzay, 
denizcilik, medikal, gıda gibi pek çok sektörde artan şekilde kullanılmaktadır. Alüminyumun anodik oksidasyon 
(eloksal) doğal olarak oluşan oksit tabakasının kontrollü olarak elektrokimyasal yöntemler ile kalınlaştırılması 
işlemidir. Anodik oksidasyon koruma amaçlı yapıldığı gibi, dekoratif amaçlarla da yapılabilmektedir. Bu amaçla 
direk olarak alüminyum anodik oksidasyon sonrasında veya renklendirilerek görsel ve estetik uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Anodik oksidasyon işlemi çoğunlukla alüminyuma profil veya levha halindeyken 
uygulanmaktadır. Bu makalede profil üretiminde anodik oksidasyon kaplama prosesi için İş sağlığı ve İş Güvenliği 
uygulamaları anlatılacaktır. Bu kapsamda, anodik oksidasyon işlemi sırasında karşılaşılan risk faktörleri, bu risk 
faktörlerini elimine etmek için alınan tedbirler, kullanılan kişisel koruyucular ve ilgili mevzuat ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alüminyum, Anodik Oksidasyon, eloksal, profil, İş sağlığı, İş Güvenliği

Work Health and Work Safety for Aluminium Profile Production with 
Anodic Oxidation (Eloxal) Process
Dr. Koray Turbalıoğlu1, Beyhan Çeşme1, Yrd. Doç. Dr. Cihan Yıldırım2

1Zahit Alüminyum Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi, 2Adana Science and Techonology University

Aluminum began to take its place in practice by being obtained from alumina in the late 19th century. Due 
to its light weight, easy formability and corrosion resistance, it is increasingly used in many sectors such as 
automotive, construction, aerospace, marine, medical, food. Aluminum anodization (anodising) is the process 
of thickening the naturally occurring oxide layer by electrochemical methods in a controlled way. Anodization 
can be done for conservation purposes or for decorative purposes. For this purpose, aluminum is used directly 
after anodization or colored and used in visual and aesthetic applications. The anodisation process is mostly 
carried out in the form of an aluminum profile or plate. This article will describe the Occupational Health and 
Safety Practices for the anodic oxidation coating process in profile production. In this content, risk factor of the 
anodic oxidation process, precaution against risk, personal protective equipment and related legislations are 
discussed.

Keywords: Aluminum, Anodic Oxidation, Eloxsal, Profile, Work Safety, Work Health
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Döküm Sanayisinde İş Kazası İstatistikleri
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Kadıköy / İSTANBUL

Ülkemizde döküm sanayisinde ve diğer iş alanlarında meydana gelen iş kazalarını ortadan kaldırmayı hedefleyen 
uygulamalar geliştirilmektedir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kanunun getirdiği yükümlülükler, 
işveren ve işçi sınıfını kapsayarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirgemeyi amaçlamıştır. 
Çalışanlara yönelik yapılan çalışmalar daha çok İSG konusunda bilinçlendirmeye yöneliktir. Bu anlamda yapılan 
eğitimler büyük önem taşımaktadır. Her iş yerinde olduğu gibi döküm sanayisinde de önlemlerin alınması ve 
İSG konusunda bilinçli olarak denetlemelerin yapılması gerekmektedir. Döküm sanayisinde, en çok karşılaştığı 
kazalar; titreşim ve basınç etkileri, zehirlenme ve enfeksiyonlar, fiziksel sarsıntı ve yaralanmalar, yanma, organ 
kaybıdır.

Bu çalışmada, döküm sanayisinde meydana gelen iş kazalarının son yıllara ait SGK istatistik yıllıklarının 
verileri iş kazalarına göre iş göremez sigortalı kadın ve erkek sayıları ile toplam iş göremez sigortalı sayıları 
incelenmiştir. Bunun yanında iş kazası geçirenler ile iş kazasından dolayı ölenlerin yaranın türüne ve cinsiyete 
göre dağılım grafikleri oluşturularak, üretim esnasında oluşabilecek iş kazalarına karşı güvenlik kültürü bilinci 
ve yönetmeliğin getirdiği yükümlülükler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Döküm, İş Kazaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, İstatistik yıllıkları

Work Accıdent Statıstıcs In Castıng Industry
Sena Yüce, Oğulcan Algan, Ömer Faruk Çeven, Yahya Bozkurt

Marmara University, Technology Faculty, Metallurgy and Maaterials Department, Goztepe Campus, Kadıkoy/
ISTANBUL

The implementations on eliminating industrial accidents that happen in casting industry and in other working 
areas are being improved in our country. The obligations that comes with the law numbered 6331, on 
occupational health and safety, aims to minimize work accidents and occupational illnesses involving employee 
and employers. The studies that are being done oriented to employees are mostly for raising awareness on 
occupational health and safety. The trainings on this subject are so important. Like in all work places, also in 
casting industry, taking precautions and doing aware inspections are mandatory. In the casting industry, the 
most seen accidents are; pressure and vibration effects, smoke poisoning and infections, physical trauma and 
injuries, burns, loss of organs. In this study, the annual data of SGK statistics that involves work accidents that 
happened in casting industry which are about insured employee numbers of disability. Along with this, the 
scatter charts that was created by the type of the accidents and genders involves number of the people who had 
work accidents and the people who had died because of work accidents. The security regulations and safety 
awareness are investigated against the work accidents that could be happening during manufacturing.

Keywords: Casting, Work accidents, Work health and Safety, Statistical annuals
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2006/42/EC Makine Emniyeti Direktifi ve 2009/104/
EC Sayılı İş Ekipmanları Direktifi Kapsamında Olası 
Hata Türü ve Etkisi Analizi (FMEA) Makine Risk 
Değerlendirmesi
Özlem Özkılıç
Özlem Akademi & Önder Akademi AŞ.

2006/42/EC Makine Direktifi, insan ile makine arasındaki etkileşime yönelik standartlaştırılmış sağlık ve 
emniyet gerekliliklerini tanımlar. Üreticiler, makinelerini Makine Direktifinin temel güvenlik ve sağlık koşullarına 
uygun şekilde tasarlamak zorundadırlar. Üreticiler, güvenlik bütünlüğünü daha yapım sırasında göz önünde 
bulunduracaklardır. Bunun uygulamadaki anlamı, tasarımcının daha geliştirme aşamasında risk değerlendirmesi 
yapması gerektiğidir. 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi, 29.12.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

İşverenin görevleri, 2009/104/EC sayılı İş Ekipmanları Direktifinde düzenlenmiştir. Bu Direktif, işyerinde 
makinelerin ve cihazların kullanımı için geçerlidir. Üretim yeri ve tarihi dikkate alınmaksızın, 01.01.1995 
tarihinden itibaren Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ait alanlarda ilk kez kullanılan tüm makineler, EU Makine 
Direktifi’ne tabidir ve bu nedenle CE onaylı olmalıdır.

Güvenli tasarım, risk azaltma işleminin ilk ve en önemli aşamasıdır. Bu esnada olası tehlikeler daha yapım ve 
tasarım sırasında ortadan kaldırılmaktadır. Bu nedenle güvenli tasarım en etkili yaklaşımdır. Makine tasarlanırken, 
muhtemel risklerin analiz edilip, gerektiğinde kullanıcıyı olası tehlikelere karşı korumak için gerekli tedbirlerin 
alınması gerekir. Makine üreticisine bu görevi yerine getirmekte yardımcı olmak için, standartlarda (EN 12100, 
EN 13849 vb.) makine risk değerlendirmesi süreci tanımlanmış ve tarif edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: 2006/42/EC Makine Emniyeti Direktifi, 2009/104/EC İş Ekipmanları Direktifi, Makine Risk 
Değerlendirmesi, Olası Hata Türü ve Etkisi Analizi (FMEA)

Failure Mode Effects Analysis (FMEA) Machine Risk Assessment 
Within The Context of 2006/42/EC Machinery Directive And 
2009/104/EC Work Equipment Directive
Özlem Özkılıç

Ozlem Academy & Onder Academy

The Machinery Directive 2006/42/EC describes standardized health and safety requirements for interaction 
between man and machine. The manufacturers are obliged to produce their machines in compliance with the 
essential safety and health requirements of the Machinery Directive. The manufacturers shall take account of 
the safety integration during the early design process. In practice, this means that the designer shall perform 
risk assessment as early as during the development phase of the machine. The Machinery Directive 2006/42/
EC has applied since 29.12.2009. The obligations for employers are set out in the Work Equipment Directive 
2009/104/EC, which also applies to the use of machinery and equipment in the workplace. Irrespective of the 
place and date of manufacture, starting from the date 01.01.1995, all machinery used in the European Economic 
Area for the first time is subject to the EU Machinery Directive and as such must be CE certified. Safe design 
is the first and most important step in the risk reduction process. During this process, possible dangers are 
excluded by design. For this reason safe design is the most effective approach. When designing a machine, the 
possible risks must be analyzed and where necessary, additional protective measures must be taken to protect 
the operator from any hazards that may exist. To aid the machine manufacturer with this task, the standards 
(EN 12100, EN 13849 etc.) define and describe the process of machine risk assessment.

Keywords: Machinery Safety Directive 2006/42/EC, Work Equipment Directive 2009/104/EC, Machine Risk 
Assessment, FMEA - Failure Mode Effects Analysis
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Metal Sektöründe Preslerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Muhammed Öztürk1, Ahmet Yıldız1, Uğur Hakan Akkurt2

1Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Kocaeli  2Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Bursa Grup Başkanlığı, Bursa

Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının yoğun olarak yaşandığı sektörler; “İnşaat”, “Maden” ve “Metal” 
sektörleridir. Bu iş kazalarının bir kısmı ölümle sonuçlanırken, büyük çoğunluğu da uzuv kayıplı yaralanmalar 
şeklinde sonuçlanmaktadır. Uzuv kayıplı iş kazalarının büyük çoğunluğunun da metal sektöründeki işyerlerinde 
meydana geldiği görülmektedir. Metal sektöründeki uzuv kayıplı iş kazaları ise ağırlıklı olarak preslerle 
yapılan çalışmalarda meydana gelmektedir. Metal sektöründeki işyerlerine gidildiğinde karşımıza en çok çıkan 
makinelerin başında presler gelmektedir. Preslerde genel olarak; kesme, dilimleme, delme (hassas delme, 
sıkıştırarak delme), zımbalama, yüzey düzlemleştirme, ütüleme, bükme vb. birçok işlem yapılabilmektedir. 
Presler çalışma şekilleri ve kullanım amaçları açısından oldukça tehlikeli makinelerdir. Yüksek basınçla 
yapılan basma, kesme ve delme gibi operasyonlar esnasında gerekli iş güvenliği tedbirleri alınmadığı takdirde 
iş kazalarıyla karşılaşılması kaçınılmazdır. Bu makinelerde, diğer tüm makine ve iş ekipmanlarında olması 
gereken; acil durdurma tertibatları, mekanik koruyucular gibi temel güvenlik önlemlerinin yanı sıra, preslerin 
çeşitlerine ve çalışma prensiplerine göre farklı birtakım özel güvenlik önlemlerinin de alınması gerekmektedir. 
Bu önlemler genel olarak; çift el kumanda tertibatları, ışık perdeleri ve bariyerleri, bakım onarım açısında 
alınacak güvenlik önlemleri, emniyet valfleri, emniyet röleleri ve PLC’ler, koruyucu el aletleri, ergonomik 
risklere karşı alınacak tedbirler vb. şeklinde sıralayabiliriz. Metal sektöründe preslerde yapılacak işlerde iş 
sağlığı ve güvenliği açısından alınacak tedbirlerin öncelikli amacı; pres gibi tehlikeli makinelerde iş güvenliğinin 
çalışanların inisiyatifine bırakılmamasıdır. Alınacak bu önlemler sayesinde, çalışanların iş kazalarına ve meslek 
hastalıklarına maruz kalmalarının büyük ölçüde önüne geçilmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Metal Sektörü, Presler, İş Kazaları

Occupational Health and Safety in Presses in Metal Sector
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The sectors in which the business accidents that are happening in our country are concentrated are; “Construction”, 
“Mining” and “Metal” sectors. While some of these work accidents result in death, the vast majority also result in 
limb-loss injuries. It is observed that the vast majority of the loss-of-business casualties are found in workplaces 
in the metal sector. Work accidents that result in limb-loss in the metal sector is predominantly due to works on 
presses. When we go to the businesses in the metal sector, the presses are at the head of the most unfavorable 
machines. In general, in presses; cutting, slicing, drilling (precision drilling, compression drilling), punching, 
surface leveling, ironing, bending and so on. many operations can be performed.

The presses are very dangerous machines in terms of their working style and usage. It is inevitable to encounter 
work accidents if necessary safety precautions are not taken during operations such as pressing, cutting and 
drilling with high pressure. In these machines, all other machinery and work equipment must be; emergency 
stop devices, mechanical protectors as well as a number of special safety precautions according to the types of 
presses and working principles. These measures are generally; double hand control devices, light curtains and 
barriers, safety precautions to be taken at maintenance and repair angles, safety valves, safety relays and PLC’s, 
protective hand tools, precautions to be taken against ergonomic risks.

The primary aim of the measures to be taken in terms of occupational health and safety in works to be carried 
out in presses in metal sector; the safety of work is not left to the initiative of employees in dangerous machines 
such as press. Owing to these precautions, employees will be prevented from being exposed to work accidents 
and occupational diseases to a great extent.

Keywords: Metal Sector, Presses, Work Accidents
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Pres Makineleri ile Çalışmalarda İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uygulamaları ve Örnek Makine Tabanlı Risk 
Değerlendirme Çalışması
Tolga Barışık1, Ali Fuat Güneri2

1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul 2Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri 
Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Kalıplama vb. işlemlerde kullanılan pres makineleri özellikle ağır sanayide önemli bir yere sahiptir. Bu makineler 
ile çalışmalarda iş kazaları pek çok nedenden meydana gelmektedir. İş kazaları, ramak kala olaylar incelenmeli 
ve kazalara neden olan etmenler tespit edilmeli ve uygun önlemler, bu etmenlerin incelenmesinden sonra 
alınabilmelidir.

Pres makineler ile çalışmalarda kalıplama, diğer risklere göre daha büyük bir ölçüde tehlike arz etmektedir. 
Günümüzde metal, plastik gibi birçok sektörde kullanılan pres makineleri, kullanılan sektöre ve çalışma 
konumuna bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bundan dolayı her kalıplama işlemi sırasında olası risklere 
hesaplanmalıdır. İşlem sırasında olası etkiler göz önünde bulundurularak, oluşabilecek kazaların önlenmesi için 
risk ve tehlikeler belirlenip doğru bir şekilde düzenleyici önleyici faaliyetler yapılmalıdır.

Bu çalışmada pres makinesi türleri, presler ile ilgili bilgiler, preslerde kontrol, bakım ve olası iş kazaları 
tanıtılmıştır. Ayrıca pres makinesi ile çalışmalarda oluşan olası risklere ve önlemlere de yer verilmiş olmasının 
yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği açısından da incelemelerde bulunulmuştur. Sonuç olarak, örnek makine tabanlı 
risk değerlendirme çalışması da yapılarak bu çalışma desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bakım, İş Kazaları, Kalıplama, Kontrol, Pres Makineleri, Risk Değerlendirmesi
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Molding etc. the press machines used in the processes have an important place especially in the heavy industry. 
Occupational accidents in work with this machines occur for many reasons. Occupational accidents, near miss 
incidents should be investigated and the factors causing the accident should be identified and appropriate 
measures should be taken after examining these factors.

Forming in the work of press machines is a bigger hazard than other risks. Today, press machines used in many 
sectors such as metal and plastic are diversified depending on the sector and working position. Therefore, must 
be calculated for possible risks during each molding operation.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.

In this study, information about press machine types, presses, control, maintenance and possible occupational 
accidents in press machines are introduced. Additionally, as well as possible risks and precautions that have 
arisen in working with press machine have also been examined in terms of occupational health and safety. In 
conclusion, this study was also supported by a sample machine-based risk assessment study.

Keywords: Control, Forming, Maintenance, Occupational Accidents, Press Machines, Risk Assessment
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Dünya, Avrupa ve Türkiyede İş Sağlığı ve Güvenliği 
İstatistiki Veri Toplama Yöntemleri ve Ülkelerarası 
Karşılaştırma Zorlukları
Süreyya Kapusuz, İsmail Gültekin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara,Türkiye

Özet: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlardan kaynaklanan insani ve ekonomik kayıplar tüm dünyada 
ülkeleri olumsuz etkilemektedir. Özellikle son yıllarda gösterilen yoğun çabalara ve uygulamaya konan yüksek 
standartlara rağmen beklenilen sonuçların alınamaması İSG konusunun gelişmiş ülkelerin de öncelikleri 
arasında yer almasına neden olmaktadır. Sorunun çözümünde tüm ülkeler iş sağlığı ve güvenliği performansını 
ölçmek için çeşitli göstergeler ve veriler kullanmakta ve her ülke kendi yasal gereklilikleri çerçevesinde bu 
verileri periyodik olarak yayınlamaktadır. Bu araştırma ile ülkelerarası bu farklılıkların ortaya konulması ve 
veri toplama açısından ülke örneklerinin gözler önüne serilmesi sayesinde kullanıcılar iyi bir rehbere sahip 
olacaklardır. Bu araştırmada resmi verilere göre bu bilgilerin nasıl elde edildiği, veri toplama yöntemlerindeki 
farklılıklar; dünyada Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa’ da Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) ve 
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) internet sayfaları ve konuyla ilgili yapılan literatür taramaları 
sayesinde derlenmektedir. Çalışmada bazı dünya ve AB ülkeleri ile Türkiye’ de periyodik olarak yayınlanan iş 
kazası sayıları, ölüm sayıları ve bu sayıların 100 bin çalışana oranlanması sonucunda elde edilen göstergeler 
ve ülkelerarası karşılaştırma bulguları yer almaktadır. Bir ülkede iş sağlığı ve güvenliği alanında iyileşme 
sağlanabilmesi için özellikle iş kazaları verilerinin zamanında doğru şekilde toplanması, istatistiksel açıdan 
derlenerek raporlanması ve analiz edilerek karar vericilerle paylaşılması, doğru uygulama politikalarının 
hayata geçirilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle elde edilen bulgular, veriler ve verilerin elde 
edilmesindeki farklılıklar nedeniyle ülkelerarası karşılaştırmalarda dikkat edilmesi gereken hususların yer 
aldığı araştırma sayesinde veri kullanıcılarının daha doğru uygulama politikalarını hayata geçirebilmesi için bir 
kaynak oluşturulması hedeflenmektedir.
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Human and economic losses resulting from occupational health and safety-related problems has a negative 
impact on countries all over the world. Especially in recent years, despite the intense efforts and the high 
standards that have been put into practice, the fact that the expected results cannot be obtained causes the OHS 
issues to be among the priorities of the developed countries. In solving the problem, all countries use a variety 
of indicators and data to measure their health and safety performance and each country periodically publishes 
this data within its legal requirements. By the presentation of country differences and the differences in data 
gathering between countries this research will provide a valuable source to all users.

In this study, how these data are obtained according to the official data and the differences in data collection 
methods are compiled through a literature review on the subject of the internet pages of the International Labor 
Organization (ILO) in world, European Statistics Office (EUROSTAT) in Europe and Social Security Institution 
(SGK) in Turkey.

In order to improve the health and safety of a country, it is especially important to collect accurate data of a 
work accident in a timely manner, statistical compilation, reporting, analysis and sharing with decision makers 
is crucial in terms of putting the right policies into practice.

Therefore, it is aimed to create a resource for users to implement application policies for more accurate data, 
thanks to the research that takes into account the findings, data, and issues to be considered in international 
comparison due to differences in obtaining data.

Keywords: Occupational health and safety indicators, ILO, EUROSTAT, SGK, comparison difficulties
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Health and Safety Conditions in Four Major Industrial Sectors of 
Pakistan from 2010 to 2015
Sotirios Longinos

Department of Petroleum and Natural Gas Engineering, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Globalization can be determined as the industrialization worldwide. Although the globalization of economies 
has fetched economic development and new prosperity to many districts of the world, it has also brought with 
it an increasing safety concern. Even though, there are certain menaces to workplace health and safety, there 
is also a chance for the global community. The present study analyzes the statistics of the injured employed 
persons for four main sectors such as Agriculture/Forestry/Fisheries, Manufacturing, Construction and Mining/
Quarrying covered in Pakistan Labor Force Surveys from 2010-2015. In mining sector the diagram of F-N curve 
is also presented. The paper also aims to determine the reasons behind the accidents occurring in specific 
sectors so that suggestions can be made to improve the health and safety conditions in Pakistan.

Keywords: safety, occupational accidents, injuries, Pakistan, Industrial Sectors

Table 1: Percentage Distribution of Employed Persons who suffered Occupational Injuries/Diseases by Major 
Industry Divisions (Pakistan Bureau of Statistics, Labor Force Surveys)

Industry	Divisions 2010-2011 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Agriculture/Forestry/Fishing 49. 77 49. 85 51.16 47.95

Manufacturing 15. 78 13.32 14.21 15. 90

Construction 13.10 15. 24 14.14 16. 27

Mining/Quarrying 0. 23 0. 21 0. 26 0. 27

This data presented in the Table 1 is part of a thorough study on OSH conditions in Pakistan which utilizes the relevant statistical data 
from Labour Force Surveys. This report presents data on occupational accidents and injuries taken from the last four Labour Force 
Surveys (2010-11, 2012-13, 2013-14 and 2014-15). *Others include Community, Social and Personal Services/Transport, Storage & 
Communication/Wholesale & Retail Trade, Restaurant & Hotels/ Electricity, Gas & Water/Other Industry Divisions

Table 2: Distributed of Employed Persons Suffered Occupational Diseases/Injuries by Literacy and Educational 
Level (%) from 2014 to 2015

LEVEL OF EDUCATION 2010-2011

ILLITERATE 49.35

LITERATE 50.65

BELOW MATRIC 36.09

MATRIC 10.14

INTERMEDIATE 2.91

DEGREE 1.19

POST GRADUATE 0.32
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Human Factor and Accident Prevention at Work
Shamusideen Kadiri
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Many organizations in industrial and non-industrial sectors are striving for the improvement of their safety 
performance. The purpose of this paper is to discuss a method of framing some of the Human Factors issues 
associated with the Safety Management Systems approach, and to investigate some of the barriers and 
opportunities in using Human Factors Methods to enhance the functioning of a Safety Management System 
within safety-related industries. The paper describes the evolution of safety management and the part played 
by human factors in accident causation. In managing safety at work, the implementation of safety management 
system alone is not good enough, if employees’ behavioural issues are not properly addressed. “Human Factor” 
is a significant contributory factor in a large proportion of accidents whereas “Safety Culture” also influences 
people’s attitude towards safety. For good safety management practice, a good understanding of human factors 
and safety culture in workplaces are crucial for accident prevention. The paper identifies the key elements of 
effective safety management and suggests that a crucial determinant of good safety performance is the safety 
culture of the organization. A plan is outlined for reviewing and improving safety culture with the support of a 
detailed safety culture prompt list.

Keywords: human factor, accident causation, safety management, safety culture
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INTRODUCTION: Small and medium Enterprises (SME) are considered as the driving force for the economic 
growth of a developing country like India. Most of the SMEs are located in residential/non-industrial areas to 
avoid legal obligations of Occupational Safety and Health (OSH) provisions. This study was conducted in Delhi 
with a view to analyze the accidents that had occurred between the years 2013 to 2016. The objective of the study 
is to find out the accident prone SMEs in Delhi and major causes of such accidents.

METHODS: Survey and comprehensive data analysis methods, followed by applying simple statistical techniques 
were used for this study. The accident reports for the study period, collected from the Labour department and 
Police stations, were analyzed for the study. The study was completed in January 2017.

RESULT: It was found that most of the accidents took place in SMEs located in residential/non- industrial 
areas in Delhi. The accident- prone machines were found to be power presses (42%) and injection moulding 
machines (37%). Predominantly unsafe machinery or unsafe working conditions and lack of training of worker 
were observed to be the major cause of accidents in such industries.

DISCUSSION: It was concluded from the study that unsafe machinery/equipment and lack of proper training 
to the workers were two main reasons for increase in no. of accidents. It was also concluded that the industries 
located in industrial areas were better placed in terms of workplace compliances. The managements who were 
running their operations from residential/non/industrial areas were found to be less aware on health and safety 
issues.

References:
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Eyesight condition in candidates for motor vehicle drivers in the 
function of security
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EYESIGHT CONDITION IN CANDIDATES FOR MOTOR VEHICLE DRIVERS IN THE FUNCTION OF SECURITY

AIMS: Presentation of the status with the eyesight in candidates for motor vehicle amateur and professional 
drivers.

MATERIAL-METHODS: We used the driver`s medical record, ambulance evidence, for a period of 1 year 2o17. 
The evaluation was done according to the actuel legistative. Visus acuitu and color vision were evaluated and 
ophthalmoscopy was performed. Evalation of color vision was done with ISHIHARA table altogether with an 
Otorighter aparate.

RESULTS: Commission for Driving Ability Evaluarion has examined 3537 driver candidates, 17 to 78 years old. 
The tested candidates were 740 (21 %) females, 2797 (79 %) males. Professional driver candidates reach the 
number of 664 for and amaters driver candidates exactly 2873. From the professional drivers which needed 
tools for eyesight correction (glasses and contact lenses) there were only 25 drivers.

From the amateurs drivers, 312 candidates needed to carry eyesight correction tools such as glasses and 
contact lenses.

From the candidates with the time period of 1-3 years of driving, were proclaimed 3 amateur drivers.

CONCLUSION: The most common reasons for evalution with eyesight correction tools are hipermethropia, 
myopia end asthigmathismus. All of this is very important for the traffic safety and stability.

Keywords: Driving candidates, eyesight, security
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Experience of medical doctors and clinical officers on work related 
hazards at Longisa county referral hospital
Andronick Kambol Chebsy

Department of Occupational Health School of Medicine, Moi University, Eldoret, Kenya.

BACKGROUND: Safety at work is essential in any kind of profession and applies to medical doctors and clinical 
officers. Their interaction with clients and tools exposes them to work hazards. They come in contact with 
patients with infectious conditions and procedures during which they assume a certain posture. The question 
of availability of protective gear is to be determined. Healthcare workers in developing countries are exposed to 
various forms of hazards.

OBJECTIVE: To determine the various work related hazards faced by medical doctors and clinical officers at 
Longisa county referral hospital (LCRH).

METHODS: Study was carried out in clinical departments at LCRH using descriptive cross sectional design. Target 
population included medical doctors and clinical officers at LCRH. Census technique was used. Questionnaires 
were used to collect data. Respondents were 48 in total. Data was analyzed using Microsoft excel software and 
presented in pie charts, bar graphs and prose.

RESULTS: Most respondents were in casualty at 23%, more female 54%, 83% had worked for ≤5 years. 94% 
had understanding of work related hazards. Clean (94%) and sterile (71%) gloves were reported sufficiently 
available protective equipment. Patient drapes (56%), nose mask (54%) and goggles (42%) were reported 
insufficient. Needle pricks 54% and blood splash 74% were most common among physical hazards. Acute back 
pains 86% leading in ergonomic hazards. Post exposure prophylaxis for HIV was reported by 25% and Hepatitis 
B/C treatment in 40% in infectious hazards. Stress 90% and depression 63% led in psychological hazards.

CONCLUSION: Common hazards were; Psychological hazards with stress and depression. Ergonomic with 
acute back pains. Physical hazards with needle pricks and blood splash. Infectious hazards least experienced 
with HIV and Hepatitis B/C.

Recommendations: The government should prioritize occupational safety of health care workers by education, 
training and awareness and provision of protective equipment.

Keywords: Occupational, Safety, Work, Hazards, Doctors. Infectious hazards



89

[İş Kazaları]

İş kazaları sınıfları,maliyet,nedenler, örnek iş kazaları
Lütfi Alpsoy

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı-İstanbul Grup Başkanlığı

Teknoloji ve üretim hızla gelişirken, insanın can emniyeti ile ilgili olan iş sağlığı ve güvenliği konularında çok 
şeyleri eksik bıraktık, planlamadan, insanları eğitmeden, teknoloji transferini alırken, sadece, tabir yerinde ise, 
teknolojinin nasıl işlediği öncelikli oldu, bu teknolojinin gelişindeki asıl gaye olan, insanların daha güvenle, sağlık 
içerisinde, fiziki ve sosyal yönü ile tam bir iyelik halinde bulunması gereği ve sistemli ve bilimsel yaklaşılmadığı 
takdirde oluşacak kayıpların geri dönüşü zor olan, çok geç kalınmış olan durumların ortaya çıkabileceği hususları 
ihmal edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliğinin en önemli konularından biri iş kazaları ve meslek hastalıklarıdır. Bilindiği 
haliyle; Kaza=Tehlikeli Durum x Tehlikeli Hareket olayların yaklaşık % 98’i bu iki durumdan kaynaklanmakta, 
geri kalan % 2 ise kötü tesadüf, kaçınılmazlık olarak ifade edilen nedenlerden kaynaklanabilmektedir.

Meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu, maddi ve manevi birçok kayıp oluşmaktadır. Kaza 
meydana geldikten sonra, kazayı önlemeye yönelik yapacak bir şey kalmamış olur. Çalışanların, kazaya neden 
olabilecek hatalı, tehlikeli ve düşüncesizce yapılan iş ve davranışlarından kurtulmalıdır. Ah keşke! dememek ve 
sonradan gelen akla sahip olmamak gerekiyor. Çalışma hayatında meydana gelmiş birçok kaza irdelendiğinde; 
olayın meydana gelmesinde birçok neden olayda etkili olmaktadır. Her kazanın ana nedenleri, bir de alt nedenleri 
ayrıca nedenlerin de nedenleri vardır. Genellikle bir kaza olayının meydana gelmemesinde, bir çok nedenden 
birinin ortadan kaldırılması kazayı önleyebilir. Önceden meydana gelmiş farklı kazaların da dikkate alınıp, ona 
göre tedbirlerin alınması ve geliştirilmesi faydalı olabilir. İş kazası ve meslek hastalıkları örnekleri üzerinden 
tehlike ve risklerin daha kolay görünmesini sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: İş kazası,tutum, davranış,analiz,

Job accidents classes, cost, causes, sample work accidents
Lütfi Alpsoy

Directorate of Inspection Board

While the technology and production are developing rapidly, it is the priority of how technology works, only when 
we leave the technology and the transfer of technology without educating people, without planning, leaving 
much to work safety and security issues related to human life safety. the fact that people need to be in a state 
of full ownership with more confidence, health, physical and social aspects and that the losses that would occur 
if systematic and scientific approach are not taken, may arise too late.

One of the most important issues in occupational health and safety is occupational accidents and occupational 
diseases. As is known; Accident = Dangerous Situation x Approximately 98% of Dangerous Movement events 
result from these two situations, while the remaining 2% can be attributed to the reasons expressed as 
inevitability. Work accidents and occupational diseases that occur in the square cause many losses of material 
and spiritual. Once the accident has occurred, there is nothing left to do to prevent the accident. Employees 
should be free from erroneous, dangerous and inconsiderate work and behaviors that may cause accidents. Oh I 
wish! and do not have the reasoning that comes later. When many accidents that occurred in the working life are 
examined; there are many reasons why the event is taking place. The main reasons for each win, as well as the 
reasons for the bottom are also reasons for the win. Often, in the event of an accident, the removal of someone 
from the center can prevent an accident. It may be beneficial to take into account the different accidents that have 
already taken place and to take and develop measures accordingly. Occupational and occupational diseases can 
make risks and risks appear easier through examples.

Keywords: Work accidents, attitudes, behavior, analysis
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Bir Akaryakıt Depolama Tesisinde Büyük Endüstriyel 
Kaza Modelleme Örnekleri
İlkay Yavuz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Petrokimya endüstrisinin üretim ve depolama proseslerinde, insan ölümüne, çevreye ve işletmeye büyük ölçüde 
zarar verebilen ve ekonomik kayba sebep olabilen büyük endüstriyel kaza anlamında birçok kaza meydana 
gelmektedir. İlgili Direktifler ve mevzuat kapsamında büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin 
azaltılması için büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanabilecek 
risklerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, büyük endüstriyel kaza yaşanma riski bulunan 
ve petrokimya endüstrisinde faaliyet gösteren bir akaryakıt depolama tesisinde LPG, Ham Petrol ve Dizel 
depolama tanklarında meydana gelebilecek sırasıyla BLEVE, Tam Yüzey Yangını ve Havuz Yangını olaylarının 
kök nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, Hata Ağacı Analizi (HAA) yöntemi kullanılarak 
risk değerlendirmesi yapılmıştır. Seçilen üç tank için, tepe olay olarak sırasıyla BLEVE, Tam Yüzey Yangını 
ve Havuz Yangını olayları belirlenmiştir. Bu tepe olaylarına sebep olabilecek tüm alt nedenler belirlenmiş ve 
sayısal mantık kapıları olan VE/VEYA kapıları ile bağlantı kurularak kök nedenler tespit edilmiştir. Çalışma 
yapılan tanklardan en kapsamlı olan LPG depolama tankı için JAVA tabanlı yazılım yapılarak (HAAP) Hata 
Ağacı Modellemesi programı hazırlanmıştır. Program ile belirlenen tepe olayları ve tepe olayına sebep olan kök 
nedenler belirlenerek hata ağacı oluşturulduktan sonra, program veri tabanına girilen kök nedenlerin frekans 
verileri kullanılarak Boolean Matematiği ile tepe olayının frekansı (en yüksek önlem seviyesi) hesaplanmaktadır. 
Tepe olayının kabul edilebilir risk seviyesinde olduğunun kontrolü yapılmaktadır. Risk seviyesinin daha düşük 
olabilmesi için belirlenen nedenler doğrultusunda büyük endüstriyel kazaları önlemeye ve etkilerini en aza 
indirmeye ilişkin bu sektördeki işletmelere teknik ve idari önlemler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Petrokimya, Büyük Endüstriyel Kazalar, Risk Değerlendirmesi, Hata Ağacı Analizi

Examples of Modelling of Major Industrial Accident in an Oil Storage 
Plant
İlkay Yavuz

Ministry of Labour and Social Security, General Directorate of Occupational Health and Safety

In the processes of production and storage in petrochemical industry, many accidents called as major industrial 
accidents, which can lead to human death, economic loss and a great damage to environment occur. For the 
purpose of preventing major industrial accidents and reducing their effects within relevant regulations and 
legislation, it is required to determine the hazards of major industrial accidents and assess the risks possibly 
caused by these hazards. In this study, it is aimed to determine the root causes of BLEVE in LPG, full surface 
fire in crude oil and pool fire in diesel storage tanks. In this study, risk assessment has been performed by using 
Fault Tree Analysis. For the selected three tanks, the events of BLEVE, full surface fire and pool fire have been 
determined as the top event respectively. All sub- causes leading to the top events mentioned above have been 
determined and root causes have been identified by means of logical structure of AND and OR gates. A software 
program (HAAP) based on JAVA entitled “Fault Tree Simulation” has been written for the LPG tank as the most 
comprehensive to have been handled in the study. After construction of fault tree via the software program by 
determining root causes leading to BLEVE top event, top event frequency (the highest level of precaution) has 
been calculated with Boolean Mathematics by using frequency data of root causes processed into the program 
database. The checkup with respect to the fact that the top event is at acceptable risk level is being conducted. 
In accordance with the determined causes in order to have a lower risk level, technical and administrative 
measures to hinder major industrial accidents and to reduce the effects have been proposed to the businesses 
in the relevant sector.

Keywords: Petrochemistry, Major Industrial Accidents, Risk Assessment, Fault Tree Analysis
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Türkiye Tersanelerinde Kaza Kategorileri ve İlgili Hata 
Tipleri
Fatih Burak İzci1, Barış Barlas2

1İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı, İstanbul
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bu çalışma, Türkiye’deki tersanelerde iş kazası kategorilerini ve ilgili hata tiplerini belirlemek amacıyla 
hazırlanmıştır. Tersane çalışanlarının hatalı davranışlarına yönelik hata türlerini keşfetmek ve tersanedeki 
işçilerin işyerinde risk altına girdiğini açıklayan temel nedenleri belirlemek için nitel bir yaklaşım kullanılmıştır. 
Tersanelerde 2000 ile 2017 yılları arasında kayıtlı ölümlü iş kazaları (n = 135) araştırılmıştır. Tersanelerde 
yaşanmış olan ölümlü kazalar incelendiğinde 5 temel kategori karşımıza çıkmaktadır. Bunlar yüksekten düşme, 
elektrik çarpması, yangın ve patlama, malzeme düşmesi/çarpması ve boğulma şeklinde sıralanabilir. Tuzla 
Tersaneler Bölgesi’nde 3 yıldan fazla süre çalışan işçiler üzerinde saha araştırması yapılmıştır. Araştırmadan 
edinilen bilgiler iş kazalarını önlemek için önceliklerin belirlenmesinde ve tanımlanmasında önemli bir yer 
tutmaktadır. Ayrıca iş kazaları sonucu ölümleri engelleyecek stratejiler değerlendirilmiştir. Bu ölümlü kazaların 
yaşandığı alanlara ilişkin bir değerlendirme yapılarak ölüm riskinin yüksek olduğu alanlarda ekstra güvenlik 
önlemleri düşünülebilir. Çalışmanın bulguları iş kazalarının ana etkenlerinin belirlenmesinde, iş kazalarının 
önüne geçilmesi amacıyla yeni yaklaşımlar geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hata Tipleri, İş Kazaları, Kaza Kategorileri, Tersane

Accident Categories and Associated Error Types at Shipyards in 
Turkey
Fatih Burak İzci1, Barış Barlas2

1Labour Inspection Board of Istanbul,Istanbul
2Istanbul Technical University, Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Istanbul, Turkey

This study has been designed in order to identify the accident categories and associated error types at shipyards 
in Turkey. A qualitative approach was employed to explore the error types of shipyard workers toward risk-
taking behaviors and to identify the underlying reasons that may explain why shipyard workers take risks 
at work. Registered fatal occupational injuries between the years 2000 to 2017 (n = 135) were investigated. 
Classification of fatal occupational accidents revealed five major reasons for the shipyard workers; falling from 
higher elevation to a lower level, exposed to electric shock, fire and/or explosion, being struck by an object or 
caught in between, and drowning. A workplace survey is conducted workers and foremen working for three 
years or more at Turkish shipyards located in Istanbul region. These data can help to select and define priorities 
to prevent from consequences of occupational accidents. Strategies recommended to minimize the fatalities at 
shipyards are discussed. Furthermore, a risk framework of fatal occupational accidents is drawn so that when 
working conditions are within the high risk region, extra precautions can be taken in order to minimize the 
occurrence of accidents and fatalities. The findings of the study suggest that variables contribute to occupational 
accidents, thus broadening the understanding of these phenomena, which can support new approaches to the 
prevention of occupational accidents.

Keywords: Accident categories, Error types, Occupational accidents,
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Hidroelektrik Santrali İnşaatlarında Meydana Gelen İş 
kazaları Analizi
Mülkicihan Arslan1, Mehmet Ünsal2

1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Kahramanmaraş, Türkiye

Türkiye’de kişi başına yıllık elektrik tüketim miktarı kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok 
altındadır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal bakımdan kalkınmasının sağlanması için sanayileşmenin bir hedef 
olduğu düşünüldüğünde bu endüstrinin ve diğer kullanıcıların ihtiyacı olan enerjinin, yerinde, zamanında ve 
güvenilir bir şekilde karşılanması büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizde bu çalışmalar neticesinde izlenen enerji politikasına bağlı olarak son yıllarda HES (Hidroelektrik 
Santral) yapımı hız kazanmış, buna paralel olarak da yoğun işçi istihdamı ve beraberinde ortaya çıkan iş kazaları 
sektörün İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) yönünden sorgulanmasına neden olmaktadır.

SGK verilerinde yalnız HES inşaatlarında meydana gelen kazalara ilişkin istatistiki veriler mevcut değildir. 
İstatistiki analizler yapılamadığından bu sektörde çoğunlukla hangi kaza tiplerinin gerçekleştiği ne yazık ki 
bilinmemektedir.

Bu çalışmada HES inşaatlarında meydana gelen kazalar derlenerek sektöre özel öncelikli risklerin belirlenmesi 
hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: HES inşaatları, İş Kazası, İş Sağlığı ve Güvenliği

Analysis of Work Accidents Occurring in Hydroelectric Power Plant 
Constructions
Mülkicihan Arslan1, Mehmet Ünsal2

1the Ministry of Labor and Social Security, Turkey 2university of Kahramanmaraş, Civil Engineer,Turkey

The amount of annual electricity consumption per capita in Turkey have developed and the developing countries 
is far below the national average. When it is thought that industrialization is a goal for ensuring economic and 
social development of our country, it is of great importance that the energy required by this industry and other 
users is met in place, on time and reliably.

In recent years, HEPP (Hydroelectric Power Plant) construction has gained momentum due to the energy policy 
observed in the country due to these studies. In parallel with this, heavy employment and accompanying work 
accidents cause the industry to be questioned about OSH (Occupational Health and Safety).

SSI (Social Security Institution) data only on the construction of the HEPE accident statistics are not available for 
the accident. Unfortunately, it is not known which type of accident is taking place in this sector since statistics 
can not be analyzed.

In this study, it was aimed to determine the sector-specific priority risks by compiling the accidents that occurred 
in HEPP construction. Keywords: HES constructions, Work Accident, Occupational Health and Safety.
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Proposal of Intervention Program to decrease High Incidence Rate 
In A Saudi Company: A case Study
Adel Mahmoud Zakaria1, Talal Ibrahim Al Bedewy2

1Department of Industrial Engineering, KAU, Jeddah, KSA 2Civil Defense, Interior Ministry, Jeddah

Aim of study:

The present study aims at choosing one of the worst accident records company in Jeddah – KSA to study the 
root causes of the high accident record and to tailor an intervention program to decrease the incidence rate in 
that company.

METHODOLOGY:

The list of accident record issued by GOSI in the second half of 1434 – Hijri, was reviewed.

The worst seven have been visited, and one of them has been chosen based on practical reasons. A walk 
through survey has been conducted to detect safety defects.

A developed validated occupational injury questionnaire was administered to all the workers in the plant.

An intervention program was tailored to decrease the incident rate based on the questionnaire and walk through 
survey results.

Results & Discussions:

The walk through survey revealed:

• Bad Housekeeping

• High work load

• Lack of safety program and safety specialist

• High exposure to noise, heat, metallic dust and welding fumes

• Lack of proper personal protective equipment

The analysis of the questionnaire indicated:

• None of the workers was trained on usage of PPE

• 35% of the workers have suffered an injury

• 93% of accidents haven’t been investigated

• 68% of injured workers didn’t get the proper medical treatment or deserved sick leave

• 75% of workers didn’t know the work place hazards

The intervention program focused on:

• Improve house keeping

• Monitoring and controlling occupational hazards and exposures

• Developing safety awareness and training

• Investigate all accidents and set preventative program by an experienced safety specialist

• Supply proper medical treatment and sick leave to injured workers

Yet a follow up study would be conducted after 6 months of implementation of intervention program.

Keywords: Incidence rate, walk through survey, accident questionnaire, intervention program
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Psycho-social risk factors as a key emerging risk among women: a 
case study of the Nigerian female worker
Bassey Odiong Akan

Department of Computer Science and Engineering, European University Cyprus, Cyprus

In recent decades potentially significant changes have taken place in the corporate workplace which has led to 
the emergence of new challenges in occupational safety and health.

The corporate workplace is now not only concerned about physical, biological and chemical risks but now 
emerging risks which are completely new risks that have never been seen before or previously known risks that 
are evolving in unexpected ways with unanticipated consequences and psychosocial risk factors is one of them.

These risks are related to the way work is designed, organised and managed, as well as the economic and 
social contexts of work. It has become necessary to identify, explore and anticipate the dynamics of these 
psychosocial risks factors and their attendant psychosocial hazards with regards to how it affects women in the 
corporate workplace.

This presentation is a review of information gathered from books of distinguished authors, research work 
and scientific/professional journals on the psychosocial work environment intended as a guide to stimulate 
discussion, raise awareness and encourage research and action at different levels.

Keywords: Emerging risks, Psychosocial hazards, Psychosocial risk factors, Work related stress.
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The effect of influenza vaccination on workers absenteeism in 
hospital personnel in Iran
Ehsan Rafiei Manesh1, Amin Bojdi2, Zahra Kharghani3, Yalda Ravanshad4

1Associated professor of Occupational Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences. 
Mashhad, Iran 2Associated professor of infectious diseases, Imam Reza hospital, Mashhad University of Medical 
Sciences. Mashhad, Iran 3Resident of Occupational Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical 
Sciences. Mashhad, Iran 4Assistant professor of Preventive Medicine, Ghaem Hospital, Mashhad University of 
Medical Sciences. Mashhad, Iran

INTRODUCTION: Influenza like illness (ILI) is the most common cause of absenteeism in the workplace. This 
study was designed to assess the effect of anti-influenza vaccination on reducing illness and absenteeism 
among health care workers (HCWs) of two hospitals of Mashhad University of Medical Sciences in Iran from 
September 2015 through June 2016.

METHODS: In this cohort study 166 health care workers in two academic hospitals were observed for 9 months. 
Influenza vaccine was administered to 83 HCWs on a voluntary basis in September 2015. Respiratory symptoms 
and absenteeism due to influenza like illness in vaccinated group were evaluated and compared with non- 
vaccinated group every 3 months. A questionnaire was also administered for collecting the socio-demographic 
and occupational data such as age, sex, job, ... in the studied groups.

RESULTS: The mean of age in the vaccinated and non-vaccinated groups was 36.69 and 37.12 respectively 
(P=0.73). There was no significant difference between two studied groups regarding sex, marital status, hospital, 
shift of work (fixed or circular), educational degree, smoking and history of atopy. The individuals who were 
absent from work due to influenza during the first and second trimester were 13 (15.7%) and 7(8.4%) in the 
case group and 31(37.3%) and 24(28.9%) in the control group respectively (P=0.003, P=0.001). During 9 months 
of study 23(27.7%) individuals in case group and 51(61.4%) in control group were absent from work. (P=0.001) 

CONCLUSION: In this study the vaccinated group showed lower flu-like symptoms and sickness absenteeism 
compared with unvaccinated group. Therefore we can conclude influenza vaccination is very effective in reducing 
sickness absenteeism in hospital personnel and annual influenza vaccination is recommended for this job 
groups.

Keywords: Vaccination, Influenza, Absenteeism
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İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma İstasyonu Matrisi
Necmi Türer
Bosch - BSH Ev Aletleri

BSH tarafından henüz geliştirilen ve devreye alınan uygulama paylaşılacaktır.

Meslek hastalıklarının önüne geçmek üzere hem çalışan hem de istasyon üzerinde değerlendirme ile çalışan 
<-> istasyon eşleştirmesi yapılmaktadır. Çalışan işe alım sırasında sahip olduğu eğitim belgeleri, işyeri hekiminin 
yaptığı muayene sonucuna göre çalma limitleri (yüksekte çalışma, oturarak çalışma, gürültülü ortam, vs), 
kişisel koruyucu ekipmanları teslim tutanakları, işe özgü aldığı eğitim kayıtları ve benzeri tüm bilgiler SAP 
üzerinden kaydedilmekte ve işyeri içinde kullandığı karta tüm bu bilgiler yüklenmektedir. Diğer yandan her bir 
istasyon üzerine kart okuyucu bağlanarak istasyon numara ile eşleştirilmektedir. İşveren, çalışan, iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekiminin çalışma istasyonu üzerinden yaptığı değerlendirme sonucu hangi kişisel koruyucu 
ekipmanın kullanılması gerektiği, gerekli eğitimler (mesleki yeterlilik), ilgili talimatlar, sağlık gereklilikleri 
belirlenerek gerekli bilgiler sisteme kaydedilir. Çalışan her mesai başlangıcında taşıdığı kartı istasyondaki kart 
okuyucuya temas ettirir. Eğer çalışanla ilgili tüm şartlar karşılanmışsa istasyon kullanılmaya başlanabilir. Bu 
sayede çalışana uygun iş seçilmesi garanti edilir. Mesai saatleri içinde istasyon değişikliği meslek hastalığına 
yakalanmadan önlenebilir. Anahtar Kelimeler: Meslek Hastalığı, risk değerlendirmesi, kişisel koruyucu ekipman, 
mesleki yeterlilik eğitimi

Occupational Helath and Safety Works Station Matrix
Necmi Türer

Bosch - BSH Home Appliances

The newly project, which is developed and established by BSH will be shared.

In order to prevent occupational diseases, we are mapping between employee <-> work station with evaluating. 
The training documents that are available at the time of recruitment of employees, the health limits (high 
work, sitting work, noisy environment, etc.), the delivery agreements of the personal protective equipment, 
the training records of the work, etc. are recorded via SAP and the workplace. All this information is loaded on 
the employee card. On the other hand, a card reader is equipped to each station to match the station number. 
The personal safety equipment, the necessary training (vocational qualification), the relevant instructions and 
the health requirements are determined and the necessary information is recorded in the system as a result 
of the evaluation made by the employer, the employee, the safety expert and the occupational physician over 
the workstation. At the beginning of each working shift, the card that is carried is brought into contact with the 
card reader on the station. If all conditions are met, the station can be used. This ensures that the appropriate 
job is selected for the employee. The station change can be avoided without getting occupational illness during 
working hours.

Keywords: 92/5000 Occupational Disease, Risk Assessment, Personal Protective Equipment, Occupational 
Qualification Training ISG İstasyon Matrisi
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Temizlik Çalışanlarının Çalışma Koşullarının ve Sağlık 
Durumlarının İncelenmesi
Eylül Gündoğdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara

Bu çalışmanın amacı, temizlik çalışanlarının karşılaştıkları etkenleri, çalışma koşulları ile bunlara bağlı 
sağlık sorunlarını ve sağlık şikayetleri ile ortam faktörleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma, bir kamu 
kuruluşunda ve sanayide çalışan 110 temizlik çalışanı ile kesitsel tipte yapılmıştır. Çalışanların demografik 
özellikleri, genel sağlık durumu, sağlık şikayetleri ve iş faktörleri ile ilgili bilgiler anket ile toplanmıştır. Çalışma 
koşullarına yönelik yapılan incelemelere göre, temizlik çalışanları en çok psikososyal, ergonomik ve kimyasal 
risklere maruz kalmaktadır. En sık görülen hastalıklar alerjik hastalıklar, astım ve bel rahatsızlıklarıdır. Sağlık 
şikayetleri ve ortam faktörleri arasında ilişkiler tespit edilmiştir. En çok bildirilen sağlık sorunları kas-iskelet 
sistemi yakınmaları (% 88.2) ve psikososyal şikayetlerdir (% 85.3). Çalışma ortamlarına ilişkin değerlendirmelere 
göre, en çok bildirilen fiziksel faktörler ıslak / kaygan zeminler (% 49.5), soğuk ve gürültüdür. En sık bildirilen 
kimyasal faktörler kimyasal temizlik maddeleri (% 65.7), toz ve diğer kimyasallardır. En sık bildirilen ergonomik 
faktörler ise ayakta çalışma (% 97.1), yürüme (% 92.2) ve eğilerek çalışmadır (% 90.3).

Anahtar Kelimeler: Kimyasal temizlik maddeleri, Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, Psikososyal riskler, 
Temizlik çalışanları, İş sağlığı ve güvenliği

Review of Working and Health Conditions of Cleaning Workers
Eylül Gündoğdu

Ministry of Labor and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety, Ankara, Turkey

Aim of this study is to identify the job factors, work conditions and related illnesses of participants and to 
examine the relationship between health complaints and environmental factors. This study was conducted 
using cross-sectional methodology with 110 cleaning workers working in a public and an industry institution. 
Information related to workers’ demography, health status and issues and job factors were collected with a 
survey. According to investigations of working conditions conducted on the cleaning staff, respectively, workers 
mostly exposed to psychosocial, ergonomic and chemical risks. Most frequent diseases are allergical diseases, 
asthma and back disorders. Relations with health complaints and environmentals factors were identified.

It was found that the mostly reported health problems are musculoskeletal complaints (88.2 %) and psychosocial 
complaints (85.3 %). According to evaluations regarding the work environments, mostly reported physical 
factors are wet/slippery floors (49.5 %), cold and noise. Mostly reported chemical factors are chemical cleaning 
agents (65.7 %), dust and other chemicals. Mostly reported ergonomic factors are standing (97.1 %), walking 
(92.2 %) and leaning (90.3 %).

Keywords: Chemical cleaning agents, Musculoskeletal diseases, Psychosocial risks, Cleaning workers, 
Organizational health and safety.
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Meslek Hastalıkları Kayıt ve Bildiriminde ABD Sistemi 
Örneği
Mehmet Erdem Alagüney1, Anna Allen2

1Yunus Emre Devlet Hastanesi, İş ve Meslek Hastalıkları, Eskişehir, Türkiye 2West Virginia Üniversitesi, Meslek 
Hastalıkları Departmanı, WV, ABD

AMAÇ: İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili verilerin toplanması, kaydedilmesi ve bildirilmesi önleyici 
yaklaşım için gereklidir ve kontrol önlemleri geliştirmek için bu verileri tespit etmek ve değerlendirmek 
önemlidir. ABD meslek hastalıkları bildirimine yönelik çok çeşitli sistemlerin olduğu bir ülkedir ve tüm 
sistemleri tek tek inceleyerek avantaj ve dezavantajlarını aktaracağız. METOD: Türkiye’deki ilk İş ve Meslek 
Hastalıkları araştırma görevlisi meslek hastalıkları bildirim sistemlerini incelemek üzere ABD’de bir meslek 
hastalıkları kliniği ve NIOSH’u ziyaret etmiştir. SONUÇLAR: Meslek Hastalıkları ve İş Kazası Sürveyansı (SOII): 
İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından yürütülen SOII nüfusa dayalı, merkezi bir sürveyans sistemidir. 
ABD’deki meslek hastalıkları için birincil ulusal gözetim sistemleridir. Verilerini OSHA tarafından zorunlu 
olarak belirlenen ve işveren tarafından tutulması gereken mesleki yaralanma ve hastalık dokümanlarından alır. 
Mesleki Riskler İçin Sentinel Olay Bildirimi Sistemi (SENSOR): Bir devlet kurumu (sürveyans merkezi), 
sağlık kurumlarından (sentinel vaka sağlayıcıları) gelen raporlara dayanarak “sentinel” vakalarını (seçilmiş 
meslek hastalıkları) alır ve vakaları doğrulamak için ayrıntılı tanı ölçütleri kullanır. Erişkin Kan Kurşun 
Epidemiyolojisi ve Sürveyansı (ABLES): Bu sistem, laboratuvarların, 15 μg / dl’den yüksek yetişkin kan 
kurşun düzeylerini İş Güvenliği Departmanı’nda bulunan Eyalet Mesleki Kurşun Zehirlenmesi Kayıt Sistemi’ne 
bildirmesini gerektirir. İşçi Tazminatı Verileri: Bu veri sistemi meslek hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiye 
sahiptir. Ancak birçok kısıtlaması vardır. Ulusal Tarım İşçileri Araştırması (NAWS): ABD’de işe alınmış tarım 
işçilerinin demografik ve istihdam verilerini toplayacak şekilde tasarlanmış bir örneklem araştırmasıdır. NIOSH, 
tarım çalışanlarına yönelik müdahaleleri düzenlemek için iş sağlığı sorularını bu ankete dâhil etmiştir. SONUÇ: 
ABD’de meslek hastalıklarıyla ilgili kayıt ve bildirim sistemleri çok çeşitlidir ve avantajları ve dezavantajları vardır. 
Bununla birlikte bu durum genel olarak, tüm meslek hastalıklarını toplayabilecek tek bir sistem olmadığını bize 
göstermektedir. Meslek hastalıklarının hepsini kapsayacak şekilde birden fazla sürveyans sistemi tanımlamalı 
ve bunları analiz edip birleştiren bir üst yapı oluşturulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: bildirim, kayıt, meslek hastalığı

Recording and Notification of Occupational Diseases, The USA System
Mehmet Erdem Alagüney1, Anna Allen2

1Yunus Emre Hospital, Occupational Diseases Department, Eskisehir, Turkey 2West Virginia University, 
Occupational Diseases Department, WV, USA

AIM: Collection, recording and notification of data on occupational accidents and diseases are instrumental 
in their prevention. The United States is one of the countries that has diverse record keeping systems on 
occupational diseases. We aimed to establish the advantages and disadvantages of these systems one by 
one. METHOD: The first occupational disease resident in Turkey visited an Occupational Medicine Clinic and 
NIOSH and gathered detailed information on recording and notification systems in the USA. RESULTS: Survey 
of Occupational Injuries and Illnesses (SOII) is a population based surveillance which is conducted by Bureau of 
Labor Statistics (BLS). SOII is the primary national surveillance system for occupational diseases. SOII captures 
data from occupational disease logs that are kept by the employer which is compulsory by the OSHA. Sentinel 
Event Notification System for Occupational Risks (SENSOR) requires a government agency (surveillance 
center) receives “sentinel” cases (selected occupational disorders) based on reports from health institutions 
(sentinel providers) and uses detailed diagnostic criteria to confirm the cases. Adult Blood Lead Epidemiology 
and Surveillance (ABLES) requires laboratories to report adult blood levels higher than 15 μ g/dl to the State 
Occupational Lead Poisoning Registry in the Division of Occupational Safety. Workers’ Compensation Data has 
important knowledge on occupational diseases. But it has many constraints. National Agricultural Workers 
Survey (NAWS) is a probability survey of a sample of U.S. hired crop workers, designed to collect demographic and 
employment data. NIOSH has incorporated occupational health questions into this survey to guide interventions 
among farmworkers. CONCLUSION: the system on reporting and notification on occupational diseases in the 
US is very diverse and has its advantages and disadvantages. However, it shows us there is no unique system 
that gathers all occupational diseases. As the occupational diseases vary substantially we should define several 
surveillance systems to cover all of them.

Keywords: notification, occupational disease, recording
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Health and work ability assessment at employees at gas combined 
electricity plant
Maja Panajotovikj Radevska1, Daniela Todorovska Jovanovikj2, Sasho Stoleski3, Dragan Mijakoski3 

1Department of occupational health and safety, Public health center Zeleznichar, Skopje, R.Macedonia 
2Department of occupational health and safety, Public health center Kumanovo, Kumanovo, R.Macedonia 
3Institute of Occupational health of RM, Skopje, R.Macedonia

INTRODUCTION: With the intensive utilization of the natural gas in all segments of the industry, negative 
effects and impact on worker’s health are expected to occur. The aim of this study is to make health evaluation 
and assessment of the work ability among the employees of the electricity and heat production gas power plant, 
by analyzing results obtained from the preventive medical examinations.

MATERIAL-METHODS: This research is a cross sectional epidemiological study. Examined group is consisted 
of 40 men employed in technical maintenance department in the gas power plant for the production of electrical 
and thermal energy. The control group is consisted of 40 men employed in the primary school as teachers. The 
study was conduct by analyzing the findings of the risk assessment using Kinney methodology and carried out 
preventive medical examinations.

RESULTS: Only significant difference between two groups was uncover during the audiometric test from which 
we can see that the number of the workers in examined group (47,5%) is significantly higher (P<0,05) than the 
number of employees in the control group (12.5%). Audiometric changes findings within workers exposed group 
present the appearance of audiometric notch (32.5%). Risk of audiometric changes findings among respondents 
from the exposed group was significantly higher (P <0,05) and is 8 times higher than the control group (OR = 
8.14 95% CI 2,44-27,17) with high values of the relative risk RR = 4,75.

CONCLUSION: Noise is a specific risk that can lead to occupational hearing loss. From this conclusion, needs 
for preventive periodical medical examinations come out in order for timely detections and prevention of certain 
conditions of the worker’s health that come up from the nature of the workplace and the working environment. 
These periodical medical examinations should be also determinate by the risk assessment process.

Keywords: health monitoring, occupational noise, professional hearing loss
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Hastane Çalışma Ortamının Çalışanların Psikolojik 
Semptomları Üzerindeki Etkisi
Ali Bestemi Kepekçi1, Ulaş Çınar2

1Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Programı
2İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Güvenli bir çalışma ortamı iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının temel amaçlarından bir tanesidir. Psikolojik risk 
etmenlerinin tespiti; fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenlerine göre çok daha zordur. Çalışma ortamı diğer 
risklerden mümkün olduğunca arındırılsa dahi ortamın yapısal ve çevresinden kaynaklanan özellikleri çalışanlar 
üzerinde bir takım psikolojik etkilere sebebiyet verebilir. Psikolojik semptomların tespiti için geliştirilmiş olan 
ve 90 sorudan oluşan SCL-R-90 testi istatistiksel olarak yorumlandığında; Somatizasyon, Anksiyete, Obsesyon, 
Depresyon, Psikotik, Paranoid ve Fobik semptomlarının yanı sıra tüm verilerin ortalaması olan Genel Semptom 
İndeksi verilerine ışık tutmaktadır. Bu çalışmada; hastanelerin ameliyathane, servis, büro ve acil servis 
departmanlarında çalışan kişilere SCL-R-90 testi uygulanarak psikolojik semptomlar belirlenmiştir. Belirlenmiş 
olan semptomlar farklı departmanlar özelinde gruplanarak SPSS paket programı kullanılarak Mann Whitney 
U analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda özellikle ameliyathane çalışanlarının Anksiyete ve Genel 
Semptom İndeksi verilerinde bir anlamlılık yakalanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ameliyathane, anksiyete, psikolojik risk, iş sağlığı, meslek hastalığı

Impact of Hospital Work Environment on Psychological Symptoms of 
Employees
Ali Bestemi Kepekçi1, Ulaş Çınar2

1Department of Anesthesia, Health Occupation High-School, İstanbul Yeni Yüzyıl University
2Department of Occupational Health and Safety, Faculty of Health Sciences, İstanbul Yeni Yüzyıl University

A safe working environment is one of the main objectives of occupational health and safety practices. 
Identification of psychological risk factors is much more than difficult physical, chemical and biological risk 
factors. Even if the work environment is cleaned as much as possible from other risks, the structural and 
environmental characteristics of the environment can cause some psychological effects on employees. When 
the SCL-R-90 test, which was developed for the detection of psychological symptoms and consists of 90 
questions, is interpreted statistically; Somatization, Anxiety, Obsessive, Depression, Psychotic, Paranoid and 
Phobic Symptoms besides that General Symptom Index data which is the average of all data. In this study; 
Psychological symptoms were determined by applying the SCL-R-90 test to the persons working in the 
operating room, service, office and emergency departments of the hospitals. The identified symptoms were 
assessed grouped in different departments by Mann Whitney U analysis using the SPSS program. As a result 
of the study, a significant difference was obtained especially in the Anxiety and General Symptom Index data of 
the operating room workers.

Keywords: Operating room, anxiety, psychological risk, occupational health, occupational disease
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Meslek Hastalıklarının İş Kazalarıyla İlliyeti
Gonca Elevli

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / İŞ TEFTİŞ İSTANBUL GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL

Meslek hastalığının oluşması için, çalışanın yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebep olması 
şart değildir. Örneğin bazı kimyasal maddelere bir kez ve aşırı konsantrasyonlarda maruz kalmak sağlıkta 
kronikleşen bozukluklar meydana getirebilir ve mevzuatta tanımlı bazı meslek hastalıklarının ortaya çıkması 
ile sonuçlanabilir. Bu nedenle iş kazası olarak nitelendirilebilen bazı olaylar, tablonun tümü değerlendirildiğinde 
meslek hastalığına dönüşebilir. İş kazalarının meslek hastalığı riskini içerme ihtimali iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerince değerlendirilmeli ve ileriye dönük önlemler alınmalıdır. Örnek olguda çalışan, kimyasal 
maddelerin transfer edildiği buhar borularında tamirat yapmaktadır, bu esnada borudan püskürme ile Toluen 
diizosiyanit (TDI) adlı maddenin gaz ve buharına maruz kalır. İlk müdahalesi yapılarak hastaneden taburcu edilir 
ancak ilerleyen süreçte sağlık şikayetleri kronikleşir. Çalışana astım+intertisyel akciğer hastalığı+hipersensitivite 
pnömonisi teşhisi ile başlayan süreç, çalışana Meslek Hastalıkları Listesi’nde tanımlı bronşiyal astma teşhisi 
konması ile sonuçlanmıştır. Sunulacak bildiride proaktif yaklaşım doğrultusunda, işyerlerinde meydana 
gelen iş kazalarının sonuçları itibari ile meslek hastalığına neden olma potansiyeline dikkat çekilecek meslek 
hastalıklarını engelleyici tedbirler anlatılarak konunun önemi vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: meslek hastalığı, iş kazası, proaktif

Relation Between Work Accidents and Occupational Diseases
Gonca Elevli

MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL SECURITY

Occupational illness does not have to be a recurrent reason for the nature of the work the employee is doing. For 
example, exposure to certain chemical substances once and in excess concentrations can lead to health-related 
chronic disorders and may result in the appearance of certain occupational diseases as defined in the legislation. 
For this reason, some events that can be described as work accidents can turn into occupational diseases when 
the whole table is evaluated. The likelihood of occupational accidents involving occupational disease risk should 
be assessed by occupational health and safety professionals and proactive measures should be taken. The 
working example is repairing steam pipes in which chemical substances are transferred, during which the 
pipe is sprayed with gas and vapor of toluene diisocyanate (TDI). The first intervention is made and discharged 
from the hospital, but the health complaints become chronic in the process. The process that started with the 
diagnosis of employee asthma + interstitial lung disease + hypersensitivity pneumonia resulted in the diagnosis 
of bronchial asthma defined in the Occupational Diseases List of the employers. In order to propose a proactive 
approach, it is important to emphasize the importance of the preventive measures to prevent occupational 
diseases which will be attracted to potential occupational diseases by the results of occupational accidents in 
workplaces.

Keywords: occupational disease, work accident, proactive
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Occupational Stress and Lipid Profile among Professional Drivers in 
Ismailia City, Egypt
Amani Waheed El Din Abdallah1, Sarah Mohamed Hussein1, Essam Mohaned Abdalla2, Rasha Farouk 
Abdellah1, Adel Mounir Mishriky1 
1Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Suez Canal University, Ismailia, Egypt
2Department of Clinical Pathology, Faculty of Medicine, Suez Canal University, Ismailia, Egypt

BACKGROUND: Occupational stress plays a crucial role in professional drivers’ health. Dyslipidemia is a well-
established modifiable cardiovascular risk factor. The association between occupational stress and dyslipidemia 
is not clear.

OBJECTIVES: Assessment of Occupational stress, lipid profile and their association among professional 
drivers.

METHODOLOGY: A cross-sectional study conducted at a large company in Ismailia City, Egypt, where, 131 
professional drivers divided into 44 car drivers, 43 bus drivers, and 44 truck drivers were eligible after applying 
exclusion criteria. Occupational stress index (OSI), non-occupational risk factors of dyslipidemia were assessed 
using interview structured questionnaire. Blood pressure, body mass index (BMI) and lipid profile were measured.

RESULTS: The mean of total OSI score was 79.98 ± 6.14. The total OSI score is highest among truck drivers 
(82.16 ± 4.62), then bus drivers (80.26 ± 6.02) and lowest among car drivers (77.55 ± 6.79) with statistically 
significant. Eighty percent had Dyslipidemia. The duration of driving hours per day, exposure to passive smoking 
and increased BMI were the risk factors. No statistical significance between Total OSI score and dyslipidemia. 
Using, logistic regression analysis, occupational stress, duration of driving hours per day, and BMI were positive 
significant predictors for dyslipidemia.

CONCLUSION: Professional drivers are exposed to occupational stress. A high proportion of drivers have 
dyslipidemia. Total OSI score doesn’t have statistically significant relation with dyslipidemia.

Keywords: Professional drivers, Occupational Stress, Dyslipidemia.
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Work Limitation among Employees with Chronic Medical Conditions, 
Ismailia, Egypt
Amani Waheed El Din Abdallah1, Ahmed Mohamed Fouad1, Amira Gamal Abdelrahman1, Rasha Farouk 
Abdellah1, Fatma Mohamed Shebl2

1Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Suez Canal University, Egypt
2Department of Chronic Diseases Epidemiology; Yale School of Public Health, USA

BACKGROUND: Chronic medical conditions are commonly associated with significant decrement in physical 
and mental health status, and influnce a broad range of functionining. The objective of this study was to evaluate 
the association between work limitation and chronic medical conditions.

METHODS: Two equal cohorts of shipyard workers (n = 258) with or without chronic medical conditions were 
compared for work limitation. Work limitation was calculated from a self-reported work performance relative 
to the average performance of workers in the same occupation. One-to-one propensity score greedy matching 
procedure was performed to generate a matched set of workers based on their chronic medical conditions 
status. Work limitation was regressed on chronic medical condition status in the matched dataset using 
conditional logistic regression model.

RESULTS: In the matched dataset, workers with chronic medical conditions were 5.93 times more likely to 
get work limitation compared to those without chronic medical conditions (95% CI: 3.43 – 10.25). Furthermore, 
given they had multiple chronic conditions they were 3.85 times more likely to get work limitation compared to 
a single chronic condition (95% CI: 1.74 – 8.55).

CONCLUSION: Chronic medical conditions can significantly increase empolyees’ work limitation compared to 
employee’s without chronic medical conditions.

Keywords: work limitation, disability
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Study of diseases on chrysotile industry
Serik Ibraev, Asset Izdenov, Alexey Alexeyev, Adina Abeldinova, Alma Baizulda

Department of Sanitary and hygienic laboratory, Karaganda State Medical University, Karaganda, Kazakhstan

The health status of the working population of the Republic of Kazakhstan occupies an important place in the 
structure of the population’s health indicators, which largely depends on working conditions, the economic well-
being of the society, environmental factors, hereditary predisposition, lifestyle, and medical support.

The aim of the study was to assess the morbidity with a temporary disability of the main occupations of the 
mining and transport enterprise of the chrysotile industry. The analysis of morbidity depending on a gender, age, 
the experience of work, and on nosologies on 100 employees worked at least whole year carried out.

The analysis of morbidity for 5 years in the mining enterprise has shown the following: on the basis gender-
disaggregation, the highest levels of morbidity were observed in men. By age composition, higher morbidity 
rates in the age groups 30-39 years and 40-49 years were revealed.

According to the work experience, it is established that the main morbidity rates in the studied groups decrease 
with increasing work experience in contact with chrysotile-containing dust. The highest morbidity rates were 
noted with a work experience of up to 9 years.

By the study of nosological forms of diseases, it was found that the first place in the structure of morbidity is 
acute respiratory diseases and influenza, the second most common disease of the musculoskeletal system, 
and the third place is respiratory diseases.

According to the analysis of morbidity in this enterprise, there is a need to develop and implement preventive 
measures to protect the health of the working population.

Keywords: Health, morbidity, industry, working, working conditions, occupational risk
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Havaalanı uçak pisti apron çalışanlarının gürültü 
maruziyet değerlendirmesi
Tülin Gündüz1, Hakkı Şahin2, Zafer Bilgin2

1Uludağ Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa 2Işık Üniversitesi, İş Güvenliği Yüksek Lisans 
Programı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma, havaalanı uçak pisti apronunda çalışan yer hizmetleri ekibinin çalışma ortamındaki gürültü 
düzeyinin incelenmesini içermektedir. Çalışmada amaç, apron çalışanlarının maruz kaldığı gürültü maruziyet 
değerlerinin belirlenmesidir.

YÖNTEM: DHMİ uçuş hattı yer hizmetleri ekibinin uçak başında, uçuş öncesi ve uçuş sonrası yürüttükleri 
faaliyetler kapsamında uçak motoru ve takat kaynaklarının ürettiği gürültü düzeyi ölçülmüştür. Belirlenen 
çalışma alanında uçak çalışırken ve çalışmazken apron bölgesinde 4 ayrı noktadan ölçümler yapılarak gürültü 
ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR: Apron bölgesinde gerçekleştirilen 1,2,3,4 no’lu ölçüm noktalarında elde edilen gürültü düzeyi 
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Gürültü Ölçüm ve Değerlendirme Kılavuzu esas alınarak hesaplanan saf 
kaynak gürültüleri ve arka plan aşma miktarları arasındaki farklar 10 dB’den yüksek olduğu tespit edilmiştir.

SONUÇ: Ses ölçümlemelerin sadece çevre için değil havalimanı sahası içerisindeki tüm çalışanlar baz alınarak 
yapılmasının, ölçüm sonuçlarının yönetmelikte belirlenen maruziyet değer ve sürelerinin üzerinde olduğu çalışan 
grupları maruziyet değerlerinin kabul edilebilir oranlara çekilmesi için önlemleri hayata geçirecek tedbirler 
alınmasının, ortam ve kişisel ses ölçümlerinin sürekli olarak yapılmasını sağlayacak sistemler kurulmasının, 
artarak devam eden hava araçları ses maruziyetini önlemede etkili olacağı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gürültü Maruziyeti, Havaalanı Apron Çalışanları, Ergonomi

Noise aspect evaluation of the apron workers of the airport airfield
Tülin Gündüz1, Hakkı Şahin2, Zafer Bilgin2

1Uludağ University, Department of Industrial Engineering, Bursa 2Isik University, Work Safety Master Program, 
Istanbul

AIM: This work contains that evaluation of the noise level in working environment of apron ground-field services 
team. The aim of the study is determined the noise exposure values that is exposed of the apron ground-field 
ground services team.

METHOD: The noise level of the plane engine and power source in the process of the apron workers being on 
the plan, before the flight and after the flight has been measured. In this aspect, while the plane was on power 
and off power, noise measurements have been made in 4 different apron areas.

RESULTS: It has been determined that differences between the noise that is performed, obtained from no 1, 
2, 3, 4 measure points are higher than 10 dB the pure source noises that calculated based on Environment 
and Forest Ministry Environmental Noise Measurement and Evaluation Manual and background suspended 
amount.

CONCLUSION: It is determined that noise measurements should be done based on both environment and all 
runs in the apron field. If the measurement results of study groups exposure values are higher than the exposure 
values set out in Regulation, they should be taken necessary precautions for with drawl of acceptable values. 
Systems should be established that measure environment and personal audio continuously. It is determined 
that these precautions are going to ben effect to prevent aircraft sound exposure which is going on increasingly.

Keywords: Noise Level Evaluation, Airfield Apron Workers, Ergonomics
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Sağlık çalışanlarında obezite farkındalığı
Serdar Savaş Gül1, Tuğba Gül2

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, TOKAT, 2Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Müdürlüğü, ANKARA

Kronik bir hastalık olarak kabul edilen obezite sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde giderek artmaktadır. Bu 
çalışmada amacımız Tokat’ta yaşayan sağlık çalışanları (doktorlar, hemşireler, teknisyen ve idari personel) 
arasında obezite sıklığı ve etkileyen faktörler araştırmaktır. Çalışmada Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde 172 sağlık çalışanında (E:64 (%72,4), K:108 (%62,8) ve ortalama 
yaş 31,9±6,4 yıl) obezite sıklığı araştırıldı.

Obezite sıklığının belirlenmesi için sosyo-demografik öykü (yaş, cinsiyet, meslek, evlilik, eğitim, çalışma süresi, 
ekonomik durum, çalıştığı bölüm, sigara kullanımı, diyet, gebelik) ve bazı antropometrik ölçümler (boy, kilo, 
göbek ve kalça çevresi ölçümü) dikkate alınmıştır. Beden kitle indeksi ağırlık (kg) / boy (m2) formülünden 
hesaplanmıştır. İstatiksel analiz için SPSS 14.0 paket proğramı kullanıldı. ANOVA, Kruskal Walls testi, Mann-
Withney U testi ve Ki-Kare testleri verilerin analizi için kullanıldı. Tüm analizler için iki yönlü p değeri kullanıldı ve 
p değeri <0,05 ise istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Çalışma sonucuna göre, sağlık çalışanlarının obezite sıklığı %10,7 olarak genel obezite sıklığından daha küçük 
bulundu. Obezite sıklığı ile toplam çalışma süresi (p<0,018), evlilik (p<0,0001) ve cinsiyet (p<0,034) arasında 
anlamlı ilişki vardı. Obezite sıklığı ile sigara kullanımı (p:0,460), aylık gelir düzeyi (p:0,549) ve hastanede nöbet 
tutmak (p:0,424) arasında anlamlı bir ilişki yoktu. Bu çalışma sonucunda sağlık çalışanlarında obeziteye etki 
eden başlıca faktörlerin yaş, meslek, medeni durum ve cinsiyet olarak saptadık.

Anahtar Kelimeler: Obezite, beden kitle indeksi, sağlık çalışanları

Obesity awareness in health workers
Serdar Savaş Gül1, Tuğba Gül2

1Gaziosmanpaşa University Medical School,Nuclear Medicine Department, TOKAT , 2Ministry of Health, 
Directorate of Public Health, ANKARA

The prevelence of a chronic disease, obesity, consistently increases in our country as all over the World. This 
work was done to investigate the obesity frequency and its factors among health workers (doctors, nurses, 
technician and administrative staff) who live in Tokat. In this study, the obesity frequency of 172 health workers 
(M=64 (72,4%), F=108 (62,8%) and the meanage of the subjects was 31,9 ± 6,4 year) at Gaziosmanpaşa University 
Hospitals was surveyed.

For the determination of obesity frequency, socio demographic history (age, sex, occupation, marriage, 
education, working time,economical status, company, smoking, diet, pregnancy) and some anthropometric 
measurements (height, weight, belly and hip circumference measurement) were taken into consideration. Body 
mass index was calculated from the weight (kg) / height (m2) formula. The SPSS 14.0 statistical package was 
used for statistics. ANOVA, Kruskal Walls test, Mann-Withney U test and Chi-Square test were used for data 
analysis. For all analyses two-way P value was used, and a P value of <0,05 was considered as statistically 
significant.

According to our results, the obesity frequency of health workers was found 10.7% that is smaller than the 
general obesity frequency. There was a significant relationship between obesity frequency and total occupational 
duration (p:<0,018), marriage (p:<0,0001) and gender (p:<0,034). There was not a significant relationship between 
obesity frequency and smoking (p:0,460), monthly income level (p:0,549) and keep watch at the hospital (p:0,424). 
We have found that the main factors on obesity in health workers were age, occupation, marriage and gender.

Keywords: Obesity, Body Mass Index, Health Workers
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Çeşitli Tekstil Fabrikalarındaki Gürültü Seviyeleri, 
Ölçümü Ve Korunma Yöntemleri
Fulya Yılmaz1, Gizem Celep2, Gamze D. Tetik3

1Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uşak Üniversitesi, Türkiye, 2İş Sağlığı ve Güvenliği 
Bölümü, Sağlık Yüksekokulu, Uşak Üniversitesi, Türkiye, 3Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği 
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Tekstil sektörü iplik, dokuma, örme, boya-terbiye ve konfeksiyon gibi departmanları bünyesinde barındırmaktadır. 
Emek yoğun bir sektör olan tekstil sektöründe çok çeşitli makinaların kullanılması, bu sektörde çalışanların 
sağlık ve güvenliklerini tehdit eden risk faktörleri doğurmaktadır. Bu risk faktörlerinin başında çalışanların 
fabrika içerisinde maruz kaldıkları gürültü gelmektedir. Gürültü günümüzde en yaygın işyeri tehlikelerinden 
birisidir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından gürültünün tanımı işitme kaybına neden olan ya da başka 
sağlık tehlikelerine yol açan tüm sesler olarak yapılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (OSHA) verilerine göre 
her yıl 22 milyon çalışan gürültü maruziyeti açısından risk altındadır. Bunlar; fiziksel, fizyolojik ve psikolojik 
riskler olarak sınıflandırılabilir. İşletmelerde yapılan işlerin niteliğine göre çalışanlar çeşitli seviyelerde gürültüye 
maruz kalmaktadırlar. Tekstil fabrikalarında kullanılan makina tipi, sayısı, makinanın teknolojisi, fabrika 
binasının yapısı ve büyüklüğü gürültü seviyesini belirleyen önemli unsurlardır. Tekstil fabrikalarında iplik 
üretim hattında bulunan yüksek devirlerde çalışan makinalar, dokuma tezgahları, örme makinaları ve hatta 
havalandırma sistemlerinden çıkan sesler birer gürültü kaynağıdır. Araştırmalar tekstil fabrikalarındaki farklı 
departmanlardaki gürültü seviyelerinin 70 - 110 dBA arasında değiştiğini göstermektedir. Gürültü düzeyinin 
ölçülmesinde çeşitli cihazlar ve teknikler kullanılmaktadır. Bu ölçümler uluslararası standartlar ve normlar 
çerçevesinde yapılmaktadır. Fabrikalarda yapılan bu ölçümler neticesinde gürültü değerlerinin kabul edilebilir 
sınırlar içerisinde olup olmadığına ilgili yönetmelikler doğrultusunda karar verilip gerekli önlemlerin alınması 
sağlanmaktadır. Bu önleme ve korunma yöntemleri; gürültüyü kaynağında azaltmak, ses enerjisinin yayıldığı 
yolda gürültüyü azaltmak ve gürültüyü gürültüye maruz kalan kişide engellemek olarak sınıflandırılmaktadır. Bu 
çalışmada çeşitli tekstil fabrikalarındaki tespit edilmiş gürültü seviyeleri belirtilecek, gürültü seviyelerinin ölçüm 
yöntemlerine değinilerek gürültüyü önleme ve korunma yöntemleri hakkında detaylı bilgi verilecektir. Böylelikle 
bu çalışma iplik, dokuma, örme, boya- terbiye ve konfeksiyon vb. tüm tekstil fabrikalarında gürültünün tespiti, 
ölçümü ve korunma yöntemleri hakkında bir referans kaynak niteliği taşıyacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, meslek hastalıkları, tekstil fabrikalarında gürültü

Noise Levels, Measurement, and Hazard Prevention and Control 
Methods in Various Textile Factories
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2Department of Occupational Health and Safety, Health School, Usak University, Turkey, 3Department of 
Materials Science and Nanotechnology Engineering, Faculty of Engineering, Usak University, Turkey

Textile industry includes yarn spinning, weaving, knitting, dyeing-finishing, and ready-made clothing 
departments. Utilization of various machines in textile industry that is labor intensive generates risk factors 
that threaten the health and safety of employees. Today, noise is one of the most common workplace hazards. 
Noise is characterized as all voices that cause hearing loss or other health hazards according to the ILO. Every 
year, 22 million employees are at risk in terms of noise exposure according to the OSHA. These can be classified 
as physical, physiological, and psychological risks. Employees are exposed to varying levels of noise according 
to the qualification of work performed at factories. The numbers, types, and technology of machines used, the 
structure and size of the factory buildings are important factors that determine the levels of noise. Yarn spinning 
machines, weaving looms, knitting machines and even the voices coming out of the ventilation systems are 
sources of noise in textile factories. The researches show that noise levels in different departments vary between 
70 and 110 dBA. Several techniques are used to determine the level of noise. These measurements are based 
on international standards. As a result, it is decided whether noise levels are in the range of acceptable limits 
or not towards regulations. After, it is provided to take necessary precautions. These hazard prevention and 
control methods can be classified as; reducing the level of noise at its source, reducing noise on the pathway 
that sound energy is spreading and blocking noise at the person who exposed to noise. In this study, levels of 
noise in various textile factories, measurement methods of noise levels, noise prevention and control methods 
will be indicated. Thus, this study will be a reference source in terms of indication, measurement and protection 
methods of noise in above- mentioned departments of textile factories.

Keywords: Noise in textile factories, occupational disease, occupational health
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The relationship of occupational stress and shift work in steel 
industry workers in Iran
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INTRODUCTION: Occupational stress is one of the most prevalent problems at workplaces that increases 
psychologic disorders, occupational accidents and work absenteeism among employees and have negative 
effects on work productivity. Some previous studies have shown shift work is a risk factor of occupational 
stress. The aim of this study was to investigate the relationship between occupational stress and shift work in 
steel industry employees.

METHODS: In this cross-sectional study, 223 steel industry workers were selected randomly and divided into 
two groups of shift (150 subjects) and non-shift (83 subjects) workers. The occupational stress questionnaire 
of OSIPOW was used for stress evaluation in this study. Statistical data was analyzed by SPSS20 software and 
Pearson correlation test, t-test and the Kruskal-Wallis test.

RESULTS: Mean of age and work experience in studied population was 41.17±6.2 and 16.2±5.8 respectively 
and there wasn’t any significant difference between two studied groups in term of age and work duration. 214 
(92.6%) of employees were male. The mean of total job stress score and physical work environment score 
was higher in shift workers compare with non-shift workers with statistically significant difference (P<0.05). 
Severe stress was observed in shift workers. There wasn’t any relationship between job stress and age, work 
experience and smoking (P>0.05).Men showed higher stress compare with women in this study (P<0.05).

CONCLUSION: Finally, the results of this study showed shift workers have higher job stress compare with 
non-shift workers in steel industry. So more attention to the health of shift workers and stress control program 
implementation can reduce occupational diseases and accidents and productivity losses among the workers of 
this industry.

Keywords: Occupational Stress, Shift Work, Steel Industry
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İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından Bir Çocuk Diş 
Hekimliği Kliniğinde Çalışma Ortamının Gürültü 
Seviyesinin Ölçümü Ve Değerlendirilmesi
Bilal Özmen, Şükrü Özçelik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Samsun

GİRİŞ: Gürültü, yaygın olarak, istenmeyen ses veya ses kirliliği anlamıyla kullanılır. Gürültü, insan organizmasında 
birçok kalıcı tahribata yol açar. Bu araştırma çocuk diş hekimliğinde kullanılan aletlerin ve çalışma ortamının 
gürültü seviyesinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçümler 21 iş gününün sabah ve öğleden sonraki 
farklı zaman dilimlerini kapsamaktadır.

BULGULAR: Ölçüm alanlarından elde edilen gürültü seviyeleri arasında istatistiksel fark yoktur.

SONUÇ: Çalışma sonunda, farklı noktalardan yapılan ölçümlerde ortalama 71 dBA gürültü seviyesi belirlenmiştir. 
Bu değer Amerika İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi (Occupational Safety and Health Administration (OSHA)) kılavuz 
kurallarının belirlediği 8 saatlik çalışma süresindeki 90 dBA’lık gürültü seviyesinden daha aşağıdadır. Benzer 
şekilde ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kanununda da belirtilen 87 dBA’dan daha aşağıdadır. Fakat Çocuk Diş 
Hekimliği Kliniğinde 90 dBA’ lık gürültü seviyesinin aşılabildiği de bulunmuştur. Bu nedenle gürültü seviyesinin 
azaltılması için gerekli önlemlerin alınması yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Diş Hekimliği, Gürültü, Çalışma Ortamı

Measurement and Evaluation of The Noise Level of The Working 
Environment in A Pediatric Dentistry Clinic in Terms of Occupational 
Health And Safety
Bilal Özmen, Şükrü Özçelik

Ondokuz Mayıs Univercity, Pediatric Dentistry, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: Noise is commonly used to mean unwanted noise or sound pollution. Noise causes many 
permanent disruptions in the human organism. This research aimed to determine the noise levels of the 
working environment and the instruments used in the pediatric dentistry. Measurements are included different 
time periods both morning and after lunch of 21 workdays.

RESULTS: There was no statistical difference between the noise levels obtained from the measurement areas.

CONCLUSIONS: At the end of the study, in measurements made from different points, the average noise level 
was set at 71 dBA. This value is less than the 90 dBA noise level which is determined by the Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA) guidelines for an 8-hour study periods. Similarly, it is lower than the noise 
level of 87 dBA which is also stated in the law on occupational health and safety in our country. However, it was 
found that the level of noice in the clinic of pediatric dentistry to be higher than 90 dBA. Therefore, precautions 
should be taken to reduce the noise level.

Keywords: Dentistry, Noise, Working Environment
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Çalışma Yaşamındaki Eşitsizlikler ve Çalışan Sağlığına 
Etkileri
Uzm. Dr. Abdulsamet Sandal1, Prof. Dr. Ali Naci Yıldız2

1Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, 2Hacettepe 
Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ: Çalışma yaşamındaki eşitsizlikler, çalışan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu eşitsizliklere 
yol açan faktörlerin değerlendirilmesi eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında önemlidir. YÖNTEM: Çalışma 
yaşamında eşitsizlikleri konu alan literatür incelenerek literatür derlemesi hazırlanmıştır. BULGULAR: 
Uluslararası Çalışma Örgütü çalışma koşulları nedeniyle her yıl iki milyon insanın yaşamını yitirdiğini ve her 
yıl 160 milyon ölümcül olmayan işle ilgili hastalık ortaya çıktığını tahmin etmektedir. Sağlığı bu derece önemli 
düzeyde etkileyen çalışma hayatı ile ilgili birtakım özellikler kadınlar, azınlık mensubu çalışanlar, genç-yaşlı 
çalışanlar gibi hassas grupları daha çok etkilemektedir. Doğumdan ölüme kadar olan yaşam sürecinin her 
basamağında sağlığı etkileyen önemli faktörler olan sağlığın sosyal belirleyicilerinin çalışma yaşamına etkileri 
ve bu etkilerin yarattığı sağlık sonuçları, sağlık eşitsizliklerinin temelinde yatan faktörlerden biridir. Sağlığın 
sosyal belirleyicilerinin çalışma yaşamına yansıması; sosyal çeşitlilikle ilişkili faktörlerin yanı sıra çalışma 
yaşamına ait bazı özelliklerle ilişkilidir. Çalışma koşullarına ilişkin küresel olarak farklılıklar bulunmaktadır: 
gelişmiş ülkelerde çalışma çağındaki nüfusun %85’i ücret karşılığı çalışmaktayken Sahra altı Afrika ve Güney 
Asya’da bu değer %25’ten daha azdır. Düşük gelirli ülkelerde kendi namına çalışma veya aile işine katkıda 
bulunma yüzdeleri daha fazladır. Gelişmekte olan 32 ülkede 209 milyon maaşlı çalışanın 23 milyonu günde 
$1,25, 64 milyonu günde $2,5’dan daha düşük ücretle çalışmaktadır. Bunun yanı sıra mesleki pozisyona ve işin 
güvenceli olup olmamasına bağlı statü ve sosyal kimlik, yüksek talep ve düşük kontrolle tanımlanan olumsuz 
bir psikososyal çalışma ortamı veya harcanan çabalar ile alınan ödüller arasındaki dengesizlik, ayrımcılık, 
taciz ve adaletsizlik deneyimleri, iş stresi, işyerinde fiziksel, ergonomik ve kimyasal tehlikelere maruz kalma 
gibi çalışma koşullarına ilişkin birçok konu eşitsizliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. SONUÇ: 
Çalışma yaşamındaki eşitsizliklerle mücadelede, istihdam olanaklarının güçlendirilmesi, sağlıklı yaşam için 
yeterli gelirin güvence altına alınması, çalışma yaşamında yürütülen işin saygın ve insan onuruna yakışan 
koşullarda sürdürülmesinin sağlanması, ekonomik koşullarla ilgili politika yapıcıların eşitsizlikleri göz önünde 
bulundurması, hassas grupların korunması, küreselleşmeden olumsuz yönde etkilenecek grupların çıkarlarının 
gözetilmesi sağlanmalıdır.
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Work-related Inequalities and Their Health Effects
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INTRODUCTION: Work-related inequalities affect workers’ health negatively. The assessment of the factors 
that lead to those inequalities is important. METHOD: A review of the literature on work-related inequalities has 
been made. RESULTS: The International Labor Organization estimates that two million work-related fatalities 
and 160 million non-fatal occupational diseases occur each year. Vulnerable groups such as women, minority 
employees and young/elderly workers are faced to more significant health results. The effects of the social 
determinants of health, which are important factors affecting health during lifetime, and related health outcomes 
are among the main factors underlying health inequalities. Besides factors related to social diversity, reflection 
of social determinants of health in working life also determine health inequalities. There are global differences 
in working conditions: in developed countries, 85% of the working population is working for pay, while in sub-
Saharan Africa and South Asia this value is less than 25%. In low-income countries, the percentage of self-
employed or contributing to family business is higher. Of the 209 million workers in the developing 32 countries, 
23 million are working at a rate of $1.25 per day, 64 million less than $2.5 per day. In addition to this, there is an 
imbalance between working position and status and social identity depending on whether the job is secure, a 
negative psychosocial working environment defined by high demand and low control, or an aberration between 
the prizes received and the efforts taken, discrimination, harassment and injustice experiences, work stress, 
physical, ergonomic and exposure to chemical hazards. CONCLUSION: In order to fight against work-related 
inequalities, strengthening employment opportunities, securing sufficient income for healthy life, ensuring 
prudent and respectable conditions at work, considering the inequalities of policy makers about economic 
conditions, protecting vulnerable groups, caring the interests of the groups to be affected must be done.
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Sanayi Tipi Testere ve Bıçak Bilevleyicilerinde Sert 
Metal Tozlarına Bağlı Akciğer Hastalıkları
Bülent Şimşek1, Burçin Hülya Güzel1, Cebrail Şimşek2, Merve Özdemir1

1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü/İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma 
ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı / Ankara, 2Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meslek Hastalıkları Kliniği/ Ankara

Sanayi Tipi Testere ve Bıçak Bileyicilerinde Sert Metal Tozlarına Bağlı Akciğer Hastalıkları Araştırma Projesi 
kapsamında, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası 
1.organize sanayi bölgesi (Sincan), Siteler bölgelerinde toplam 225 çalışana; anket, PA akciğer grafi, işitme testi, 
solunum foksiyon testi uygulanmıştır. İşyerlerinde toz ölçümü yapılmış, Çalışanların kişisel koruyucu donanım 
uygunluğuna bakılmıştır. Proje kapsamında, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü / İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı 
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi meslek hastalıkları kliniği 
ile, ilgili Sanayi Sitelerinin yönetimleri arasında İş sağlığı ve güvenliği alanında işbirliği yapılmıştır.

Sert metal maruziyeti olan ve değerlendirmeye alınan 224 akciğer grafisinden % 36.1’i patolojik (1/0, 1/1, 2/1, 
2/2 ILO sınıflamasına göre) olarak değerlendirilmiştir. Çalışanların incelenen Odyoloji sonuçlarında % 66,06’sı 
patolojik olarak değerlendirilmiştir. Çalışanlar en çok öksürük, balgam, nefes darlığı gibi solunum yakınmaları 
olduğu gözlemlenmiştir. İvedik, Sincan, Ostim bölgesinde yapılan toz ölçüm sonuçları sınır değerlere uygun 
bulunurken, toz ölçüm sonuçları sınır değere uygun olmayan bir işyerinin siteler bölgesinde olduğu saptanmıştır.

Çalışanların yaptığı iş ile akciğer grafisi sonuçları karşılaştırıldığında, çalışılan iş kolu ile patolojik akcier grafisi 
sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Günlük çalışma süresi arttıkça, patolojik 
odyolojik test sonuçlarının normal sonuçlara göre yaklaşık olarak 2 misli arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: akciğer hastalıkları, sert metal tozları, testere ve bıçak bilevleyicileri

Lung Diseases Due to Hard Metal Powder in Industrial Saw and 
Knife Sharpenes
Bülent Şimşek1, Burçin Hülya Güzel1, Cebrail Şimşek2, Merve Özdemir1

1Ministry of Labor and Social Security/Occupational Health and Safety General Directorate/ Occupational Health 
and Safety Research and Development Institute/Ankara, 2Ministry of Health Ankara Atatürk Chest Diseases and 
Thoracic Surgery Education and Research Hospital Clinics of Occupational Diseases/ Ankara

Within the scope of research on lung diseases due to hard metal powder in industrial saw and knife sharpenes 
in Ankara Ivedik Industrial area, Ostim Organize Industrial area, Ankara Chamber of Commerce 1. Industrial 
area (Sincan) and Siteler; questionnaire, PA lung graphy, audiology test, respiratoryfunction test were applied 
to 225 workers. Dust measurement at working places were performed. The suitability of personel protective 
equipment of workers were checked. In the scope of this study, between TC Ministry of Labor and Social Security- 
Occupational Health and Safety General Directorate - Occupational Health and Safety Research and Development 
Institute, TC Ministry of Health Ankara Atatürk Chest Diseases and Thoracic Surgery Education and Research 
Hospital Clinics of Occupational Diseases and management of related Industry zone have been cooperated 
in the field of Occupational Health and Safety. According to ILO classification, 36,1% of 224 PA lung graphies 
which are hard metal powder exposure and 66,06 % of audiology test results were evaluated as pathological. 
The mostly seen complaints were noticed about cough, sputum, difficulty in breathing etc... The results of the 
dust measurements made in Ivedik, Sincan and Ostim areas were found to be in accordance with the threshold 
values, while the dust measurement results were found to be in the Siteler area of a workplace with a threshold 
value. A statistically significant relationship was found between the results of the work performed and the 
pathologic lung graphy results when the results of the chest X-ray were compared to the work done by the 
employees. As the duration of daily work increases, pathologic audiologic test results show approximately 
2-fold increase compared to normal results.
Keywords: Lung diseases, hard metal powder, saw and knifes sharpenes
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Ulusal Meslek Hastalığı Profili
Emine Esra Çevik, Aslıcan Güler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Dünya Sağlık Örgütüne göre meslek hastalıkları; özellikle işten kaynaklı risk faktörlerine maruziyet sonucu 
ortaya çıkan hastalıklar olarak tanımlanmaktadır. Tümüyle önlenebilir hastalıklar olan meslek hastalıkları, 
sebep olduğu büyük kayıplar sebebiyle ülkemizde ve dünyada çalışma hayatının en önemli sorunları arasındadır. 
Ülkeler arasında iş kollarının tehlike düzeyine göre dağılımı ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarına bağlı 
değişmekle birlikte, her yıl bin çalışandan 4-12’sinin meslek hastalığına yakalanma ihtimali olduğu bilinmektedir. 
Ülkemizde meslek hastalıkları bildirim ve ön tanı yetersizliği, var olan meslek hastalıkları verilerinin analiz 
eksikliği meslek hastalıkları konusundaki belirlenecek politika, stratejiler ve yapılacak çalışmaları sonuçsuz ve 
verimsiz kılmaktadır. Bu çalışmada, Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili diğer kurumlar tarafından değerlendirilen 
meslek hastalığı istatistikleri analiz edilmiştir. Ayrıca ülkemizde tespit edilen meslek hastalıkları ile ilgili veriler 
yıllara, ekonomik faaliyet grubuna, meslek grubuna, işyeri çalışan sayısı ile meslek hastalığı tanısına göre 
değerlendirilmiş ve bu verilerin korelasyonları analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda problemli alanlar tespit 
edilerek meslek hastalıkları konusunda öncelikler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalığı, meslek hastalığı istatistikleri

National Occupational Disease Profile
Emine Esra Çevik, Aslıcan Güler

Ministry of Labour and Social Security, Directorate of Occupational Health and Safety

According to “World Health Organization” occupational diseases is defined any disease contracted primarily as 
a result of an exposure to risk factors arising from work activity. Occupational diseases, which are completely 
preventable diseases, are among the most important problems of working life in our country and in the world. 
It is known that 4-12 occupational disease cases per 1000 employes are likely to occur every year, depending 
on the hazard level of business lines and health and safety policies. In our country inadequacy in reporting, 
preliminary diagnosis and data analysis makes the policies, strategies and work to be done unclear and 
inefficent. In this study, occupational disease statistics evaluated by the Social Security Institution and other 
related institutions were analyzed. Also, evaluated occupational diseases data in our country, assessed 
according to years, economic activity class, occupation group, number of insured workplace employees and 
insured having occupational disease diagnosis and the these data’s correlations were analyzed. As a result of 
this study, determined problematic areas and priorities in occupational diseases.

Keywords: Occupational health and safety, occupational disease, occupational disease statistics



113

[İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları]

İşyerlerinde Bel Ağrısının Önlenmesine İlişkin Sağlığı 
Geliştirme Çalışmaları
Ekin Koç, Ali Naci Yıldız

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Sağlığı geliştirme kişilerin sağlıklarını denetleyebilmeleri ve sağlıklarını var olan durumdan daha ileri düzeye 
getirmek için çabaları olarak tanımlanmaktadır. İşyerleri bu çalışmalar için önemli uygulama alanlarındandır.

Bel ağrısı, doktor başvurusuna neden olan en sık, çalışma için engellilik yaratan ikinci en sık nedendir. İnsanların 
%60-70’i yaşamlarının herhangi bir döneminde bel ağrısı ile karşılaşmaktadır. Bel ağrısı çalışanları etkilemektedir, 
özellikle gelişmiş ülkelerde ücret ve iş gücü kaybına sıkça neden olan bir problemdir. Çalışanların %25-50’sinde 
her yıl bel ağrısı şikayeti olmaktadır.

İşyerinde kas iskelet sistemi problemleri ile ilgili sağlığı geliştirme çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini 
gösteren çok sayıda çalışma vardır. Kanada’da bilgisayar kullananlarda yapılan ergonomi eğitimi sonrasında 
kas iskelet hastalığı sıklığı %29’dan %13’e inmiştir. Büro çalışanlarında ergonomi eğitimi verilerek yapılan bir 
çalışmada ise çalışanların müdahale sonrası dönemde boyun, omuz ve sırt kas-iskelet yakınmalarında anlamlı 
düzeyde bir azalma olduğu görülmüştür.

Ankara’da bir kamu kurumunda bir saatlik eğitim ve broşür dağıtılarak yapılan müdahale çalışmasında %34,5’inde 
son 3 ay süresince bel ağrısı olduğu tespit edilmiştir. Müdahale sonrasında, bilgilendirme konferansına katılıp, 
en az bir broşür okuyanlarda (p<0,001) ve en az bir broşür okuyanlarda (p<0,05) bel ağrısı şiddetinde azalma ve 
fonksiyonelliklerinde artma saptanmışken herhangi bir müdahaleye katılamayanlarda değişim saptanmamıştır 
(p>0,05). İşyerinde, bel ağrısı yakınmalarının önlenmesi ve şiddetinin azaltılmasına yönelik sağlığı geliştirme 
uygulamaları yaygınlaştırılmalı, buna ilişkin standart eğitim paketleri hazırlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İşyerlerinde Bel Ağrısı, Önlenmesi, İlişkin Sağlığı Geliştirme

Health Promotion Practices Regarding to Prevention of Low Back 
Pain in Workplaces
Ekin Koç, Ali Naci Yıldız

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Health promotion is defined as enabling people to have control on their own health and efforts to improve their 
health status to a higher level. Workplaces are an important area of health promotion studies.

Low back pain is the second most common cause of disability for work and the most common reason for a visit 
to a physician. At any some point in their lives, 60-70% of the world’s population will experience back pain. Low 
back pain affects employees, a problem that often causes wage and workforce loss in developed countries. Every 
year 25-50% of employees have complaints of back pain. Many studies show that health promotion activities 
on work-related musculoskeletal disorders give positive results. In a study conducted in Canada, the frequency 
of musculoskeletal diseases has decreased from 29% to 13% after an education program on ergonomics. In 
another study where office workers received a training course on ergonomics, there was a significant decrease 
in neck, shoulder and back musculoskeletal complaints after the intervention.

In a study conducted in a public institution in Ankara, where 34.5% of the participants had low back pain for last 
3 months, an intervention of one hour of instructional seminar and handing out brochures about low back pain 
was carried out. After the intervention, a statistically significant decrease in back pain severity and an increase 
in functionalities was detected for workers who participated in the seminar and read the brochure (p<0,001), 
and for those who only read the brochure (p<0,05). No change was detected for those who could not participate 
in any intervention (p> 0,05). Health promotion practices aimed at reducing the severity of low back pain and 
preventing it all together should become more widespread and standard training packages should be designed.

Keywords: Lumbar Pain in Workplaces, Prevention, Developing Relevant Health
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İnfluenza ve İş Sağlığı
Barış Uğur
SANOFI AVENTIS - SANOFI AVENTIS İLAÇLARI LTD.ŞTİ.

İnfluenza tüm dünyada önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 
influenza virüsünün, her yıl, 3-5 milyon ciddi influenza vakasına ve bunlardan da dünya çapında 290.000 – 650.000 
ölümüne sebep olduğunu tahmin etmektedir.1 Hastalık yükünü azaltmanın birincil ve tek yolu yıllık aşılamadır. 
Aşılar, influenzanın ciddi sonuçlarını engelleyen, güvenilir ve etkili bir yöntemdir. DSÖ aşılamanın influenza ile 
ilişkili morbidite ve mortaliteyi sırasıyla %60 ve %80’e kadar azalttığını hesaplamaktadır.2 Ülkemizde influenza 
mevsimi Kasım ayı gibi başlamakta ve Mayıs ayına kadar devam etmektedir. Risk grubu kişilerin influenza 
mevsimi boyunca aşılanmaları önerilmektedir.3 Dünya Sağlık Örgütü, 2003 yılından bugüne, risk grubu kişilerde, 
mevsimsel influenza aşılama oranının, 2006 yılında %50, 2010 yılında %75 hedeflerine ulaşarak yükseltilmesini 
önermiştir. Ekim 2005 ve Haziran 2006’da Avrupa Parlamentosu, Üye Ülkeler’i, DSÖ önerileri doğrultusunda, 
influenza aşılamasını arttırma talebinde bulunan kararlarını yürürlüğe koymuştur.4 A.B.D. Ulusal İş Sağlığı ve 
Güvenliği Enstitüsü (The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) influenzanın işyerlerinde 
önemli bir problem olduğunun altını çizip influenza ve hijyen ile ilgili çalışan eğitimlerini ve influenza aşılamasını 
önermektedir.5 Önemli bir risk grubu da sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanları hem kendileri bir çok hastayla 
karşılaştıkları için risk altındadırlar hem de kendileri hasta olduklarında başka insanlara hastalık bulaştırma 
riski taşırlar. Sağlık çalışanları için her yıl grip aşısı temin edilmekte ve ücretsiz uygulanması yapılmaktadır.6

Ülkemizde eczacılarda ve işyeri hekimlerinde yapılan bir çalışmada 509 eczacıdan 216’sı ve 325 işyeri hekiminden 
181’i hiç influenza aşısı olmadıklarını ifade etmiş ancak influenzanın engellenebilen bir hastalık olduğunu ve 
aşının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Türkiye’de genel populasyonda aşılama oranları % 3 ve risk gruplarında 
aşılama oranları yaklaşık % 10 civarındadır ve DSÖ hedefi olan % 75’ten oldukça uzaktadır. Özellikle de sağlık 
çalışanlarının gerek kendilerini ve ailelerini gerekse hastlararını nazokomiyal enfeksiyonlardan korumak ve iş 
sağlığı hizmetlerinin devamlılığını sağlamak adına aşılanmaları ve aşılanmayı teşvik etmeleri büyük önem arz 
etmektedir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, Meslek Hastalıkları,

Aşı İnfluenza And OHS
Barış Uğur SANOFI AVENTIS - SANOFI AVENTIS İLAÇLARI LTD.ŞTİ.

İnfluenza tüm dünyada önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 
influenza virüsünün, her yıl, 3-5 milyon ciddi influenza vakasına ve bunlardan da dünya çapında 290.000 – 650.000 
ölümüne sebep olduğunu tahmin etmektedir.1 Hastalık yükünü azaltmanın birincil ve tek yolu yıllık aşılamadır. 
Aşılar, influenzanın ciddi sonuçlarını engelleyen, güvenilir ve etkili bir yöntemdir. DSÖ aşılamanın influenza ile 
ilişkili morbidite ve mortaliteyi sırasıyla %60 ve %80’e kadar azalttığını hesaplamaktadır.2 Ülkemizde influenza 
mevsimi Kasım ayı gibi başlamakta ve Mayıs ayına kadar devam etmektedir. Risk grubu kişilerin influenza 
mevsimi boyunca aşılanmaları önerilmektedir.3 Dünya Sağlık Örgütü, 2003 yılından bugüne, risk grubu kişilerde, 
mevsimsel influenza aşılama oranının, 2006 yılında %50, 2010 yılında %75 hedeflerine ulaşarak yükseltilmesini 
önermiştir. Ekim 2005 ve Haziran 2006’da Avrupa Parlamentosu, Üye Ülkeler’i, DSÖ önerileri doğrultusunda, 
influenza aşılamasını arttırma talebinde bulunan kararlarını yürürlüğe koymuştur.4 A.B.D. Ulusal İş Sağlığı ve 
Güvenliği Enstitüsü (The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) influenzanın işyerlerinde 
önemli bir problem olduğunun altını çizip influenza ve hijyen ile ilgili çalışan eğitimlerini ve influenza aşılamasını 
önermektedir.5 Önemli bir risk grubu da sağlık çalışanlarıdır. Sağlık çalışanları hem kendileri bir çok hastayla 
karşılaştıkları için risk altındadırlar hem de kendileri hasta olduklarında başka insanlara hastalık bulaştırma 
riski taşırlar. Sağlık çalışanları için her yıl grip aşısı temin edilmekte ve ücretsiz uygulanması yapılmaktadır6. 
Ülkemizde eczacılarda ve işyeri hekimlerinde yapılan bir çalışmada 509 eczacıdan 216’sı ve 325 işyeri hekiminden 
181’i hiç influenza aşısı olmadıklarını ifade etmiş ancak influenzanın engellenebilen bir hastalık olduğunu ve 
aşının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Türkiye’de genel populasyonda aşılama oranları % 3 ve risk gruplarında 
aşılama oranları yaklaşık % 10 civarındadır ve DSÖ hedefi olan % 75’ten oldukça uzaktadır. Özellikle de sağlık 
çalışanlarının gerek kendilerini ve ailelerini gerekse hastlararını nazokomiyal enfeksiyonlardan korumak ve iş 
sağlığı hizmetlerinin devamlılığını sağlamak adına aşılanmaları ve aşılanmayı teşvik etmeleri büyük önem arz 
etmektedir.
Keywords: İş Sağlığı, Meslek Hastalıkları, Aşı
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Periyodik Muayenede Tam İdrar Takibinin Önemi Ve 
Erken Evre Mesane Kanseri Vaka Örneği
Meşide Gündüzöz1, Övünç Bilgin1, Nergis Başer2, Murat Büyükşekerci1, Mevlüt Karataş1

1Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Ankara 2Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Meslek 
Hastalıkları Bilim Dalı’nda Yandal Araştırma Görevlisi

Yapılan çalışmalarda bazı risk faktörlerinin mesane kanseri gelişiminde etkin olduğu düşünülmektedir. İşyerinde 
kimyasal maruziyeti, arsenik, sigara kullanım öyküsü mesane kanseri için başlıca risk faktörleri olarak 
düşünülmektedir. Çalışanlar birçok sektörde işyerlerinde çeşitli kimyasallara maruz kalabilmektedir. Bunlardan 
bazıları mesane kanseri gelişiminde önemli rol oynar. Boya, lastik, metal, tekstil ve deri endüstrisinde çalışanlar 
mesane kanseri gelişimi açısından risk altındadır. Meslek grupları olarak bakıldığında ise özellikle kuaförler, 
kaynakçılar, makinistler, boyacılar ve uzun yol şoförleri mesane kanseri gelişme riskine diğer insanlara göre 
daha yüksek oranda sahiptir. Hastanemize periyoduk muayene için başvuran 45 yaşında erkek hastamız 22 
yıldır resmi bir kurumda kaynakçı olarak çalışmaktadır. Hasta’ nın 2011-2018 yılları arasında işyerinde periyodik 
muayeneleri ankara mesleki çevresel hastalıklar hastanesinde yapıldı. Hastamızın 6 ay aralıklarla yapılan 
periyodik muayenelerinin 4. sünde yapılan tit tetkiki sırasında idrar eritrositi 2-3 olarak tespit edilmiştir. Üroloji 
kliniğince takibe alınan hastamız mesane tm tanısı almıştır. Bu süreçte hastanın yapılan toksikolojik analizleri 
sonucunda hippurik asit ve kan kurşun yüksekliği mevcuttur. Hippurik asit düzeyi 1613mg/dl(<1500), kan 
kurşun düzeyi 18,4 mikrogram/dl (0-5)idi. Arsenik idrar 31,1mikrogram/litre (0-35). Tam kan mangan düzeyi 
14,7 mikrogram/litre (4,7-18,3). takibinin 2. yılında 3 ay süreli alt yüksekliği tespit edilmiştir. Sonuç olarak 
hastamız periyodik muayene takiplerinin üçüncü yıllında kanda solvent yüksekliği ve tam idrar tetkikinde 
eritrosit görülmesi bulguları doğrultusunda mesane kanseri tanısı almıştır. Hasta, mesane tm mesleki hastalık 
şüphesi tanısıyla mesleki sağlık kuruluna sunuldu. Kurul sonucunda işyeri değişikliği önerildi. Vaka, mesleki 
maruziyetler ve mesleki maruziyetlere bağlı olası hedef organ hasarları takibi erken evre mesane kanseri 
vakası olması açısından önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Periyodik Muayene,Tam İdrar Takibi, Mesane Kanseri

The İmportance Of Complete Urinalysis On Periodic Examination 
And A Case Early Stage Bladder Cancer Case
Meşide Gündüzöz1, Övünç Bilgin1, Nergis Başer2, Murat Büyükşekerci1, Mevlüt Karataş1

1Ankara Hospital of Occupational and Environmental Diseases,Ankara,Turkey 2Department of Public HealthEge 
University,ızmir,Turkey Chemical exposure at work, arsenic and smoking are considered to be the main risk 
factors for bladder cancer. Workers in the paint, plastic, metal, textile and leather industries are at risk for 
bladder cancer development. Especially when looking at occupational groups; hairdressers, welders, mechanics, 
painters and long-distance drivers have a higher risk of developing bladder cancer than other people. A 
45-year-old male patient who has applied for periodical examination to our hospital has been working as a 
welder in an official institution for 22 years. The patient’s periodic examinations at the workplace between 2011-
2018 were conducted in our Hospital. The urine erythrocyte level was determined as 2-3 during the patient’s 
complete urinalysis performed on the 4th of the periodic examinations which are conducted on 6-month 
intervals. The patient, who was followed up in urology clinic, was diagnosed as bladder cancer. Following the 
toxicological analysis of the patient in this process, high hippuric acid and blood lead was found to be available. 
Hippuric acid level was 1613mg/dl(<1500) and blood lead level was 18,4 micrograms/dl (0-5). Arsenic urine 
was 31,1micrograms/liter (0-35) and full blood manganese level was 14.7 micrograms / liter (4.7-18.3). In 
the second year of follow-up, a 3-month high ALT (Alanin Amino Transferaz) was determined. As a result, the 
patient was diagnosed with bladder cancer in the third year of periodic examinations in terms of high blood 
solvent and erythrocyte detected during complete urinalysis. The patient was presented to the occupational 
health board with the diagnosis of bladder cancer, occupational disease. Workplace change was proposed as 
a result of the board. The aforementioned case has importance due to the fact that it is an early stage bladder 
cancer case and in terms of potential target organ damages due to occupational exposures and occupational 
exposures.
Keywords: Periodic Examination, Urinalysis, Bladder Cancer
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Ağrı Sanayi Sitesinde Bulunan İşyerlerinde 
İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetlerine 
Yönelik Yükümlülük Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Pınar Baykan1, Ebru Senemtaşı Ünal2

1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Ağrı 2Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon, Ağrı

Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile birlikte iş kazaları ve meslek hastalıkları oranları artış göstermiştir. 
İş kazaları ve meslek hastalıkları, kişinin çalıştığı iş dolayısıyla karşılaştığı tehlikelerle ilgili bir durumdur. 
İşletmelerdeki çalışanların sağlığı ve güvenliğini tehdit eden bu durum karşısında yasal olarak çeşitli düzenlemeler 
yapılmıştır. Ülkemizde de 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve akabinde 
çıkarılan yönetmelikler ile işverenlere bir takım yükümlülükler getirilmiştir. Bu yönetmeliklerden biride İş Sağlığı 
ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğidir. Bu çalışmada Ağrı sanayi sitesinde bulunan işyerlerinde işverenlerin 
İSG hizmetlerine yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum 
çalışması ile yürütülen bu çalışmada sanayi sitesinde farklı iş kollarında faaliyet gösteren 10 işletmenin 
işverenleri ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan yarı yapılandırılmış mülakat formu ile yapılan 
görüşmeler işverenlerin izni alınarak ses kayıt cihazı ile ortalama 10 dk kaydedilmiştir. İşveren görüşlerinden 
elde edilen verilere göre; işverenlerin tamamına yakının 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında 
bilgilerinin olmadığı dolayısıyla yükümlülüklerini de bilmedikleri ayrıca sadece bir işverenin Ortak Sağlık 
Güvenlik Birimi(OSGB) ile sözleşme yaparak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürüttüğü tespit edilmiş bu 
işvereninde yükümlülükleri tam olarak bilmediği için, yapılan hizmetleri takip etmediği, yasal zorunluğu yerine 
getirmek için bu hizmeti aldığı görülmüştür. Öte yandan, işverenler İSG hizmetlerinin desteklenmesi hakkında 
çıkarılan yönetmelik gereği hakları olan devlet desteğinden faydalanmak için başvuruda bulunmamışlardır. 
Yapılan çalışma sonucunda; sanayi sitesinde faaliyet gösteren işyerlerinde işverenlerin İSG hizmetleri ve 
yürütülmesine dair bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu, bu durumun İSG hizmetleri hakkında ilgili kurumlarca 
yeterli bilgilendirmenin yapılmamasından kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İşveren 
Yükümlülükleri

Determination of the Level of Knowledge of Employers’ Occupational 
Health and Safety (OHS) in Workplaces in Agri city Industry Site
Pınar Baykan1, Ebru Senemtaşı Ünal2

1Agri Ibrahim Cecen University, Vocational School Property Protection and Security, Agri,Turkey 2Agri Ibrahim 
Cecen University, Vocational School Electronic and Automation,Agri,Turkey
With industrialization and technological developments, the rates of work accidents and occupational diseases 
have increased. There have been various legal arrangements in the face of situations that threaten the health 
and safety of employees in the business. In our country, a number of obligations have been introduced to the 
employers through the Law on Occupational Health and Safety(OHS) numbered 6331, enacted in 2012, and the 
regulations issued after that. One of these regulations is the regulation of OHS Services. In this study, it was 
aimed to determine the level of knowledge about employer ‘s OHS services in the workplaces in Agri industrial 
site. In this study conducted with case studies from qualitative research methods, interviews were held with the 
employers of 10 companies operating in different branches of industry on the industrial site. The negotiations 
made with the prepared semi-structured interview form were recorded with the voice recorder for 10 minutes 
with the permission of the employers. According to the results obtained from the opinions; it is seen that the 
employers do not know the obligations delivered by the Law on Occupational Health and Safety. Only one 
employer has contracted the Occupational Health and Safety Department (OSGB) to conduct OHS services, did 
not follow the services provided, and took this service to fulfill the legal obligation. On the other hand, employers 
have not applied to benefit from state support, which is subject to the regulation on support for OHS services. 
As a result of the study; it was found that the level of knowledge about employer’s OHS services and execution 
of the employers in the establishments operating on the industrial site was insufficient and this situation was 
reached as a result of the lack of information about the OHS services.
Keywords: The Law on Occupational Health and Safety numbered 6331, Occupational Health and Safety 
Services, Employer Obligations.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetinin Yürütülmesinde 
İhtiyaç Duyulan Yeni Bir Uygulama: Stajyer İş 
Güvenliği Uzmanlığı
Serenay Şahin

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri iş güvenliği uzmanları aracılığı ile yürütülmektedir. İş güvenliği 
uzmanlarının belirlenmesinde ise temel kriter iş güvenliği uzmanlığı sınavı olmaktadır. Bu nedenle uygulamada 
bir takım eksiklerimiz bulunmakta, bu durum da iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde engel teşkil 
etmektedir. Engellerin ortadan kaldırılması ve nitelikli bir iş sağlığı ve güvenliği sisteminin yaratılabilmesi için 
stajyer iş güvenliği uzmanlığı sistemi sorunların ortadan kaldırılmasında yardımcı olabilecek uygulamalardan 
biri olacaktır.

Bu çalışma ile amaçlanan ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eksikliklerimizi tartışmak, stajyer iş 
güvenliği uzmanlığı sisteminin nasıl olabileceğini ve yürütüleceğini, devletin ve işverenlerin hangi sorumlulukları 
üstlenmesi gerektiğini belirterek, önerilerde bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve Güvenliği, stajyer iş güvenliği uzmanı, Türkiye, iş kazası

A New Implementation Needed to Fulfil The Occupational Health 
and Safety Servıce: Occupational Safety Specialist Internship
Serenay Şahin

Nigde Omer Halisdemir University, Occupational Health and Safety Programme

Occupational health and safety activities in Turkey are conducted through occupational safety specialists. In the 
case of occupational safety specialists, the main criterion is the occupational safety specialization exam. For 
this reason, we have a number of deficiencies in practice, which is an obstacle to the prevention of occupational 
accidents and occupational diseases. For the elimination of barriers and the creation of a qualified occupational 
health and safety system, the trainee occupational safety specialists system will be one of the implementations 
that can help eliminate the problems.

The aim of this study is to discuss our shortcomings in the field of occupational health and safety in our country; 
the propose suggestions about how the trainee occupational safety specialists system can be and will be carried 
out, by specifying what responsibilities the government and employers should undertake.

Keywords: Occupational health and safety, occupational safety specialist trainee, Turkey, occupational accident
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Beyaz Yakalı İşçilerin İş Sağlığı Ve Güvenliği: 
Ekonomik Büyüme ve Kalkınmada Yeni Teknolojiler ve 
Beyaz Yakalılar
Yavuz Yayla

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Samsun

Ekonomik ve teknolojik gelişmeler üretimin artmasını sağlarken buna bağlı olarak sanayideki örgütlenmeyi, 
çalışma ilişkilerinin dönüşümünü ve ürünlerin dağıtımını da yeniden biçimlendirmiştir. Bu gelişmeler çalışanlar 
arasında işbölümünün artmasına bağlı olarak mavi yakalı işçiler arasından beyaz yakalı dediğimiz çalışanlar 
kesiminin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Toplumun teknik ve örgütsel değişiminin sonucu olarak ekonomik 
örgütlenmenin gittikçe artan karmaşıklığı hizmetler sektörünün ekonomide baskın hale gelmesine yol açmıştır. 
Ekonomi büyüdükçe bir gereklilik olarak ortaya çıkan uzmanlaşmanın / işbölümünün artmasıyla mavi yakalı-
beyaz yakalı ya da el emeği-kafa emeği olarak adlandırılan olgu gündelik pratikler içerisinde gittikçe gözle görülür 
hale gelmiştir. Dünya ekonomisinde yeni teknolojilere dayanan ekonomilerin daha hızlı büyüme ve gelişme 
göstermesi diğer ülkelerin de yeni teknolojilere yönelmesini dayatmaktadır. Yeni teknolojilerin sürükleyici 
çalışanlarını ise kafa emeğine dayanan beyaz yakalı işçiler oluşturmaktadır. Günümüzde artık ülkeler arasındaki 
kıyasıya rekabetin yeni alanı beyaz yakalı çalışanların sürükleyicisi olduğu dijital teknolojiler sektörüdür. Biz 
bu çalışmada, dijital teknolojilerin ortaya çıkmasına neden olan bilimsel-teknolojik ve ekonomik faktörlere 
değinecek ve bu gelişmeler sonucunda ekonomide ve toplumda sayısı giderek artan beyaz yakalı çalışanların, 
çalışma hayatında karşılaştıkları ve verimliliklerini etkileyen sağlık ve güvenlik sorunlarını ele alacağız. Beyaz 
yakalı işçilerin özellikle çok çalışmasından kaynaklanan hatta örneğin Japonya’da ölüm-kalım meselesi haline 
gelen sorunlarına odaklanacak ve beyaz yakalı çalışanların sağlık haklarına ve bunun yükümlülüğünün kimde 
(işveren ve/veya devlet) olduğuna ilişkin tartışma yürüteceğiz.

Anahtar Kelimeler: Beyaz Yakalı İşçi, İşçi Sağlığı, Yeni Teknolojiler, Kalkınma, Uluslararası İktisat

Work Health and Safety of White Collar Workers: White Collar 
Employees and New Technologies in Economic Growth and 
Development
Yavuz Yayla

Ondokuz Mayıs University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Samsun

The economic and technological developments enabled the production to be increased and then the industrial 
organization, transformation of work relationships and distribution of the products were also re-shaped by 
such increase. These developments resulted with the emergence of a new labour type that we call white collar 
workers among blue collar workers depending on the increase in the division of labour for the workers. As a 
result of the technical and organisational transformation of the society, increasing complexity of the economic 
organisation caused the service sector to be dominant in the economics, as well. As the specialisation / division 
of labour has increased as the economy growth due to the requirements, the fact of blue collar – white collar, 
or in other words hand labour – mental labour became more and more apparent within the daily practices. 
The economies have developed rapidly on the basis of new technologies, so it obliges other countries to have 
these new technologies. The leading labourers of these new technologies are the white collar workers. The 
new field of competition among the countries today is the digital technologies which the leading sector. In this 
study, the scientific, technologic and economic factors resulting with the emergence of the digital technologies 
will be considered and the health and safety problems which the white collar workers who were the result of 
those advancements with increasing numbers in the society by the time, encounter in work life in terms of 
their productivity will be handled. The problems of white collar workers caused by excessive working that is the 
matter of life, for instance, in Japan, will be focused on and the health rights and respective responsible party 
(employer and/or government) for the health rights will be discussed.

Keywords: White Collar Workers, Blue Collar Workers, Labour Health, New Technologies, Development, 
International Economics
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Esnek Çalışma Modellerinde Çalışanların Sağlığı ve 
Güvenliği
Özgür Bilek1, Ali Naci Yıldız2

1İl Sağlık Müdürlüğü, Mardin 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Yirminci yüzyılın sonlarında tedarik zincirinin modernleşmesi, yeni çalışma sistemleri ve hükümet politikalarının 
bir araya gelerek rekabeti arttırması, işletmecilerin gelirini düşürürken maliyet tasarrufu sağlayan istihdam 
uygulamalarını teşvik etmiştir. Birçok firma geleneksel işveren-işçi ilişkisinden vazgeçerek işgücü piyasasında 
esnekliği arttırmaya yönelmiştir. Esnek çalışma işverenler açısından ‘’hızla değişen küresel piyasa ortamında, 
özellikle üretim ve istihdama yönelik her türlü sınırlayıcı engellerle yasal düzenlemelerin gevşetilmesi’’, işçiler 
açısından ise ‘’daha az düzenleme, kuralsızlaştırma, kolayca işe alma ve işten atma’’ olarak tanımlanmaktadır. 
Durumsal istihdam, standart olmayan istihdam ya da atipik istihdam olarak da isimlendirilmektedir. Esnek 
çalışma modelleri belirli süreli sözleşme ile çalışma, kısmi süreli çalışma, iş paylaşımı, çağrı üzerine çalışma, 
kayan iş süreleri, tele çalışma, geçici (ödünç) iş ilişkisi, evde çalışma, sıkıştırılmış çalışma haftası, yıllık iş 
süreleri, esnek vardiya sistemleri, emekliliğe kademeli geçiş, telafi çalışması, esnek zamanlı çalışma modeli 
ve alt işveren uygulamaları olarak sınıflandırılmaktadır. Esnek çalışma biçimlerinde daha az nitelikli ve düşük 
gelirli çalışanların işten çıkış sıklığı daha yüksektir. Araştırmalar esnek çalışma biçimlerinde çalışanlarda 
ölümcül ve ölümcül olmayan yaralanma sıklığının iki kat daha fazla olduğunu, ruh sağlığına ilişkin hastalıklarla 
esnek çalışma biçimleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu ve hastalık sonuçlarının iki kat daha fazla olduğunu 
göstermiştir. Hastalık sonuçlarındaki artışın ücretli hastalık izinlerinin yetersiz olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Son yirmi yılda yapılan çalışmalar esnek çalışma biçimleri ve çalışanlar arasında farklı sağlık 
riskleri olduğunu göstermiştir. Esnek çalışma modelleriyle çalışanlar daha tehlikeli işe atandıklarından ve bu 
duruma itiraz etmeye isteksiz olduklarından dolayı daha fazla yaralanma riski taşırlar. Genel ya da işyerine 
özel güvenlik eğitimlerinden ve uygun kişisel koruyucu donanıma erişmekten yoksun olabilirler. İşyerine özgü 
tehlikelerden korunmalarına yardımcı olabilecek kalıcı işçilerle sosyal bağlantı kurumadıkları geçici işlere 
atanırlar. Güvencesiz statülerinden dolayı tehlikeli işleri yapmaya itiraz etmekten, ek eğitim talep etmekten ve 
ilgili makamlara şikâyet etmekten çekinebilirler. Esnek çalışma uygulanmalarında çalışanların sağlık güvenliğine 
ilişkin düzenlemelere önem verilmeli, uygulamada sorun yaratan çalışma biçimlerine izin verilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma, Çalışma Modelleri, İş Sağlığı ve Güvenliği,

İSG Health and Safety of Workers in Flexible Working Models
Özgür Bilek1, Ali Naci Yıldız2

1Provincial Directorate of Health, Mardin 2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, 
Ankara

In the end of twentieth century, the modernization of supply chain, both new working systems and government 
policies have intensified competition encouraged cost-saving employment practices while reducing operating 
income. Many firms began abandoning their the traditional employer–employee relationship and moved toward 
increasing flexibility in the labor market. Flexible working models are classified as work under fixed-term 
contract, part-time working, job sharing, on-call working, sliding working period, telecommuting, temporary 
employment relationship, work from home, compressed workweeks, annual working period, flexible shift 
systems, gradual retirement, compensatory working, flexible working time models and sub-contracting 
practices. In flexible working models, the number of less qualified and low-income employees is higher. Studies 
have demonstrated that the frequency of fatal and non-fatal injuries in worker with flexible working models is 
twice as much and there is a strong correlation between mental health-related diseases and flexible working 
models. It is estimated that the increase in disease outcomes is due to lack of paid sick leave. In the past twenty 
years, studies have demonstrated the existence of differenl health risks between workers and flexible working 
models. Workers in flexible working models exposed to more risk of injuries because they are assigned more 
hazardous work and are reluctant to object. They may lack sufficient general or site-specific safety training and 
lack access to appropriate personal protective equipment. They are assigned temporary jobs in which they have 
established social contacts with permanent workers who might be able to help protect them from worksite-
specific hazards. They may also hesitate to appeal for doing hazardous work, ask for additional training, or 
complain to relevant authorities because of their precarious status. In the flexible work practices, importance 
should be given regulations concerning health safety of workers, and working forms that cause problems in 
practice should not be allowed.

Keywords: Flexible Working, Working Models, Occupational Safety and Health, OSH
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Türkiye ve Kuveyt’te İş Güvenliği Uzmanı 
Çalıştırılmasına İlişkin Düzenlemelerin Karşılaştırmalı 
Analizi
Erdem Cam1, Suat Kasap2

1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 2Orta Doğu Amerikan Üniversitesi

Çalışma yaşamının en önemli konularından biri iş sağlığı ve güvenliğidir. Çünkü iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 
gerekli önlemler alınmadığı takdirde bunun çalışanlar ve işyerleri açısından önemli zararlı sonuçları olmaktadır. 
Durum böyle olunca ülkeler çalışma yaşamında iş kazaları ve meslek hastalıklarını yok edebilmek ya da 
azaltabilmek için çeşitli politikalar geliştirmektedirler. Bu politikalardan biri de işyerlerinde gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlamak amacıyla iş güvenliği uzmanlarının istihdamının sağlanmasıdır. 4857 sayılı İş Kanunu 
kapsamında getirilen bazı işyerlerinde iş güvenliği uzmanlarının istihdamının zorunluluğu, iş sağlığı ve 
güvenliğiyle ilgili müstakil bir yasa olan 6331 sayılı Kanun ile genişletilmiş ve ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. 
Bu düzenlemelere göre Türkiye’de ki tüm işyerleri tehlike sınıflarına ayrılmış ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
alınması gerekli önemler ve hizmetler belirlenmiştir. Buna mukabil diğer ülkelerde de bu konu hakkında ayrıntılı 
düzenlemeler ya da uygulamalar mevcuttur. Bu çalışmada orta doğu coğrafyasında yer alan Türkiye ve Kuveyt’te 
iş güvenliği uzmanı çalıştırılmasına ilişkin düzenlemeler mukayeseli olarak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği Uzmanı, İş Güvenliği Mühendisi, Türkiye, Kuveyt

Comparative Analysis of Regulations Regarding the Arrangements 
for the Employment of Occupational Safety Experts in Turkey and 
Kuwait
Erdem Cam1, Suat Kasap2

1Centre for Labour and Social Security Training and Research 2American University of the Middle East

One of the most important subject of working life is occupational health and safety. If there are no precautions 
to be taken regarding occupational health and safety, it has significant harmful consequences for employees 
and workplaces. As such, countries develop policies in working life to destroy or reduce occupational accidents 
and diseases. One of these policies is employed of occupational safety experts to ensure that the necessary 
precautions are taken in the workplace. The necessity of employment of occupational safety experts in some 
of the workplaces introduced under the Labour Law No. 4857 has been expanded and detailed regulations 
have been extended by Law No. 6331, which is an independent law related to occupational health and safety. 
According to these regulations, all workplaces in Turkey divided into hazard classes and necessary precautions 
and services were determined regarding occupational health and safety. In other countries there are also 
detailed regulations or practices on this subject. In this study, comparative analyses were made regarding the 
arrangements for the employment of occupational safety experts in Turkey and Kuwait which locate in the 
Middle East.

Keywords: Occupational Safety Expert, Occupational Safety Engineer, Turkey, Kuwait
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İŞ KAZALARINDA İŞVEREN VE YÖNETİCİLERİN CEZAİ 
SORUMLULUĞU
Ali Hakan Evik

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Ülkemizde ne yazık ki hemen hemen her gün büyük, küçük tüm kamuya ait işyerleri ile özel işyerlerinde ölümlü 
veya yaralanmalı iş kazaları meydana gelmektedir. Bunların pek çoğu da işveren veya yöneticiler tarafından 
alınması gereken iş güvenliği önlemlerinin alınmamasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte bu türden 
kazaların kaynağı; zaman zaman sadece (tek başına) kazada ölen veya yaralanan işçinin kendi kusurlu eylemi 
de olabilmektedir. Buna karşılık uygulamada hukukçu olmayan bilirkişiler tarafından kaleme alınan bilirkişi 
raporlarından hareketle kamuya ait işyerleri ile özel işyerlerinde meydana gelen ölümlü veya yaralanmalı 
iş kazalarında özellikle iş güvenliği konusunda görevlendirilmiş kişiler bulunsa dahi en üst düzeydeki kamu 
yöneticileri ya da işveren hakkında da taksirle ölüme veyahut yaralamaya neden olma suçundan dolayı ceza 
davası açılmaktadır. Halbuki işveren ya da yönetici hakkında bu türden bir ceza davasının açılabilmesi için 
kazanın meydana geldiği işyerindeki kamu yöneticisi ya da işverenin somut olayda cezai sorumluluğunun 
bulunup bulunmadığının, “ceza sorumluluğunun şahsiliği” ilkesince özellikle değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Çünkü diğer suçlarda olduğu üzere; taksirle ölüme ya da yaralamaya neden olma suçlarından dolayı kamu 
davası açılabilmesi için de “gerçekleşen tipik netice ile “kamu yöneticisi ya da işverenin söz konusu suçlara 
sebebiyet verdiği iddia edilen olası eylemleri” arasında nedensellik bağlantısının bulunması şarttır. Bu bağlantının 
var olup olmadığı değerlendirmesi yapılırken de; meydana gelen tipik neticenin kamu yöneticisi ya da işveren 
konumundaki faile “objektif şekilde isnat edilebilir” olup olmadığına dikkat etmek gerekmektedir. Çalışmada; 
tipik neticenin kamu yöneticisi ya da işverene “objektif şekilde isnat edilebilir” olma unsurunun ne anlama 
geldiği, öğretiden yararlanılarak ve uygulamadan örnekler verilerek açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, İş Güvenliği, Ceza Hukuku, Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Nedensellik 
Bağlantısı, Objektif İsnadiyet.

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE EMPLOYER AND 
ADMINISTRATORS DUE TO WORK ACCIDENTS
Ali Hakan Evik

Istanbul Aydin University, Department of Criminal and Criminal Procedure Law Lecturer

Unfortunately, almost every day in our country, in big or small public or private workplaces lots of mortal or 
injured workplace accident happen. Many of them stem from the lack of work safety precautions that must be 
taken by employers or administrators. However, the source of such accidents is; from time to time, only (alone) 
can be own faulty action of accidentally killed or injured workers. On the other hand, in the case of mortal 
or injured occupational accidents happening in public and private worplaces, even though there have been 
managers solely charged with work safety, thorough the expert reports which are taken by experts who are 
not lawyers in practice, public administrators or the employer are also charged with criminal proceedings for 
the death or the injury of worker. However, in order to be able to sue a criminal case against the employer or 
the manager, the fact that the public manager or employer at the workplace where the accident has occurred 
is subject to criminal liability in the concrete case, in respect of principle of individual criminal responsibility. 
Because it is necessary to have a causal link between the “typical result that occurred” and “the possible actions 
of the public manager or employer allegedly causing such crimes” in order to open a public case for crimes 
of death or injury, as well as in all other crimes. While evaluating whether this connection exists or not; it is 
necessary to pay attention to whether the typical result may be attributed objectively to the perpetrator who 
is the public manager or the employer. In this study; it will be attempted to explain what is meant by the fact 
that “the typical result may be attributed to the perperator objectively” in the light of the doctrine and with the 
practical examples.

Keywords: Work Accidents, Safety Precautions, Criminal Law, Individual Criminal Responsibility, A Causal 
Link, Attributed Objectively.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçevesinde Uluslararası 
Çalışma Örgütü Sözleşmelerinin İç Hukukta 
Uygulanması
Doç. Dr. Atike Eda Manav Özdemir
Adalet Bakanlığı, Ankara, Türkiye

Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ)’nün kuruluşundan bu yana uluslararası çalışma standartları UÇÖ’nün en temel 
aracı olarak varlığını sürdürmektedir. UÇÖ iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası işbirliği konusunda önde 
gelmektedir. Sanayi devriminin insan sağlığı üzerinde neden olduğu tahribat nedeniyle UÇÖ’nün kuruluşundan 
bu yana iş sağlığı ve güvenliği (İSG) devamlı surette endişe kaynaklarından birini oluşturmuştur. Bu bağlamda 
İSG konusunda UÇÖ önemli çalışmalar yapmıştır. UÇÖ standartlarının ve araçlarının yaklaşık yüzde 80’i tamamen 
ya da kısmen İSG’ye ilişkin konularla ilgilidir. Türkiye 1932 yılından bu yana UÇÖ’nün üyesidir ve 8’i doğrudan iş 
sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olan 59 UÇÖ Sözleşmesi’ni onaylamıştır (C.81, C.115, C.152, C.155, C.161, C.167, C.176, 
ve C.187 sayılı sözleşmeler) Geçtiğimiz on yıl içinde Türkiye, ulusal İSG sisteminde reform gerçekleştirmiş ve bu 
sistemi risk önleme ve değerlendirme açısından ilgili uluslararası standartlara uyumlu hale getirme sürecinde 
yer almıştır. Bu bağlamda ülkemiz pek çok UÇÖ Sözleşmesini kabul etmiştir. Bu reform sürecinde İSG’ye 
ilişkin yasal düzenlemeler gözden geçirilmiş ve ayrı bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (20 Haziran 2012 tarih 
ve 6331 sayılı yasa) kabul edilmiştir. 2004 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasanın 90 ıncı maddesine 
usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerle kanunların aynı 
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası sözleşme hükümlerinin 
esas alınacağı düzenlemesi getirilmiştir. Bu hükmün iş hukukunda uygulanması bağlamında uluslararası bir 
sözleşme olan UÇÖ Sözleşmeleri ile iç hukuk normu arasındaki hiyerarşi sorununa ve UÇÖ Sözleşmelerinin 
iç hukukta doğrudan etki doğurup doğurmayacağına ilişkin öğretide farklı görüşler bulunmaktadır. İş sağlığı 
ve güvenliği alanında çok az sayıda kararda UÇÖ Sözleşmelerinden yararlanıldığı görülmüştür. İş hukukunun 
en önemli amacı işçilerin yaşamlarını ve beden bütünlüklerini korumaktır. Bu çerçevede İSG konusundaki 
UÇÖ Sözleşmelerinin iş uyuşmazlıklarının çözümünde ne şekilde uygulandığının tespiti son derece önem arz 
etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İç hukuk-uluslararası hukuk, İş sağlığı ve güvenliği, UÇÖ Sözleşmeleri

Application Of The International Labour Organization Conventions 
Within The Scope Of Occupational Health And Safety In Domestic Law
Doç. Dr. Atike Eda Manav Özdemir
Ministry of Justice, Ankara, Turkey

Since the founding of the ILO, international labour standards have continued to exist as the most fundamental tool 
of the ILO. ILO is leading in internationalcooperation in the field of occupational health and safety. Occupational 
health and safety (OSH) has consistently been one of the matters of concern since the establishment of the ILO 
because of the destruction caused by the industrial revolution on human health. Approximately 80 percent of the 
ILO standards and tools completely or partially relate to OSH issues. Turkey has ratified 59 ILO Conventions, in 
which 8 Conventions are directly related to OSH. During the past decade, Turkey hasreformed its national OHS 
system and has been involved in bringing thissystem in line with relevant international standards in terms of 
risk prevention and evaluation. In this context, our country has accepted many ILO Conventions. In this reform 
process, OHS regulations were reviewed and a separate Law on Occupational Health and Safety was adopted. 
Article 90 of the Constitution provides that: “In case of a conflict between international agreements, duly put 
into effect, concerning fundamental rights and freedoms and the laws due to differences in provisions on the 
same matter, the provisions of international agreements shall prevail”. In the implementation of this provision 
in labour law, there are different opinions in doctrine concerning the hierarchy between the international ISO 
Conventions and domestic law norms and whether the provisions of the ILO Conventions will have a direct effect 
in the domestic law. In the concept of occupational health and safety, it has been observed that very few ILO 
Conventions are used. The most important aim of labour law is protection of workers’ right of life and physical 
integrity. In this framework, it is extremely important to determine how the ILO Conventions on OHS issues are 
applied in resolving labourdisputes.

Keywords: domestic law-international law, Occupational health and safety, ILO Conventions,
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İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere Aykırı 
Davranan ve Cezai Sorumluluğu Bulunan Kişiler
Berrin Akbulut

Selçuk Üniversitesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, Konya

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerççevede; mesleki risklerin 
önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli 
araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen koşullara uygun hale getirilmesi ve 
mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar(İSGK.4/1,a). İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 
yükümlülüklere uymaması halinde, meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle işverenin kast veya 
taksirine göre ceza hukuku sorumluluğu söz konusudur. Işverenin işyerinden sorumlu bir vekil görevlendirdiği 
durumlarda ise işveren vekilinin de ceza sorumluluğu doğacaktır. İş kazası veya meslek hastalığının meydana 
gelmesinde işveren vekilinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi söz konusu olmuşsa işveren vekili de 
kast veya taksirine göre sorumlu olacaktır. Kamu işyerinde kamu işveren vekilinin yükümlülüğüne uygun 
davranmaması nedeniyle iş kazası meydana gelmişse bu kişinin de sorumluluğu gündeme gelecektir. Ayrıca 
iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bu durumun iş kazası veya 
meslek hastalığına yol açması halinde bu kişilerin de ceza sorumluluğu ortaya çıkabilecektir. Bu çalışmada iş 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle sorumlu kişilerin kimler olduğu, 
bu kişilerin işleyebilecekleri suçlar, ceza sorumlululukları için aranan şartlar belirtilecektir.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, işveren, işveren vekili, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimleri.

Persons Who Don’t Fulfill Their Obligations Related To Occupational 
Health And Safety And Have Criminal Responsibility
Berrin Akbulut

Selcuk University Faculty of Law, Chair of Criminal and Criminal Procedure Law, Konya

The employer is obliged to ensure the health and safety of employees about work and in this context; performs 
works or studies for prevention of occupational risks, taking all measures including training and giving 
information, making the organization, providing the necessary tools and equipment, adapting health and safety 
measures to changing conditions and improving the current situation (OSHA 4/1, a) In case the employer 
does not comply with the obligations related to occupational health and safety, the employer has criminal 
responsibility according to the employer’s intent or negligence because of work accident and occupational 
disease. Where the employer appoints a deputy responsible for the workplace, the vice principal will also be 
liable for criminal responsibility. If a work accident or occupational disease occur due to the fact that the vice 
principal has not fulfilled its obligations, the vice principal will be responsible for the his/her intent or negligence. 
If an occupational disease occur due to the fact that the public vice principal doesn’t comply with its obligation 
in public workplace, this person will also have responsibility. In addition, criminal responsibility may arise if the 
occupational safety specialist and occupational physicians fail to fulfill their obligations and this leads to work 
accidents or occupational diseases. In this study, who are responsible for the failure to fulfill their occupational 
health and safety obligations, offenses these people can commit and the conditions for criminal responsibility 
will be specified.

Keywords: Occupational health and safety, employer, vice principal, occupational safety specialist or 
occupational physicians.
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Üçlü İş İlişkilerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uygulamaları
Saim Ocak

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul Türkiye

Üçlü iş ilişkilerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması ayrı bir önem arz etmektedir. Asıl işveren ve alt 
işverenlerin, geçici iş ilişkisinde işverenin ve geçici işverenin yükümlülükleri ile bunların iş güvenliği uzmanları 
ile işyeri hekimlerinin yapması gereken hususlarda uygulamada sorun yaşanmaktadır. İş kazası hallerinde, 
işverenlerin yükümlülüklerinin tespiti ve sorumluluğun kimlere ait olduğunun belirlenmesinde güçlükler ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca asıl işveren alt işveren ilişkisinin olmadığı hallerde, ilişkinin hukuki niteliğinin belirlenmesinde 
de uygulamada sorunlara neden olmaktadır. Anahtar teslimi işlerin yapılması gibi durumlarda sonuçlar farklılık 
arzedecektir. Ayrıca işyerinin ve/veya iş sözleşmesinin devrinde de işverenlerin sorumluluklarına açıklık 
kazandırılması gerekmektedir. Kamu ihale sözleşmelerine konulacak hükümlerle sorumluluğa ve denetime 
ilişkin hangi hükümlerin konulacağı önem arz etmektedir. Üçlü iş ilişkilerinde tarafların sözleşmelere koyacağı 
hükümler ile mevzuatta yer alan hükümlerin bağlantısının da kurulması gerekmektedir. Uygulamada sorun 
yaşanmaması için insan kaynakları yönetimimin başlangıçta ilişkilerle ilgili yeterli bilgi sahibi olması ve hazırlıkları 
buna göre yapması gerekmektedir. İş kazası olması halinde de tarafların yükümlülük ve sorumluluklarının da 
mevzuat ve sözleşmeler kapsamında irdelenmesi büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üçlü iş ilişkileri, asıl işveren alt işveren, işyerinin devri, geçici iş ilişkisi, insan kaynakları, 
iş sağlığı ve güvenliği

Occupational Health and Safety Practices in Triple Work Relations
Saim Ocak

Marmara University Faculty of Law Istanbul Turkey

The provisions of occupational health and safety services in triple work relations have a vital importance. The 
difficulties could be seen defining the obligations of primary employers and sub-employers, the employer 
and the temporary employer in relation to the temporary work, and also the work safety specialists and the 
workplace doctors. In case of occupation accidents, difficulties arise in determining the responsibilities of the 
employers and other professionals. Moreover, in cases where the principal employer does not have a sub-
employer relationship, the legal nature of the relationship is determined and causes problems in implementation. 
In cases such as turn-key works, the results will vary. It is also necessary to clarify the responsibilities of 
employers and/or employers in the transfer of labour contracts. It is important to put necessary provisions 
into the public procurement contracts to be able to regulate responsibilities and supervision. In triple work 
relations, it is necessary to establish the link between the provisions in the contracts and the provisions in the 
law. In order to avoid problems in practice, the human resources management must have enough knowledge 
about the relations at the beginning and prepare accordingly. It is of great importance that the liabilities and 
responsibilities of the parties are examined within the framework of legal regulations and contracts in case of 
occupational accident.

Keywords: Triple Work Relations, Primary employer sub-employer, transfer of workplace, temporary working 
relationship, human resources, occupational health and safety
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Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisinde İşverenin İş 
Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Yükümlülükleri
Özgür Hakan Çavuş

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü,MANİSA

Esnek istihdam biçimlerinden bir tanesi olan geçici (ödünç) iş ilişkisi 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiş ve 
geçici iş ilişkisinin bir diğer şekli olan meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi de 2016 yılında 6715 sayılı Kanun ile İş 
Kanunumuza girmiştir. Meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi özel istihdam bürosu, işçi ve geçici işveren arasında 
kurulan üçlü bir hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Özel istihdam bürosu, bir hizmet bedeli karşılığında, işçi ihtiyacı 
duyan işverenle bir sözleşme yapmakta ve anılan sözleşmeye istinaden kendi bünyesinde çalıştırdığı işçilerin 
iş görme edimini geçici bir süreliğine devretmekte, işçi ise belirli ve geçici bir süre için geçici işverenin emir 
ve talimatları altında çalışmaktadır. Üçlü ilişkinin diğer tarafı olan geçici işveren ise, geçici bir süre için işçinin 
kendisine ödünç verildiği kişiyi ifade etmektedir. Üçlü iş ilişkisi içinde ücret, çalışma koşulları, sendikal örgütlenme 
vb. sorunların yanı sıra geçici işçinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri hangi işverenin alacağı ve işkazası/
meslek hastalığı durumunda hangi işverenin sorumlu olacağı ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında işverenin en önemli yükümlülükleri arasında; 
işle ilgili her türlü önlemi almak, risk değerlendirmesi yapmak, bilgilendirme ve eğitim vermek, iş sağlığı ve 
güvenliği kurulu oluşturmak, sağlık gözetimi yapmak, işkazası ve meslek hastalıklarını bildirmek gelmektedir. 
Çalışmamızda sözkonusu yükümlülükler meslek edinilmiş geçici iş ilişkisi kapsamında ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Edinilmiş Ödünç İş İlişkisi, İşverenin Yükümlülükleri

Obligations On Occupational Health and Safety of Employer in 
Temporary Employment (Work) Agencies
Özgür Hakan Çavuş

Manisa Celal Bayar University, Department of Economics and Administrative Sciences, Department of Labor 
Economics,MANİSA

Profession-based temporary work relationship, is one of the work relations that meets the needs for flexibility 
in the Labor Law. Temporary work(employment) relationship, which is one of the flexible employment forms, 
is regulated in the Labor Law No. 4857 and temporary work(employment) relationship, which is another form 
of temporary employment relationship, entered into the Labor Law by Law No. 6715 in 2016. The profession 
of temporary employment is based on a tripartite legal association between the private employment agency, 
the worker and the temporary employer. The private employment agency makes a contract with the employer 
who needs the worker for a service cost and transfers the work of the workers he or she employs in his / her 
own place to the temporary contract for a temporary period while the worker works under the orders and 
instructions of the temporary employer for a definite and temporary period. The temporary employer, the other 
side of the tripartite relationship, refers to the person to whom the worker has been loaned for a temporary 
period. Wages, working conditions, trade union organization, etc. in the triple work relationship as well as the 
seriousness of which employer will take precautions related to occupational health and safety of the temporary 
worker and which employer will be liable in case of work / occupational illness.

Among the most important obligations of the employer within the scope of the legislation related to the 
Occupational Health and Safety Law No. 6331 in our country are; to take all kinds of measures related to the 
work, to make risk assessment, to provide information and training, to establish a health and safety committee 
to make health surveillance, to report work-related and occupational diseases. In our work, such obligations are 
dealt with within the scope of the profession of temporary employment.

Keywords: Occupational Health and Safety, Temporary Work Agencies, Obligations of Employer
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İşverenlerin Dahili Acil Durum Planı Hazırlama 
Yükümlülüğü ve Yetkili İdarelerle İşbirliği
Hatice Duygu Özer

Erzincan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana bilim Dalı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, işverenlere acil durumların olumsuz etkilerinden çalışma ortamını ve özellikle 
çalışanları koruyabilmek için acil durumları belirleyip acil durum planı hazırlama yükümlülüğü getirmiştir. Bu 
yükümlülükten başka, büyük endüstriyel kaza riski altındaki işyerleri açısından güvenlik raporu hazırlama 
yükümlüğü de yer almaktadır. SEVESO Direktiflerine uyumu gerçekleştirmek amacıyla getirilen bu yükümlülük, 
ilgili mevzuatta üst seviyeli kuruluş olarak belirlenen işyerinde hazırlanması gereken güvenlik raporunun önemli 
bir bölümünü oluşturan dahili acil durum planı hazırlamayı da içermektedir. Söz konusu dahili acil durum planları, 
Üst seviyeli kuruluşun sınırları içinde büyük endüstriyel kaza öncesi, kaza sırası ve sonrasında kuruluşun kendi 
imkânları ile gerçekleştirilen tüm acil durum müdahale düzenlemelerini içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Üst 
seviyeli kuruluşlar aynı zamanda faaliyetleri nedeniyle çevreyi olumsuz etkileyebileceklerinden, konu sadece İş 
Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında değil aynı zamanda Çevre Kanunu’nda da düzenlenmiş ve işyerinin faaliyetlerine 
ilişkin olası bir kaza durumunda, kazanın çevreye olumsuz etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak üzere 
uygulanacak acil durum plânları hazırlanması zorunluluğu getirilmiştir. Konunun farklı yönleriyle işverenlerin 
hukuki sorumluluğuna dahil edilmesi, bu konuda farklı kurumların gerek mevzuat hazırlama gerekse uygulama 
ve denetim süreçlerinde birbirleriyle koordinasyon içinde olmalarını zorunlu kılmaktadır. Öte yandan, işverenin 
dahili acil durum planı hazırlama yükümlülüğü, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin diğer yükümlülüklerden farklı 
olarak, işverenin sadece kendi imkanları ve personeliyle yerine getirilmesinin güçlük teşkil edeceği niteliktedir. 
Dahili acil durum planı hazırlanırken, işyerinde görevli iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin yanı sıra çevre 
mevzuatınca yetkilendirilmiş profesyonellere de ihtiyaç duyulacağı gibi ilgili yönetmelikte sayılan pek çok 
kamu kurum ve kuruluşuyla da işbirliğini gerçekleştirmek gerekmektedir. Ayrıca dahili acil durum planının 
hazırlanmasının ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca içerik ve yeterlilik açısından değerlendirme 
yapılacağından, işverenin anılan kurum ile koordinasyon içinde bulunması da şarttır. Çalışmamızda anılan 
konulardaki koordinasyon ve işbirliği yükümlülükleri hukuki açıdan değerlendirilerek, yükümlülüğe aykırılığın 
sonuçları ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dahili Acil Durum Planı, Büyük Endüstriyel Kaza, Seveso Direktifi

Obligation of Employers to Prepare an Internal Emergency Plan and 
Cooperation with Competent Authorities
Hatice Duygu Özer
Erzincan University, Law Faculty, Department of Labor and Social Security Law

The Law on Occupational Health and Safety obliges employers to prepare an emergency plan to identify 
emergencies and protect employees adverse effects of emergencies. Another obligation is to prepare a safety 
report for workplaces under the risk of serious industrial accidents.This obligation also includes the preparation 
of an internal emergency plan which constitutes significant part of the safety report to be prepared in workplace 
designated as upper level organization. Such internal emergency plans should be prepared to include all 
emergency response arrangements carried out by the organization at its own disposal, prior to major industrial 
accidents, at the time of the accident and afterwards within the limits of the upper level organization. Upper level 
organizations can also negatively affect the environment due to their activities at the same time. Therefore, not 
only in the Code 6331 but also in the Environment Law, this issue is regulated and it is imperative to prepare 
emergency plans to control and reduce the adverse effects of the serious accident. For this reason, it is imperative 
that different institutions co- ordinate with each other in the preparation of legislation and in the implementation 
and audit processes. When preparing the internal emergency plan, it is necessary to cooperate with many public 
institutions and organizations and also professional health and safety professionals working at the workplace 
as well as professionals authorized staff by environmental legislation. It is necessary for the employer to be in 
coordination with the institution referred to, since the Ministry of Environment and Urbanization evaluates the 
content and adequacy after the preparation of the internal emergency plan. Finally coordination and cooperation 
obligations that are mentioned in our work will be evaluated from the legal point of view and the consequences 
of non- compliance with the obligation will be discussed.

Keywords: Internal Emergency Plan, Serious Industrial Accident, Seveso Directive
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Ulusal ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde 
yabancı işçilerin iş sağlığı ve güvenliği
Orhan Ersun Civan

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Son yıllarda ülkemiz büyük bir göç olgusuyla karşı karşıyadır. Özellikle orta doğudaki savaş koşullarından 
kaynaklanan göç hareketi çok yaygınlaşmış olup, bu durum ülkemizi yakından etkilemektedir. Ayrıca coğrafi 
konumu nedeniyle de önemli ölçüde yasadışı göçe maruz kalan Türkiye’de, Dış İşleri Bakanlığı’nın verilerine göre 
2005-2016 döneminde yakalanan düzensiz göçmen sayısı 900 bin civarındadır. Dış İşleri Bakanlığı ile Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğünün verileri birlikte değerlendirildiğinde ülkemizde 2017 yılında 175.752 düzensiz göçmen 
yakalandığı görülmektedir. Suriye’den gelen göç akını sonucu ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı önemli bir 
gündem maddesi niteliğini kazanmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün resmi verileri uyarınca 28.12.2017 tarihi 
itibariyle ülkemizde 3.424.237 Suriyeli’nin geçici koruma kapsamına alındığı anlaşılmaktadır. Yapılan açıklamalar 
uyarınca yasal yollardan yahut yasa dışı yollardan giriş yapan Suriye dahil diğer ülkelerden gelen çok sayıda 
göçmenin ülkemizde bulunduğu dikkate alındığında, gerek kaçak gerek yasal olarak bulunup çalışan yabancı 
işçilerin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunun önemli bir konu olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 
Dolayısıyla iş kazası geçirme ve meslek hastalıklarına yakalanma açısından yabancı işçilere özgü risk faktörleri 
açıklanarak, yabancı işçiler açısından ülkemizde yasal olarak çalışıp çalışmadıkları ayrımından hareketle iş 
sağlığı ve güvenliği bağlamında nelere dikkat edilmesi gerektiğinin belirlenmesi isabetli olacaktır. Bu itibarla 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun ve 
uluslararası düzenlemelerden özellikle ülkemizin de taraf olduğu Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının 
Korunmasına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hükümleri öncelikle değerlendirilecektir. İlgili Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi, hem çalışma izni alarak çalışan göçmen işçileri hem kaçak olarak çalışan göçmen işçileri 
kapsamına alması nedeniyle ayrı bir önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı işçi, çalışma izni, düzensiz göç, iş sözleşmesinin geçerliliği, iş sağlığı ve güvenliği

Occupational health and safety of migrant workers with regard to 
national and international provisions
Orhan Ersun Civan

Ankara University Law Faculty

Turkey is facing with the massive migration in recent years. Especially migration becomes prevalent in the 
Middle East because of the conditions of warfare. Obviously this phenomenon affects our country. Furthermore 
Turkey exposed significantly massive illegal migration because of its geographical location. The number 
of illegal migrant caught in the period of 2005-2016 is approximately 900.000 according to the statistics of 
Ministry of Foreign Affairs. When the statistics of Ministry of Foreign Affairs and Directorate General of Migration 
Management are taken together, it is detected in Turkey that 175.752 illegal migrant has been caught in 2017. 
One of the hot topics in Turkey is the number of Syrian refugees. It is understood from the data of Directorate 
General of Migration Management that 3.424.237 Syrian Refugees are covered by temporary protection as the 
date of 28.12.2017. When the explanations mentioned above with regard to huge number of migrants who enter 
into Turkey legally or illegally are taken in consideration, ensuring of occupational health and safety of migrant 
workers is emerged one of the important issues. Because of the fact that it is required to explain the risk 
factors peculiar to migrant workers, to indicate which occupational health and safety measures can be applied 
according to our law system in the case of employing legal migrant workers or illegal migrant workers. In this 
respect the provisions of Occupational Health and Safety Law no.6331, Law on Foreigners and International 
Protection no.6458 and especially International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers 
and Members of their Families, which was ratified by Turkey, from among other international agreements will 
be evaluated. Related International Convention covers both workers who have work permit and workers who 
work illegal. This is the reason why related International Convention has a particular importance.

Keywords: Migrant worker, work permit, illegal migration, validity of labour contract, occupational health and 
safety
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Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İş Sağlığı ve Güvenliği 
Alanındaki Etkileri
Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu

İbn Haldun Üniversitesi

Hukukumuzda kişisel verilerin işlenmesi, 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
ile düzenlenmiştir. Sözü geçen Kanun iş ilişkisi bakımından da önemli sonuçlar doğurmaktadır. Kişisel verilerin 
işlenmesi (veri işleme) ile kastedilen veri toplama, tasnif etme, kaydetme, değiştirme, düzenleme, yeniden 
düzenleme, kullanma, paylaşma, aktarma, açıklama, silme vb. her türlü işlemdir. İşverenler personel planlama, 
eğitim verme uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sigortalar ve yardımlar gibi konularda yasal 
yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için kişisel verileri işlemek durumundadır. İşveren, 6698 sayılı Kanun 
anlamında veri sorumlusu olarak değerlendirilecek ve bu Kanun’un veri sorumlularına getirdiği yükümlüklerden 
de sorumlu olmaktadır. Örneğin, işe giriş muayenesi, işyeri hekiminin tuttuğu muayene kayıtları, kişisel sağlık 
dosyası, iş sağlığı ve güvenliğinin korunması amacı ile yapılan kamera ile gözetleme uygulamaları bu kapsamda 
değerlendirilmelidir. Bu sebeple de, işverenin yanı sıra işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanının da işçiye 
yahut işçi adayına ilişkin ait kişisel verileri işlemesi gerekebilmektedir. İşveren adına veri işlemesi yapan kimseler 
6698 sayılı Kanun anlamında “veri işleyen” işleyen sayılmaktadır. Bazı durumlarda işverence gerçekleştirilen 
uygulamalar yasal sınırlar içerisinde kalırken bazı hallerde ise yasal sınırların dışına çıkılabilmektedir. Bu hallerde 
ise kişisel verilerin kanuna aykırı şekilde işlenmesi veri sorumlusunun sorumluluğunu gündeme getirecektir. 
Tebliğimizde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliği alanına etkileri, işverenlerin yasal 
sorumlulukları ve kanuna aykırı veri işlenmesinin sonuçları bakımından incelenmeye çalışılacaktır. Bu amaçla, 
başta İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, iş sağlığı ve güvenliği 
alanında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak Türk İş Hukuku’nda mevzuatta yer alan düzenlemeler ve 
yargı kararları incelenmeye çalışılacaktır. Ayrıca, başta ILO Sözleşmeleri olmak üzere, 2016/679 sayılı AB 
Tüzüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile mukayeseli olarak 
değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kişisel Verilerin Korunması, iş sağlığı ve güvenliği, veri sorumlusu

The Effects of the Law on the Protection of Personal Data on 
Occupational Health and Safety
Yeliz Bozkurt Gümrükçüoğlu

Ibn Haldun University

In our law, processing personal data is regulated with the no. 6698 Law. Such Law bears critical legal 
consequences in terms of employment relationships. Personal data processing refers to all kinds of works 
in relation to data collection, record, arrangement, use, etc. Employers have to process personal data in order 
that legal liabilities regarding matters such as personnel planning, training provision applications as well as 
occupational health and safety, social insurances and benefits are fulfilled. Employers will be considered as 
the data controller in terms of the no. 6698 Law, and are responsible for the liabilities imposed on the data 
supervisors by such Law. For example, employment examination, examination records kept by the work place 
physician, personal health file, camera surveillance practices with the purpose of preserving occupational health 
and safety must be considered within this scope. Thus, the workplace physician and the occupational health and 
safety expert as well as the employer may have to process the data pertaining to an employee or an expected 
employee. Individuals processing data on behalf of the employer are considered as “data processor”. In some 
cases, practices performed by the employer remain within legal boundaries, while in other cases such practices 
may go beyond legal boundaries. In our notification, an effort will be made in order that the effects of the no. 
6698 Law on occupational health and safety are examined in terms of legal responsibilities of the employers, 
and consequences of illegal data processing. For this purpose, regulations and rulings, primarily the no. 6331 
and the no. 6698 Law, in the Turkish Law regarding the processing of personal data in occupational health and 
safety field will be examined. Furthermore, comparative assessments will be made regarding primarily ILO 
Contracts, the no. 2016/679 EU Regulation, ECHR and decisions of European Court of Human Rights.

Keywords: Protection of Personal Data, occupational health and safety, data controller
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İş Kazalarında Hukuki Sorumluluk
İbrahim Fevzi Kayan1, Derya Demirdizen Çevıik2

1Kocaeli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı 2Kocaeli Üniversitesi

Çalışma hayatı, gündelik yaşamımızda önemli bir yer tutmaktadır. İş kelimesi geniş anlamda, insanın bir 
amaca yönelen her türlü faaliyetidir. Dar anlamda bir insanın kazanç elde etmek için yaptığı faaliyettir. Bir iş 
yaparken kaza yapmamak esastır. Ancak, alınan tüm tedbirlere rağmen kazaların meydana gelmesi kaçınılmaz 
bir gerçektir. Önemli olan iş kazalarını minimum seviyeye indirebilmektir. İnsanoğlu zamanımızda; temel hak 
ve özgürlükler, bilimsel gelişmeler konularında mesafe kat ettikçe iş hayatında olumsuz sonuçlar meydana 
getirebilecek kazalara karşı da bakış açısı değişmekte ve bilinçlenmektedir. İş yapılırken işveren ve çalışanların 
karşılıklı olarak birtakım sorumlulukları bulunmaktadır. Taraflardan birinin sorumluluklarına uymaması, çeşitli 
sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar bazen ölüm, uzuv kaybı, yaralanma gibi ağır sonuçları 
olan iş kazalarına neden olabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle meydana 
gelen iş kazalarının çeşitli hukuki, cezai ve idari sonuçları bulunmaktadır. Hukuki sonuçları arasında maddi 
tazminat, manevi tazminat, sosyal güvenlik kurumlarınca açılan rücu davaları, cezai sonuçları arasında Türk 
Ceza Kanunu’nda belirtilen cezalarla karşı karşıya kalma, idari sonuçları arasında ise ilgili idari makamların 
uygulayacağı idari para cezaları ve yaptırımlar söz konusu olmaktadır.

Bu çalışmada iş kazalarının hukuki sonuçları ile yargı organlarınca verilmiş olan kararlar sistematik olarak 
değerlendirilerek karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: iş kazaları, hukuk, sorumluluk, yaptırım, tazminat, yargı

Legal Liability in Work Accidents
İbrahim Fevzi Kayan1, Derya Demirdizen Çevıik2

1Kocaeli University Health and Safety Department 2Kocaeli University

Working life has an important place in our life. “Work” in its broadest sense, is all sorts of activity oriented towards 
a purpose. in the narrow sense is the activity that a person makes to earn. It is essential not to have an accident 
while doing a job. However, despite all the precautions taken, it is inevitable that there will be accidents. The 
important thing is to reduce job accidents to a minimum level. Humanity is in our time; fundamental rights and 
freedoms, scientific developments, and the perspective on the accident that can bring negative consequences 
to business life is changing and becoming conscious. Employers and employees have mutual responsibilities 
when doing business. Failure to comply with the responsibilities of one of the parties brings with it various 
problems. These problems can sometimes cause job accidents with severe consequences such as death, limb 
loss or injury. There are various legal, criminal and administrative consequences of occupational accidents 
due to breach of occupational health and safety rules. Legal consequences include pecuniary damages, non-
pecuniary damage, damages caused by social security institutions, sanctions imposed by the penalties imposed 
by the Turkish Penal Code, administrative penalties and the relevant administrative authorities. In this study, the 
legal consequences of occupational accidents and the judgments given by judicial organs will be systematically 
evaluated and solutions for the problems will be discussed.

Keywords: work accidents, law, responsibility, sanction, compensation, judgment
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Türkiye’de Uygulanan Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği 
Sistemi Yeterli mi?
İmran Aslan, Ebrar Saçık

Bingöl Üniversitesi, İsg Bölümü

Şuan ki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamaları, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) - iş yeri hekimi ve iş 
güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlar tarafından yürütülmektedir. Ayrıca firmalar belli ücret karşılığında 
tekniker veya A,B, C sertifikaya sahip uzmanları şirketlerinde veya projelerinde görevlendirebilmektedir. Ayrıca 
işverenler belli bir ücret karşılığında OSGB’lerden bu hizmeti alabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde verilen İSG hizmetlerinin yeterliliğini ve karşılaşılan temel sorunları tespit emektir. Bu amaçla 
İstanbul, Bingöl, Diyarbakır, İzmir, Ankara vb. gibi önemli ilerde çalışan İSG uzmanları ve İSG sağlık uzmanları, 
işverenler ve çalışanlara yönelik anketler uygulanarak sorunların tespit edilmesi amaçlanmaktadır. İstatistiksel 
yöntemlerden frekanslar, ortalamalar ve varyans analizi yöntemleri uygulanarak anketler açıklanacaktır. 
İSG uzmanlarının karşılaştığı temel sıkıntı ücretlerini ödeyen işverenlere söz geçiremedikleri ve bu yüzden 
işverenlerin gerekli önemleri almada istekli olmadıkları yönünde olmuştur. Ayrıca işçilerin koruyucu malzeme 
takmak istememeleri sonucu birçok ölümlü kazanın ortaya çıktığı tespit edilmiştir, bu da işçiler arasında bir 
güvenlik kültürünün olmadığı ve umursamazlıkların olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer bir önemli durum ise 
OSGB’ler arsındaki yüksek rekabetten dolayı kişi başına alınan aylık İSG hizmetlerinde düşüşe gitmeleri olduğu 
tespit edildi. Meslekleşme yoluna giden İSG 4 yıllık bölümlerinin açılması ve mezununlarının verilmesi ile diğer 
bölümlerden (Mühendislik, biyoloji, kimya ve Fizik) mezun olan ISG uzmanları arasında rekabet ve farklılıkların 
olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), İSG Kültürü, İş Kazaları, İSG Uzmanları

Current Occupational Healthcare and Safety System Applications in 
Turkey are Sufficient?
İmran Aslan, Ebrar Saçık

Bingol University, Ocuputional Healthcare and Safety Department

Current Occupational Health and Safety (OSH) applications are being implemented by the Joint Health and 
Safety Unit (OSGB) - a provider of workplace physicians and occupational safety specialists. In addition, firms 
can be assigned to technical or A, B, C OSH professionals or they can be employed in their projects for a certain 
fee. In addition, employers can get this service from OSGB for a certain fee. The aim of this study is to determine 
the sufficiency of the OHS services given in different regions of Turkey and the basic problems encountered. For 
this purpose OHS specialists, employers and employees are to be surveyed to determine problems in cities like 
Istanbul, Bingöl, Diyarbakır, İzmir, Ankara etc. Statistical methods such as frequencies, averages and variance 
analysis will be applied to analyze surveys. OHS specialists have not been able to pass on their results on 
employers who have paid partly their salary the basic problem they face, and that’s why employers are not 
willing to take the necessary precautions. It has also been found that many mortal accidents have emerged 
as a result of workers not wanting to wear protective gear, which suggests that there is no security culture 
among workers and that there are indifference. Another important case is that monthly OHS services per capita 
go down due to the high competition among OSGBs. It has been determined that there is a competition and 
differences between certificate holders like engineers, chemistry, biology and physics graduates and OSH 4-year 
departments graduates, newly opened OSH 4-year departments that educate OHS professionals.

Keywords: Occupational Health and Safety (OSH), OSH Culture, Occupational Accidents, OSH Experts
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Kamu işyerlerinde 6331 sayılı Kanunla getirilen 
yükümlülüklerin ertelenmesinin isg hizmetlerinin 
sunumuna etkisi: Bursa örneği
Yusuf Alper, İlknur Kılkış, Tuğba Engin

Uludağ Üniversitesi, İş ve sosyal güvenlik hukuku, Bursa

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun dikkat çeken özelliklerinden biri de, Avrupa Birliği direktifleri 
doğrultusunda, kamu-özel ayırımı yapılmaksızın bütün işyerlerini kapsama alması olmuştur. Kanun, İSG 
hizmetleri ile ilgili bazı yükümlülüklerin yürürlük tarihini takiben hemen, bazı hizmetlerin ise kamu ve özel 
sektör işyerleri için kademeli olarak yürürlüğe konulmasını öngörmüştür. Nitekim, Kanunun ilk halinde İSG 
hizmetlerinin sunumunun önemli bir parçası olan İSG profesyonellerinin kamu işyerlerinde istihdamı için 2 
yıl sonrası, yani 30 Haziran 2014 tarihi öngörülmüştür. Ancak, bu yükümlülük önce 2016, sonra 2017 ve son 
olarak da 2020 yılına ertelenmiştir. Bu ertelemeler, 6331 sayılı Kanunla kamuya getirilen bütün yükümlülüklerin 
ertelenmesi yönünde bir algı yaratmıştır. Bu bildiri, ertelemelerin Bursa ili kamu kurumlarında yürütülen İSG 
hizmetlerinin sunumunun etkisini belirlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Saha çalışması için kamuda İSG 
hizmetlerinin uygulanmasında öncü çalışmalar yaptığı için eğitim sektörü, belediyeler, valilik, SGK, Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü örnek olarak alınmıştır. Bu amaçla, kamu kurumlarına yönelik olarak yüz yüze 
görüşme yöntemi ile bir saha çalışması yapılmıştır. Kamu kesimine yönelik ertelemeler, 6331 sayılı Kanunla 
getirilen bütün yükümlülüklerin ertelenmesi yönünde bir algı yaratmıştır. Daha önce yapılan ve sürdürülmekte 
olan İSG çalışmalarını sekteye, hatta kesintiye uğratmış durma noktasına getirmiştir. Geçmiş dönemlerde 
uygulanan prim ve vergi aflarının, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulama alanlarında da gerçekleşeceği 
beklentisi, birçok kamu kurumunda bu Kanundan doğan yükümlülüklerin tam anlamıyla yapılamamasına veya 
ötelenmesine neden olmaktadır. Bununla beraber, iş güvenliği uzmanlığı cazip bir meslek olmaktan çıkmaya 
başlamıştır.

Devlet, ertelemeler dolayısıyla kamu kesiminde İSG hizmetlerinin yürütümüne yönelik çalışmaların 
devamlılığını sağlamak üzere öncelikle İSG profesyonellerinin istihdamını ve ücret ödenmesini sağlayacak 
kadro düzenlemelerini acil olarak gerçekleştirmelidir.

Anahtar Kelimeler: 6331 Sayılı Kanun, İSG Hizmetleri, Kamu’da İSG, İSG profesyonelleri, İSG yükümlülüklerinin 
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Publıc workshops release the lıabılıtıes gıven by the Law no. 6331 
presentatıon effects of ohs servıces: the example of Bursa
Yusuf Alper, İlknur Kılkış, Tuğba Engin

Uludag University, Labour and social security law, Bursa

One of the hallmarks of the 6331 Occupational Health and Safety Act, has been the inclusion of all work places 
in the direction of the European Union with out public private discrimination. The law stipulates that some 
obligations related to OHS services should be put into effect immediately after the effective date and some 
services will be put into effect gradually for public and privates ecto restablishments. As a matter of fact, it is 
foreseen that the employment of OHS professionals in public establishments, which is an important part of 
the presentation of OHS services in the first instance of the Law, is 2 years after, in June 30, 2014. However, 
this obligation was postponed to 2016, then to 2017 and finally to 2020. These delays have created a sense of 
postponement of all obligations brought to the public by Law No. 6331. This paper was prepared to determine 
the effect of the postponement of OHS services carried out in the public institutions of Bursa province. The 
training sector, municipalities, governorate, Social Security Institution, Provincial Directorates of Labour and 
Employment Agency have been taken as an example because it has pioneered the implementation of OHS 
services in the public sector for fieldwork. For this purpose, a field study was conducted with a face-to-face 
interview method for public institutions. Deferrals towards the public sector created a sense of postponement 
of all obligations brought by Law No. 6331. It has brought thework of the OHS, which had been constructed and 
maintained before, intothe field, even to the point of interruption. The State must urgently implement staffin 
garrangements to ensure the employment and salary payment of OHS Professionals to ensure the continuity of 
the work on the implementation of OHS services in the public sector due to delays.

Keywords: Law No. 6331, OHS Services, OHS in public, OHS professionals, postpones of OHS obligations
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Radiation Safety and health in the Free zones Hospitals, Iran
Ali Dehghani, Mahsa Behzad

Department of pulic health, shahid beheshti university of medical sciences

INTRODUCTION: Implementation of standards for safety at imaging centers leads to dose reduction and 
improvement of staff and patient health. Identification of standards and determining the shortages is a necessity 
for standardization. This study aimed to assess the implementation of standards for safety at imaging centers 
of free zones.

Materials & METHODS: This analytical-descriptive study was conducted in 10 hospitals located in 7 free 
zones, Iran. Dose rate was measured in the controlled, monitored and uncontrolled regions of each center 
under study. A checklist containing 109 items were prepared by using standard values in the world and Iran 
and were completed individually for each center. Then, the level of standard implementation was calculated at 
building and construction, preparation and usage of equipment, protection of staff and patients, patient rights 
and staff salaries sections for all hospitals and presented as percentage of standard implementation. Staff and 
patient’s knowledge about radiation effects was checked using the questionnaire. Data analysis was carried out 
using SPSS.

FINDINGS: Dose rate was standard in controlled, monitored and uncontrolled regions of all centers. Annually 
380000 patients are referring to 10 imaging centers. Generally, the standards level in imaging centers were 
obtained at sections under study as follow: Building and construction 80 %, preparation and usage of equipment 
70%, protective staff and patients 85c/o, rights of patients 80c/o and staff rights nearly 90%. About 80% of the 
staffs were aware of the radiation risks in good level.

Discussion & CONCLUSION: Considering the high frequency of the patients, and the need to increase the level 
of safety of the complex, it is necessary to take appropriate preventive measures in the design of departments 
and implementation of standards. In addition, the participation of the Free Zone Organization could prevent the 
occurrence of disasters in different parts of hospitals.

Keywords: radiation safety, hospitals, imaging centers, free zones
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Bir Tıp Fakültesi’nde Dönem Altı Öğrencilerinin 
Gündüz Uykululuk Durumu Ve Kesici-Delici Alet 
Yaralanma Sıklığı
Burak Fevzi Kahraman, Eser İşler, Melis Şahiniz, Duygu Akpınar, Saadet Akdoğan, Duygu Elbaşı, Ekin Koç, 
Eray Öntaş, Ali Naci Yıldız

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Bir tıp fakültesinde dönem altı öğrencilerinin karşılaştıkları kesici-delici alet yaralanma sıklığının ve 
gündüz uykululuk durumlarının bu yaralanmalar ile ilişkisinin saptanması amaçlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: 
Kesitsel tipte olan araştırmanın evrenini tıp fakültesinde Aralık 2017’de eğitim gören 425 dönem altı öğrencisi 
oluşturmaktadır, %80,5’i araştırma katılmıştır. Veriler 20 soruluk anket formu ve Epworth Uykululuk Ölçeği 
kullanılarak gözlem altında toplanmış, analiz SPSS 23.0 kullanılarak yapılmıştır. BULGULAR: Araştırmaya 
katılan öğrencilerden 178 kişi(%52,1) altı ay içinde, toplam 265 kez kesici-delici aletle yaralanmıştı. Yaralanmaların 
üçte ikisi enjektör iğnesiyle gerçekleşmiştir(%65,6). Katılımcılar tarafından yaralanmaya sebep olan kesici-
delici aletlerin %53,2’sinin kontamine olduğu belirtilmiştir. Çoğunluğu(%63,4) tetanos aşısı, dörtte üçü(%75,7) 
üç doz Hepatit B aşısı yaptırmıştır. Acil stajını yapanların %52,9’u, yapmayanların %41,2’si kesici-delici tıbbi 
aletle yaralanma geçirmiştir(p=0,05). Oryantasyon eğitime katılanların %48,1’i, katılmayan öğrencilerin %40,3’ü 
kesici-delici aletle yaralanmıştır(p=0.25). Katılımcılara göre kesici-delici tıbbi aletle yaralanmalarında rol oynayan 
en önemli etkenler psikolojik stres ve gerginlik(%62,5), deneyim eksikliği(%50,3’ü), uykusuzluk(%50,0) ve ağır 
çalışma saatleridir(%47,5). Öğrencilerin %52,6’sının haftada birkaç gün uykusuz kaldığı; günde ortalama 6,55 
±1,10 saat uyudukları saptanmıştır. Epworth gündüz uykululuk ölçeğine göre katılımcıların üçte ikisinin(%65,2) 
gündüz uykululuğu olmadığı saptanmıştır. Katılımcıların günlük ortalama uyku saati ve Epworth ölçeğine göre 
belirlenmiş gündüz uykululuğu ile kesici-delici alet yaralanması sıklığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki saptanmamıştır(p=0,741, p=0,305). SONUÇ ve ÖNERİLER: Araştırmanın sonuçlarına göre tıbbi aletlerin 
daha güvenli olarak tasarlanmış alternatiflerinin kullanılması, intern doktorların bilgi ve beceri düzeylerinin 
arttırılması için uygulamalı eğitimlerin yapılması uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler: kesici delici alet yaralanması, gündüz uykululuk durumu, intern öğrenci, tıp fakültesi

Daytime Sleepiness Status and The Prevalence of Needlestick and 
Sharps Injuries Among 6th Year Students in a Faculty of Medicine
Burak Fevzi Kahraman, Eser İşler, Melis Şahiniz, Duygu Akpınar, Saadet Akdoğan, Duygu Elbaşı, Ekin Koç, 
Eray Öntaş, Ali Naci Yıldız

Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Ankara, Turkey

OBJECTIVE: In this study, it is aimed to determine the relationship between the prevalence of needlestick and 
sharps injuries and the daytime sleepiness status among 6th year students in a faculty of medicine. MATERIAL-
METHOD: The cross-sectional study population consisted of 425 interns trained at the medical faculty in 
December 2017, 80.5% of them(n=342) participated in the research. The data were collected under observation 
using a 20-question questionnaire and the Epworth Sleepiness Scale and the analysis was performed using 
SPSS 23.0. RESULTS: Of the students participating in the study, 178(52.1%) were injured in a total of 265 times 
with needlestick and sharps within six months. Injury with a needlestick and sharps was mostly performed with 
the injector needle(65.6%). It was stated that 53.2% of the tools causing the injuries were contaminated.The 
majority(63.4%) had tetanus vaccine and three quarters(75.7%) had three doses of hepatitis B vaccine. 52.9% 
of those who did the emergency training and 41.2% of those who did not have an injury with needlestick and 
sharps(p=0.05). According to the participants, the most important factors in injuring with needlestick and sharps 
are psychological stress and tension(62.5%),lack of experience(50.3%),insomnia(50.0%) and severe working 
conditions(47.5%). 52.6% of the students were sleepless for a few days per week; it was found that they had 
an average sleeping time of 6,55±1,10 hours per day. According to Epworth daytime sleepiness scale, two-
thirds of participants(65.2%) did not have daytime sleepiness. There was no statistically significant relationship 
between daytime sleepiness determined by the participants’ daily average sleep time and Epworth scale, and the 
prevalence of needlestick and sharps injuries(p=0,741,p=0,305). CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS: 
Depending on the results of the study, it may be appropriate to use more securely designed alternatives of 
medical devices, and to provide practical training to increase the knowledge and skill levels of intern doctors.
Keywords: needlestick and sharps injury, daytime sleepiness status, intern student, faculty of medicine
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Eğitim Kurumlarında Kullanılan Zemin Kaplamalarının 
Kayma Riskinin (Potansiyellerinin) Belirlenmesi ve 
Güvenlik Sınıflamasının Yapılması
Gültekin Coşkun1, Gencay Sarıışık2

1Cumhuriyet Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Sivas, Türkiye
2Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye

Bu çalışma, eğitim kurumlarında koridor, merdiven, lavabo, sınıf gibi mekânlarda zemin kaplaması olarak 
kullanılan malzemelerin kayma risklerinin (potansiyellerinin) belirlenmesi ve güvenlik sınıflamalarının tespit 
edilmesi için yapılan bir çalışmayı kapsamaktadır. Genel olarak eğitim kurumlarında zemin kaplama malzemesi 
olarak farklı yüzey işlemlerinde ve farklı plaka boyutlarında seramik, bej mermer, granit, beton karo taşı, 
laminat ve pvc gibi malzemelerin kullanıldığı görülmektedir. Bu amaçla eğitim kurumlarında kullanılan zemin 
kaplamalarının, farklı iki ortamda DIN 51131:2014-03 ve EN 13893 “Kaymayı Önleme Özelliğinin belirlenmesi” 
standardına göre çalışan taşınabilir (mobil) ölçekli GMG 200 test cihazı kullanılarak dinamik sürtünme 
katsayıları ölçülmüştür. Elde edilen dinamik sürtünme katsayısı verilerinin ortalamaları alınarak Wuppertaler 
Sınıflamasına (Skıba 1997 ve Lehder 2011) göre zemin kaplamalarının güvenlik sınıflaması yapılmıştır. Genel 
olarak bakıldığında eğitim kurumlarında kullanılan zemin kaplamalarının yönetmeliklere uygun olmadığı ve 
genelde cilalı ve parlak yüzeylerin tercih edildiği görülmektedir. Bu nedenle eğitim kurumlarında kuru ve ıslak 
ortamlarda butür zemin kaplamalarının kullanılmaması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Zemin kaplaması, Kayma Riski (potansiyeli), Dinamik Sürtünme Katsayısı, Güvenlik 
Sınıflaması, İş güvenliği

Determination of Slip Rise (Potentials) of Ground Coatings Used in 
Educational Institutions and Construction of Safety Classification
Gültekin Coşkun1, Gencay Sarıışık2

1University of the Republic, Occupational Health and Safety Program Sivas, Turkey
2Harran University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering Department, Sanliurfa, Turkey

This study includes a study to determine the risk of slipping (potentials) of materials used as floor covering 
in educational institutions such as corridors, ladders, basins and classrooms and to determine safety 
classifications. It is seen that materials such as ceramics, beige marble, granite, concrete tile, laminate and pvc 
are used in different surface treatments and different plate sizes as flooring material in education institutions 
in general. To this end, dynamic friction coefficients were measured using a portable (mobile) scale GMG 200 
tester operating in accordance with the standards of DIN 51131: 2014-03 and EN 13893 “Determination of the 
Anti-Sliding Feature” in two different environments for floor coatings used in educational institutions. According 
to the Wuppertaler Classification (Skıba 1997 and Lehder 2011), the safety classification of the floor coverings 
was made by taking the averages of the obtained dynamic friction coefficient data. In general, it is seen that the 
floor coverings used in educational institutions are not in compliance with regulations and generally polished 
and shiny surfaces are preferred. For this reason it is recommended that educational floors should not be used 
in dry and wet environments.

Keywords: Ground Coverage, Slip Riske (potential), Dynamic Friction Coefficient, Safety Classification, Work 
Safety
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Aile Sağlığı Merkezlerinde Risklerin Tespiti ve Kontrol 
Listesi Çalışması
Kübra Ünal Gülsoy, Gizem Naz Dölek, Ümit Kadir Uğurçekiç

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

Aile sağlığı merkezleri ve bu kurumlarda görev yapan aile hekimleri ile diğer personel İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) Kanununun çatısı altındadır. Kamu kurumları için 1/7/2020 tarihine kadar iş sağlığı ve güvenliği hizmeti 
alma zorunluluğu olmasa da; risk değerlendirmesi, sağlık kontrolleri, ortam ölçümleri, çalışan eğitimleri, 
acil durumlara hazırlık vb. konularda çalışmalar yapılması zorunludur. Bununla beraber İşyeri Tehlike Sınıfları 
Tebliği’ne göre “Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama 
faaliyetleri” iş kolunun altındaki faaliyetler tehlikeli sınıfa girmektedir. Tehlikeli sınıfta yer alan bu işyerlerinde 
çalışan personeli, özellikle sorumlu hekim konumunda olan aile hekimlerini işyeri ortamında maruz 
kalabilecekleri tehlike ve risklerle ilgili bilgilendirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun uygulanmasında 
yol gösterici olabilmek amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikle farklı ilçelerde bulunan, farklı 
büyüklük ve sınıflarda olan 4 adet aile sağlığı merkezine çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. İlgili ziyaretlerde 
sorumlu hekim ile görüşülerek iş sağlığı ve güvenliğine dair yapılan faaliyetler hakkında bilgi alınmış, 
gerçekleştirmeleri gereken İSG yükümlülükleri hususlarında bilgi verilmiştir. Ardından aile sağlığı merkezi 
personeli ile beraber işyeri ortamı gezilmiş, risklerle ilgili bir ön inceleme yapılmıştır. Personele yapmaları 
gerekenler sözlü olarak anlatılmıştır. Daha sonra, bu ziyaretlerde gözlemlenen riskler de hesaba katılarak 
Türkiye genelinde yayınlanmak üzerine aile sağlığı merkezleri için kontrol listesi hazırlanmıştır. Pilot olarak 
Ankara ilinde daha fazla aile sağlığı merkezine gidilerek uygulanması ve geliştirilmesi planlanan “Aile Sağlığı 
Merkezleri için Kontrol Listesi” mevcut haliyle işyeri ortamı, işyeri düzeni ve hijyen, biyolojik etkenler, kimyasal 
etkenler, makineler ve el aletleri, elektrik, ergonomi, psikososyal etkenler, yangın ve acil durumlar, kazalar, 
hastalıklar ve dokümantasyon, eğitim ve bilgilendirme olmak üzere 11 başlık altında toplam 101 maddeden 
oluşmaktadır. Kontrol listesi uygulanması ile aile sağlığı merkezlerinde güvenlik bilincinin arttırılması, ilgili 
maddelerin sağlanması ile daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı temin edilmesi hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Risk değerlendirmesi,Kontrol listesi, Aile sağlığı merkezi, Aile 
hekimi 

Determination of Risks and Checklist Preparation for Family Health 
Centers
Kübra Ünal Gülsoy, Gizem Naz Dölek, Ümit Kadir Uğurçekiç

Institute of Occupational Health and Safety Research and Development

Family health centers and family physicians and other personnel working in these facilities are under the roof 
of the Occupational Health and Safety (OSH) Law. Although there is no obligation to obtain occupational health 
and safety services for public institutions until 1/7/2020; risk assessment, medical examination, exposure 
measurements, employee training, preparation for emergencies, etc. is necessary to do. Besides, according to 
the Notification on Workplace Hazard Classes, activities under the “non-residential general practicing activities 
provided by family and community health centers” are entering the hazardous class. A study has been initiated 
in order to inform the family physicians in these dangerous class workplaces about the hazards and risks in 
the workplace and to guide them in the implementation of the OSH Law, especially the responsible physicians. 
In this context, study visits were made to four family health centers in different sizes and classes in different 
districts. During the visits information was provided about the OSH activities by interviewing the responsible 
physician and OSH obligations to be fulfilled are reported and a preliminary examination about the risks was 
made after the workplace was wandered together. Afterwards checklist for family health centers has been 
prepared taking into account the risks observed in this visits. “Checklist for Family Health Centers” which is 
planned to be implemented and developed with more centers in Ankara as a pilot city contains 101 items under 
11 titles which are respectively workplace environment, layout and hygiene, biological agents, chemical agents, 
machines and hand tools, electricity, ergonomics, psychosocial factors, fires and emergencies, accidents, 
diseases and documentation, training and information. İt is aimed to increase the safety consciousness in the 
family health centers and to provide a healthy and safe working environment by implementation of the checklist.

Keywords: Occupational health and safety, Risk assessment, Checklist, Family health center, Family physician
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Televizyon Radyo Stüdyolarında İş sağlığı ve Güvenliği 
Uygulamaları
Taner Tekin

TRT İstanbul Müdürlüğü

Daha önce iş sağlığı ve güvenliğinin akıllara gelmediği pek çok iş dalında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 
çalışmalar yeni yeni yapılmaya başlanmıştır. Bu iş dallarından biri de TV-Radyo yayıncılığıdır. TV-Radyo 
yayıncılığı, sadece bu amaçla inşa edilmiş bağımsız stüdyolarda yapılabildiği gibi bulunduğu binanın içinde 
ayrı bir katın veya bölümün stüdyo haline getirildiği ortamlarda da yapılabilmektedir.. Her durumda TV-Radyo 
yayınlarının yapıldığı stüdyolarda çalışma ortamlarının bulunduğu bina ve yerleşkeden farklı dinamikler taşıdığı 
görülmektedir. Bu nedenle TV-Radyo yayınlarının yapıldığı stüdyolar için yapılacak İSG çalışmalarında bulunduğu 
bina ve yerleşkeden farklı hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.Araştırmalar televizyon film 
sektöründe ağır çalışma koşullarının bulunduğunu göstermektedir. Televizyon radyo stüdyoları film sektörü 
kadar olmasa da ona yakın ağırlıkta çalışma koşulları içermektedir. Uzun süreli çalışmaların iş kazası riskini 
arttırdığı gibi ortamın olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalmaya sebep olduğu unutulmamalıdır. Çoğu radyo 
stüdyolarında çalışanların masa başından veya kullandıkları cihazın yanından ayrılamadan uzun sürelerde 
çalışmak durumunda kaldıkları görülmektedir.Buradan hareketle televizyon radyo stüdyolarında görev 
yapan çalışanların uzun süreli çalışmak durumunda kaldıklarını, çalışma ve dinlenme sürelerinin iş sağlığı ve 
güvenliğinin gerektirdiği kadar yeterli olmadığı görülmektedir. Televizyon radyo stüdyolarının en temel özelliği 
nispeten kısıtlı alana çok sayıda malzeme ve ekipmanın yığılmasını gerektirmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
nispeten kısıtlı alanlarda görev yapan çalışanların yüksek ısı ve yerine göre gürültü yayan ekipmanlarla iç içe 
çalışmak durumunda kalması bu çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği anlamında özel çalışma yapılması gereğini 
ortaya koymaktadır.

Yeni televizyon radyo stüdyoları planlaması yapılırken çalışan sayılarının da iş sağlığı ve güvenliğinin kriterlerini 
karşılayacak sayıda ve yeterlikte olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tv-radyo stüdyolarında iş sağlığı ve güvenliği, çalışma ortamları,

Occupational Health Safety Applications for Television and Radio 
Studios
Taner Tekin

TRT İsta nbul Müdürlüğü

Work has been started to work health and safety in many business areas where occupational health and safety 
have not come to mind before. One of these businesses is TV-Radio publishing. TV-Radio broadcasting can be 
done only in independent studios built for this purpose, but also in a building where a separate floor or section 
can be made into a studio. In every case TV-Radio broadcasting studios seem to carry different dynamics from 
the building and the settlement where the working environments are located. For this reason, it is necessary 
to consider the different points of the building and the settlement in which the TV-Radio broadcasts are made. 
The studies show that heavy working conditions exist in the television film sector. Television radio studios have 
working conditions that are close to it but not as much as the film industry. It should not be forgotten that 
long-term work increases risk of work accidents as well as causes more exposure to adverse effects of the 
environment. It seems that most radio studios have to work long hours without leaving the desk or the device 
they are using. From here on, it seems that employees working in television radio studios have to work for a 
long time and working and rest periods are not enough as required by job security and safety.

The most basic feature of television radio studios is that it requires the accumulation of a large number of 
materials and equipment in a relatively limited space. The fact that employees working in these relatively 
restricted areas have to work with equipment that emits noise according to their high temperature and location 
suggests the need for special work in the sense of occupational health and safety for these employees.
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Güvenlik Kültürü Uygulaması-Örnek Çalışma
Hatice Tülay Alpman1, Gülcay Korkmaz2

1İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 2Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi

Güvenlik Kültürü, toplumun tümünü ilgilendiren bir konu olması dolayısı ile yalnızca bireyleri değil toplumun tüm 
kurum ve kuruluşlarını da içine alan bir kavram olarak iş sağlığı ve güvenliğine de bir temel teşkil etmektedir. 
“Kültür” tanım olarak “tarihsel ve toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan her türlü değerlerle bunları kullanmada, 
sonraki kuşaklara iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren 
araçların tümü” olduğuna göre sağlık ve güvenlik kültüründen bahsederken de, bizler, toplumun geneline ait 
değerler bütününden bahsetmekteyiz. Kurallı yaşamı hayata geçirmek için iyi uygulamaların toplumumuzun 
tüm kurumları ile hayata geçirilmesi yanında kuralların doğru olarak konulduğundan ve işletildiğinden de emin 
olmamız gerekmektedir. Toplumu oluşturan bireylerin kurallara uyabilmesi ve değerleri gelecek kuşaklara 
aktarabilmesi için kurumların işlevlerini uygulamada gözden geçirerek bir düzeltme hareketine girişmesi, 
sorumlulukları yerine getirme noktasında kesin hedefler koyarak, kararlı işbirliklerinin oluşturulmasına 
ihtiyaç bulunmaktadır. Vatandaş ile kurum ve kuruluşları ayrı kümeler gibi değerlendirmek yerine anlayış ve 
tavır geliştirme konusunda etkileşimi gözden geçirmek gerekmektedir. Öz değerlendirme yeteneklerimizi 
geliştirerek ve hedef odaklı yaklaşımları benimseyerek hem eksikliklerimizi gidermek hem de birey-toplum 
alışverişini daha verimli hale getirmemiz mümkün olacaktır. Buna bir örnek oluşturmak maksadıyla Ankara’da 
bir veya birkaç Eğitim Kurumunu odak alarak bir çalışma yürütülecektir. Bunun için Öğrencilerden evden okula 
gidiş gelişlerini de kapsayan bir gündelik yaşam kesitlerinde, güvenlik riski içerdiğini düşündükleri konuların 
veya gündelik yaşamlarında güvenlik tehdidi algısı ile yaşadıkları zorlukların ve önerilerinin kendi çizim veya 
fotoğrafları yoluyla alınması hedeflenmektedir. Bu görsellerin analiz edilmesi, gruplanması ve çalışmaya özel 
bir sosyal mecrada yayınlanması, güvenlik ekseninde bunların değerlendirilmesi ile birtakım ölçümlerin ortaya 
konması, somut öneriler ile güvenlik açısından iyileştirmelere yol açabilmek için kurumsal görüşmelerin ve 
yazışmaların yapılması, sonuçların paydaşlarla paylaşılarak ortak adımlar atılması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: güvenlik kültürü, eğitim kurumu, sosyal platform, öğrenci, sosyal taraflar

Public Safety Culture Application-Sample Study
Hatice Tülay Alpman1, Gülcay Korkmaz2

1DG of OHS 2Yenimahalle Public Education Center

Safety culture is a subject that concerns the entire society and therefore constitutes a basis for occupational 
health and safety. “Culture” is defined as “all the means created by the historical and social development process, 
with all the means that are used to convey it to the next generations, to show the measure of the sovereignty of 
the human natural and social environment”.

Overview of rules and applications and establishment of decisive cooperations are curicial. By putting precise 
targets at the point of fulfilling responsibilities, engaging in a corrective action by observing the functions of the 
institutions individuals forming the society can obey the rules and transfer the values to future generations. 
Instead of evaluating citizens and state institutions as separate clusters in this regard, it is necessary to pay 
attention to the interaction in developing understanding and attitude. By developing self-assessment skills 
and adopting target-oriented approaches, it will be possible for us to eliminate deficiencies and the individual-
community exchanges more efficient. A sample study will be carried out focusing on one or more Educational 
Institutions. For this purpose, Daily safety issues and suggestions of students will be taken through their own 
drawings or photographs in the sections including students’ home-school travel. It is planned that these images 
will be analyzed, grouped and published on a social internet platform dedicated to the work, evaluation of them 
on the safety axis, making institutional interviews and correspondence in favor of leading to safer environments, 
sharing any results from this study with social partners in order to take initiative steps are foreseen.

Keywords: safety culture, educational organization, social platform, student, social partners
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Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Resul Aydoğan

Uludağ Üniversitesi,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı,Bursa

Gerek Dünyada gerekse Türkiye’de iş kazaları çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İş kazaları 
binlerce insanın yaşamını yitirmesine, sakat kalmasına ve ciddi ekonomik kayıpların ortaya çıkmasına yol 
açmaktadır. İş kazaları, gerekli önlemlerin alınmasıyla beraber belli oranlarda azaltılabilir. Bu önlemlerin 
alınmasında yetersiz kalan ülkeler kazalardan daha fazla etkilenmektedir. Türkiye hâlâ gerek genel kaza sıklığı 
gerekse de ölümlü kaza sıklığı açısından Avrupa’da en kötü performansı göstermektedir. Hukuki, teknik ve 
yönetsel bir takım tedbirlerle iş kazaları belirli oranlarda azaltılabilir. Fakat iş kazası sıklığını arzu edilen düzeye 
indirmek için sadece bu tedbirlerin yeterli olmadığı da ortadadır. Güvenli bir çalışma ortamının tesisinde çeşitli 
tıbbı, hukuki, teknik ve yönetsel faaliyetler yanında, eğitim de son derece önemlidir. İş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının azaltılabilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzman, nitelikli kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
6331 Yasası gereği 1 Temmuz 2017’de başlaması gereken kamu iş yerlerinde ve 50’den az çalışanı olan az tehlikeli 
işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğunun ertelenmesi yönündeki çalışmalar 
bu sorunları tetiklemektedir. Bu sorunların çözümü ertelemek değildir. Ötelemek önlemekten ucuz değildir. 
Hangi ötelemeyi yaparsak yapalım, hangi iptali gerçekleştirirsek gerçekleştirelim o işyerlerinde yaşanacak 
her ölüm, yaralanma ya da meslek hastalığı bugün alınan kararların ne kadar yanlış olduğunu bize çok acı bir 
şekilde hatırlatacaktır. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşumuna büyük bir engel oluşturacak, 
ötelemenin önlemekten daha ucuz olmadığını ispatlayacak acı olayların önünü açabilecek böyle bir çalışmanın 
onaylanması sorunların başında gelmektedir. Bu çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türkiye’de öneminden 
bahsedilmiş olup, neden yeterli seviyede olmadığı incelendikten sonra bu yetersizliklere getirilebilecek çözüm 
önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: iş, kaza, önlem

The Problem And The Solution Regarding The Occupational Health 
And Safety In Turkey
Resul Aydoğan

Uludağ University, Labor Economics and Industrial Relations Department, Bursa

Nowadays, both in Turkey and the world, workplace accident become a serious problem. In fact, workplace 
accident has caused thousands of people to get injured both short-term injured and long-term injured such 
as become a disable, loss of economic and even loss of lives. In Turkey itself, the performance regarding the 
workplace accident has the worst compared with the European countries in term of the general accident and 
fatal accident.In addition to a variety of medical, legal, technical and managerial activities, training is also crucial 
in the establishment of a safe working environment. In order to reduce occupational accidents and occupational 
diseases, qualified persons are needed in the field of Occupational Health and Safety.

Studies on the postponement of the necessity to possess business health and security expert trigger these 
problems in less risky managements which have under 50 employers, and must have started on 1 July 2017 
at the public places as required the law of 6331. The solutions for these problems are to be postponed. To 
establish the safe workplace is not cheap. The safety should become a priority way in a workplace. It should be 
aware that, the incorrect decision is made today could cause a loss of lives, fatal injury, disable that will lead to 
long-term effects in the future. The problem in our country is that there is still have a lack of safety concern and 
prevention regarding the workplace incident. The formation of proper occupational health and safety culture 
should become a major consideration. In this study, the importance of Occupational Health and Safety in Turkey 
has been mentioned and proper solution/suggestion has been stated to show and examining this problem why 
the issues are not in a sufficient level.

Keywords: accident, solution, work.
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Gülen Yüzler Güvenle Büyüsün
Zeynep Zengin

Ford Otosan Gölcük Fabrikası

Günümüzde anneler ve babalar iş hayatında aktif olarak rol almaktadır. Çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik 
olarak “ağaç yaşken eğilir” atasözünden yola çıkılarak toplumdaki İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü küçük 
yaşlardan itibaren insanlarımıza kazandırmak ve çocuk dediğimiz küçük insanların gözüyle de çalışan anne 
ve babalarına mesaj vererek davranış değişimi yaratılması ve isg kültürünün yaygınlaştırılması için sosyal 
sorumluluk projesi geliştirilmiştir. Gülen Yüzler Güvenle Büyüsün” sosyal sorumluluk projesinin ilk adımı olarak 
Kocaeli Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle tüm ilçe genelindeki ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine eğitimler 
verilmesi hedeflenmiştir. 2016-2017 öğretim yılı içerisinde yaklaşık 2000 öğrenciye eğitim verilmiştir ve 2019 
öğretim yılına kadar sürdürülecektir. Bu projenin hazırlık aşaması sırasında çocuk psikologlarından destek 
alınarak teorik ve pratik uygulamalarla eğitim içeriği zenginleştirilmiştir. Teorik eğitim içeriği evde, okulda, 
trafikte güvenlik konuları ile dünyadaki Ford şirketleri genelinde Ford Global 1.lik ödülünü kazanan Yeniköy 
Fabrikası çalışanlarımızın çocukları ile tamamen üretim olmayan zamanlarda çekilen “Annem/Babam Eve Geldi 
mi?” kısa film gösterisi; pratik uygulama eğitimi ise çalışmalar sırasında kullanılması gereken koruyucu gözlük, 
eldiven vb kişisel koruyucu donanımlar tanıtılarak uygulamalı oyunları kapsayacak şekilde oluşturulmuş olup 
eğitimler verilmiştir Projenin 2. Aşaması “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Atelyesi”dir. Yine Gölcük İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü desteğiyle bir ilkokul belirlenmiş ve seçilen okulun bir sınıfının fiziksel ortamı değiştirilerek atelyeye 
çevrilmiştir. Atelye merdivenlerin kullanımına yönelik simülasyon ve görsel uyarıcı yazılar, inşaat alanlarındaki 
tehlikeleri ve uyarıları gösteren uygulamalar, yangın güvenliğine yönelik uyarılar, bulmacalar, görsel nesneler, 
oyuncaklar ve simulasyonlarla desteklenmiştir. Bu İSG atelyesi Ford Otosan şirket yönetimi ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğünün protokol anlaşması ve İlçe Kaymakamının desteğiyle tüm ilçe genelinde ilkokul seviyesindeki 
tüm okulların ziyaretine açıktır. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde de 
çalışanlarımızın çocuklarına dağıtılan ve yine içeriğini iş sağlığı ve güvenliği konularını kapsayan bulmaca-oyun-
etkinlik dergisi ile çocuk ve ebeveyn etkinlik uygulamaları yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kültür, ilkokul, Atelye 

Smiling faces grow safely
Zeynep Zengin

Ford Otosan Golcuk Plant

Today, mothers and fathers are actively involved in business life. A social responsibility project has been developed 
in order to gain our people from early ages and to create behavioral change and disseminate health and safety 
culture by giving messages to parents and children The first step of the “Smiling Faces Confidently Growing” 
social responsibility project was to provide first class primary school students with trainings in the entire district 
with the support of Kocaeli Gölcük District National Education Directorate. Approximately 2000 students were 
educated in the 2016-2017 academic year and will continue until 2019 academic year. During the preparation 
phase of this project, education contents were enriched with theoretical and practical applications supported by 
child psychologists. The second stage of the project is “Occupational Health and Safety (OSH) Workshop”. Again, 
a primary school was designated with the support of Gölcük District Directorate of National Education and the 
physical environment of a class of the selected school was changed and turned into a workshop. Simulation and 
visual stimuli for the use of stairs ladders have been supported with appliances showing danger and warnings 
on construction sites, warnings about fire safety, puzzles, visual objects, toys and simulations.

This health and safety workshop is open to the visits of all the schools in primary school level in the whole 
district with Ford Otosan Company management and the protocol agreement of the District National Education 
Directorate and the support of the District Governor. In addition, puzzle, game, activity magazine about 
occupational health and safety was distributed to the children of our employees, and child and parent activities 
were carried out on April 23 National Sovereignty and Children’s Day activities.

Keywords: culture,primary school, workshop
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Mobbingin Aileye Etkisi ve Çözüm Önerileri
İsmail Akgün

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM)

Bu çalışmada “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing)” ne olup olmadığı, kavramsal olarak ve tarihsel gelişimi 
açıklanmaya çalışılacaktır. Mobbingin direkt olarak etkilediği birey, kurum ve ülke ekonomisi vurgulanarak 
dolaylı olarak zarar gören ve ulaşılabilen mevcut kaynaklar ışığında “aileye etkisi ve çözüm önerileri” ele 
alınacaktır. Hukuki düzenlemelerimizde genişçe yer almamakla birlikte 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi 
(19.03.2011 tarih ve 27879 sayılı Resmi Gazete) ile Yeni Türk Borçlar Kanunu (6098 Sayılı Kanun, 27836 S.R.G) 
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genelgenin ilk yasal düzenleme olması, TBMM tarafından kabul 
edilen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu düzenlemesi işçi olarak çalışanların psikolojik tacizden korunması 
açısından önemlidir. Ayrıca 06.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6701 sayılı “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik 
Kurumu Kanunu” ülkemiz için önemli gelişmelerdendir. Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda henüz 
bir düzenlemenin yapılmamış olması memur olarak çalışanlar için önemli bir sorun olarak durmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre işyerleri için zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğinin psikososyal 
risk etmenleri içerisinde yer alan işyerinde psikolojik taciz (Mobbing); çalışanları, ailelerini, işletmeleri ve ülke 
ekonomisini çok olumsuz etkilemekte ve önemli ekonomik zararlara yol açmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’na 
göre günlük çalışma süresi 8 saat olup, işe gidiş ve dönüş süreleri ile birlikte yaklaşık 10 saati bulmaktadır. 
Ailesine ayırabileceği zaman ise en çok 4 saat olabilmektedir. İş yerlerinde Mobbinge maruziyet olması 
halinde; hırçınlaşma, içine kapanma, ailesine ve çevresine ilgisizlik, şiddet uygulama, ailedeki rollerini yerine 
getirememe, soğuma, mutsuzluk, boşanmalar, cinnet geçirme, intihar gibi telafisi mümkün olmayan sonuçlara 
yol açabilmektedir. Çözüm için çoklu sistemler üzerinde durulmaktadır. Yasal düzenlemelerin yanı sıra en 
önemli yöntemin eğitim olduğu değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, aile, çözüm, yasa, eğitim

The Influence Of Mobbıng To Famıly And Solutıon Suggestıons
İsmail Akgün

ÇSGB / ÇASGEM Educator Expert

In this study, conceptual and historical development of “Psychological Mobbing in Workplaces” will be tried 
to be explained. “Impact on the family and the solution proposal” will be discussed in the light of the available 
resources indirectly damaged and accessible by emphasizing the individual, institution and country economy 
that mobbing directly affects. The Law on Turkish Debts entered into force on July 1, 2012, with the Prime 
Ministry Circular No. 2011/2 and the Turkish Law of Obligations as the general rule is the first legal regulation, 
regulation of the Turkish Code of Obligations No. 6098, adopted by the Turkish Grand National Assembly, is 
important for the protection of employees as workers from psychological mobbing. Furthermore, “Law on 
Human Rights and Equality of Turkey” number 6701, is a significant development for our country. However, the 
fact that no regulation has yet been made in the Civil Servants Law No. 657 is an important problem for the 
employees as civil servants. Psychological harassment (Mobbing) in the workplace, which is included in the 
psychosocial risk factors of occupational health and safety, which is mandatory for the workplace according 
to Law No. 6331 on Occupational Health and Safety; employees, families, businesses and the economy of the 
country, and causes significant economic losses. According to the Labor Law No. 4857, the daily working time 
is 8 hours and it takes about 10 hours together with going to work and returning times. It can be up to 4 hours 
when it is spent with the employee’s family. In case of exposure to mobbing in work places it can lead to 
unexpected results such as irritability, closure, indifference to family and surroundings, violence, failure to fulfill 
roles at home, cooling, unhappiness, divorce, insanity, suicide. Multi-systems are emphasized for the solution.
Legal regulations and training.

Keywords: Mobbing, family, solution, law, education
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Building a Safety Culture in the Informal Sector: The case of 20 
Metal Work Micro Enterprises in Ghana
Emily Akumah

Emergence Networks, Ghana

Objectives
• Review current practices of metal workers in Adental Municipality
• Educate and raise awareness on Occupational Safety and Health in Industry • Implement simple control 
measures on identified risks

Introduction:
Reports from the Ghana statistical survey indicate that majority of the currently employed persons in the entire 
nation, (68.7%) are engaged in vulnerable employment (own account workers and contributing family workers). 
The report further states that, the working population of Ghana is dominated by people with no formal education 
as well as those with basic (primary and middle school) education. With such a big problem at hand, efforts from 
the public sector (government) to deal with the situation have been inadequate leading to occupationally related 
diseases and injuries. The project was established to identify work related risk factors for occupationally related 
injuries, diseases and illnesses as well as prevent disasters from occurring in the communities.

Methodology:
All SMEs in the municipality were approached one by one by field workers from location to location and identifying 
them. They were engaged in conversations about the training program and were invited to participate. Their 
contacts, employee numbers and other details were retained by the field staff. A general date as agreed with 
60% of identified SMEs was agreed on to deliver the training program. Ten SMES with closest proximity to one 
another represented the first Cohort and the other 10 represented the second Cohort. Training took the form of 
videos, photo presentations and group discussions, all delivered in local languages.

Outcome:
There was a general positive response rate from most micro enterprises. Lessons on metal work hazards, 
electrical and fire hazard and control, health surveillance and social security were delivered. 52 participants, all 
males attended the training period which lasted 5 days for each group of workers.

Keywords: Safety, Culture, Metalwork, Ghana, Occupational Health
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İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Avm’lerde Uygulanabilecek 
Bir Proje ve Model Önerisi
Mustafa Öztürk1, Zeynep Serbest2

1AVM, İş Güvenliği Uzmanı, İstanbul 2OSGB, İş Güvenliği Uzmanı, İstanbul

AMAÇ: Günümüzde Türkiye sınırları içerisinde faaliyette olan alışveriş merkezleri dikkate alındığında üç yüz 
elliden fazla alışveriş merkezinin varlığı, ileri ki yıllarda yeni açılması planlanan yapım aşamasındaki diğer 
alışveriş merkezi projeleri düşünüldüğünde Türkiye’nin özellikle iş sağlığı ve güvenliği bakımından bir takım 
yeniliklerin ivedilikle araştırılması ve geliştirilerek faaliyete konulması gerekmektedir. Bu amaç ile hazırlanacak 
olan çalışmada mevcut bir alışveriş merkezinde mevcut uygulamalar ve karşılaşılan sorunlara yönelik önerilen, 
deneme faaliyetleri yapılan geliştirme projesi elde edilmesidir.

YÖNTEM: Alış veriş merkezinde üst işveren konumunda bulunan yönetim kadroları, denetim birimleri, kiracı, 
güvenlik ve diğer birim personellerine (AVM’de İSG faaliyetleri ile ilgili) anket çalışması, görüş, öneri ve şikayet 
röportajları çalışmanın yöntemidir. Ayrıca “AVM’lerde daha verimli ve kapsayıcı İSG faaliyetleri” tespit edilmesi 
amaçlanmıştır.

BULGULAR: Anket kapsamına dahil edilen 235 kişilik katılımcının verdiği cevaplar incelendiğinde AVM’lerde 
bir takım İSG gereksinimlerinin somut biçimde eksikliği belirlenmiştir. % 60’tan fazla katılımcının belirttiği İSG 
eksiklikleri (yönetmelik, uygulama, maliyet. Vb.) ortak bir potada toplanmış ve daha gelişmiş, uygulanabilir 
ve tüm çalışanları (AVM içerisindeki İSG faaliyetleri çalışanlarını) kapsayan ortak bir uygulama gereksinimi 
bulgular arasındadır.

SONUÇ: Avm’ler adına uygulanabilecek yeni yaklaşım ve projelerin somut biçimde gerekliliği yapılan anket 
çalışmalarında elde edilen sonuçlar arasındadır. Bu sebeple Avm yönetimi olarak bir takım yenilikler, İSG ile 
ilgili yeni düzenlemeler (iş güvenliği uzmanımızın araştırmaları ile) geliştirerek çalışanların daha sağlıklı ve 
güvenli çalışmaların sağlanması gerektiği kanısına varılmıştır. Yapılan düzenleme ile somut biçimde iş güvenliği 
farkındalığının arttığı, bilinçli ve güvenli çalışmaların sağlandığı, iş kazalarının eğitimli ve yeterli bireyler sayesinde 
engellendiği çalışmanın diğer sonuçları arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Yönetim Projeleri, Sorunlar, Alışveriş Merkezi, Güvenli-Yeterli Çalışma

A Proposal of a Project and Model of Occupational Health and Safety 
to be applied in Shopping Mall (AVM)
Mustafa Öztürk1, Zeynep Serbest2

1Shopping Mall, Health and Safety Executive, İstanbul 2OSGB, Health and Safety Executive, İstanbul

OBJECTIVE: Considering the existence of more than three hundred and fifty shopping centers and the other 
many shopping center projects planned to be opened in the coming years, Turkey needs to immediately 
and specially consider a number of research, innovation and strategies in terms of occupational health and 
safety. The aim of the study to be developed is to study the strategies currently applied in shopping mall and it 
shortcomings, as well to make an improved study/project from the trial activities being done.

METHOD: Data were gathered from by conducting interviews, taking opinions, feedback, suggestions and 
complaints interviews with the high-positioned employers in the management staff, supervisory units, tenants, 
security and other unit personnel (related to OHS activities in the shopping mall). It is also aimed to identify 
“more efficient and inclusive OHS activities in shopping malls”.

RESULTS: Analyzing the answers given by the 235 participants who were included within the scope of the 
survey, concrete deficiencies were identified in a number of OHS requirements in the shopping mall. It was 
found that more than 60% of the participants singled out the shortcomings of WHS* (regulations, applications, 
costs, etc.); and a study that is more developed, concise, practicable and covering all employees (employees of 
OHS within the shopping mall) is required.

Keywords: Management Projects, Problems, Shopping Center, Safe-Enough Work
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Oluşturulmasında 
Yenilikçi Yaklaşımlar
Asiye Yüksel1, İclal Yüksel2

1Kocaeli Üniversitesi
2Tübitak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Ülkemiz, iş kazaları ve meslek hastalıklarının en yüksek olduğu ülkelerinden biridir. İş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesi için, geçmişten günümüze pek çok yasal ve kurumsal düzenleme yapılmaktadır. Ancak 
yapılan bu düzenlemelerin başarıya ulaşamadığı meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı istatistiklerinden 
anlaşılmaktadır. 

Uygulanan politikalar ve önlemlerin yetersiz kaldığı iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasında yenilikçi 
yaklaşımların neler olabileceği bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi 
İş Sağlığı ve Güvenliği programında okuyan öğrencilerle beyin fırtınası eşliğinde yenilikçi fikir arayışı yapılarak 
önerilerden oluşan fikirler ve yazarın oluşturduğu “İSG’de Yenilik Kültürü Modeli” tasarlanmıştır. Bu amaçla 
mesleki eğitimdeki yenilikçilik rolüne farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Yenilik, Güvenlik Kültürü, Mesleki Eğitimi,

Innovative Approaches to Occupational Health and 
Safety Culture Creation
Asiye Yüksel1, İclal Yüksel2

1Kocaeli University
2Scientific And Technological Research Council Of Turkey

Our country is one of the countries with the highest occupational accidents and occupational diseases. Many 
legislative and institutional arrangements have been made in the past for the prevention of occupational 
accidents and occupational diseases. However, it is understood from the statistics of occupational accident and 
occupational disease that these regulations can not reach success.

The aim of this research is to find innovative approaches to the formation of occupational health and safety 
culture that are inadequate in the policies and measures in place. In this study, students studying in Kocaeli 
University Occupational Health and Safety program have been searching for innovative ideas in the context of 
brainstorming, and they have been designed with the idea of “Innovation Culture Model in HSE” which is created 
by the author. To this end, awareness of the role of innovation in vocational education has been tried to be 
established.

Keywords: Occupational Health and Safety, Innovation, Culture of Security, Vocational Training



144

[İSG Kültürü]

Kamu Çalışanlarının İş Güvenliği Konusunda Bilinç 
Düzeylerinin Araştırılması
Betül Yenisarı, Burcu Mestav, Ömer Faruk Öztürk

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG); çeşitli endüstri ve faaliyetlere özgü olarak tıp, psikoloji, eğitim, toksikoloji, ergonomi, 
fizik, kimya, ekonomi, hukuk, teknoloji gibi bilimsel alanlarla ilgili konulara temas eden geniş kapsamlı 
ve çok disiplinli bir kavramdır. Bu çok çeşitli alanlarla ilgili ve ilişkili olmasının yanı sıra, bazı temel ilkelere 
sahiptir. Bu ilkelerden en önemlisi her çalışanın haklara sahip olması ve bu hakların güvence altına alınması 
gerekliliğidir. Diğer önemli ilke ise işyerinde sağlık ve güvenliğin tesisi için çalışanın, işverenin ve devletin 
birtakım sorumlulukları ve yükümlülüklerinin olmasıdır. Hak ve sorumlulukların tam olarak yerine getirilmesi 
ise öncelikle bu konuda bilgi sahibi olmayı, dolayısıyla eğitim ve öğretimi gerektirir. Bu araştırma betimsel bir 
alan çalışması olup, nicel araştırma tekniklerinden kaynak tarama ve anket yöntemleri kullanılmıştır. Literatür 
taramasına göre yeni bir ölçek hazırlanmıştır. Bu ölçeğin güvenilirliği alpha değeri α = 0,849 olarak ölçülmüştür. 
Anket, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin farklı birimlerinde görev yapan akademik ve idari personel ile yüz 
yüze görüşülerek yapılmıştır. Çalışma sonucunda çalışanların farklı demografik (cinsiyet, bölüm, medeni durum, 
unvan gibi) özelliklerine göre İSG konusundaki bilgi düzeyleri, farkındalıkları tablolar halinde gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Çalışan Hakları, Çalışan Farkındalığı

Investigation of Public Staff’s Consultancy Levels on Occupational 
Safety
Betül Yenisarı, Burcu Mestav, Ömer Faruk Öztürk

Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale

Occupational Health and Safety (OHS); is a comprehensive and multidisciplinary concept that touches on topics 
related to scientific fields such as medicine, psychology, education, toxicology, ergonomics, physics, chemistry, 
economics, law, technology, etc. It has some basic principles as well as being related to a wide range of fields. 
The most important of these principles is the fact that every employee has rights and that these rights have 
to be secured. Another important principle is every employees, employers and the goverments have many 
responsibilities for the establishment of health and safety in the workplace. The fulfillment of rights and 
responsibilities precisely requires knowledge of this issue and therefore it requires education and training. This 
research is a descriptive field study, source scanning and survey methods have been used from quantitative 
research techniques. A new scale was prepared according to the literature review. The reliability of this scale 
was measured as alpha value α = 0.849. The survey was conducted by face to face interviews with academic and 
administrative staff working at different units of Çanakkale Onsekiz Mart University.

As a result of the study, the level of knowledge about the OHS based on different demographic characteristics 
(such as gender, department, marital status, title) of the employees was shown in schedules.

Keywords: Occupational Safety, Employee Rights, Employee Awareness
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Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde Hizmet Sunan ve 
Bu Birimlerden Hizmet Alan Tarafların İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetleri Konusunda Bilgi Durumu
Duygu Çelgin1, Doç. Dr. Sibel Kıran2, Prof. Dr. Nazmi Bilir3 

 1Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 2Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü 3Hacettepe Üniversitesi-Tıp Fakültesi (Emekli)

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB), kamu kurum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile Türk Ticaret 
Kanunu’na göre hizmet veren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere 
kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birim olarak tanımlanmaktadır. 
Bu çalışmada, Türkiye’de bulunan 253 OSGB’den çalışmaya katılmayı kabul eden OSGB’lerde İSG hizmeti sunan 
ve bu OSGB’lerden İSG hizmeti alan tarafların bilgi durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı 
tipte olan bu araştırma 37 OSGB’de görev alan iş sağlığı ve güvenliği profesyoneli ile bu OSGB’lerin hizmet 
sunduğu 71 işyerinde yürütülmüştür. Katılımcıların bilgi durumu, tıbbi ve çalışma ortamı ile ilgili hizmetler, 
eğitim ve yönetim hizmetleri, araştırma ve bilgilendirme hizmetleri ve yasal belgeler olmak üzere beş başlıkta 
değerlendirilmiştir. Veriler her bir katılımcı grubu için hazırlanan anket formları ile toplanmıştır. Araştırmaya 
katılan işveren vekillerinin %85,4’ü eğitim hizmetleri konusunda bilgi sahibiyken %55,9’u yönetim hizmetleri 
konusunda bilgi sahibi değildir. Çalışan temsilcilerinin %92,2’si çalışma ortamı ile ilgili hizmetler konusunda 
bilgi sahibiyken %45,7’si eğitim hizmetleri konusunda bilgi sahibi değildir. Sorumlu müdürlerin %66,3’ü 
yasal belgeler, iş güvenliği uzmanlarının %27’si yönetim hizmetleri, işyeri hekimlerinin %45,5’i araştırma ve 
bilgilendirme hizmetleri ve diğer sağlık personellerinin %27,9’u tıbbi hizmetler konusunda bilgi sahibi olmadığı 
görülmüştür. Mevzuatımızla işveren ve sorumlu müdür için zorunlu eğitim müfredatının belirlenmesi ve çalışan 
temsilcisi, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için zorunlu olan İSG eğitimlerinin işyeri tehlike sınıfı ve hizmet 
sektörüne göre tanımlanması ve meslek grubu-hizmet sunulan sektör saptamalarının yapılmasının faydalı 
olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı, iş sağlığı hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, 
ortak sağlık ve güvenlik birimi.

Knowledge Status of Service Providers In The Occupational Health 
And Safety Units And Employees And Employers Receiving These 
Occupational Health And Safety Services
Duygu Çelgin1, Doç. Dr. Sibel Kıran2, Prof. Dr. Nazmi Bilir3 

1Ministry of Science, Industry and Technology-Directorate for Guidance and Inspection 2Hacettepe University-
Institute of Health Sciences 3Hacettepe University-Faculty of Medicine (Retired)

Common occupational health and safety unit (COHSU) is defined as the unit founded by public institutions, 
organized industrial districts or private companies obeying Turkish Trade Act, which is founded to provide 
occupational health and safety services for the workplaces by having adequate equipment and personnel and is 
authorized by the government. This study was aimed to evaluate the OHS knowledge status of both counterparts 
accepting to participate the study, those providing OHS in COHSUs among 253 COHSUs in all around Turkey and 
those receiving OHS from these COHSUs. This descriptive study was carried out by OHS professionals working at 
37 COHSUs and 71 workplaces which are provided OHS by these COHSUs. The knowledge status of participants 
was evaluated under following headings: services related to medical conditions, workplace environment, 
training, management, research and informing and legal documents. Data from each participant group was 
collected via questionnaires. The results of this study revealed that while 85.4% of the employer deputies were 
aware of training services, 55.9% of them did not know about management services. While 92.2% of employee 
representatives knew about on workplace services, 45.7% were not aware of training services. It was also 
found that while 66.3% of executive managers did not know about legal documents, 27% of occupational safety 
experts were not aware of management services, 45.5% of occupational physicians were not cognisant of 
research and information services and 27.9% of other medical staff were not informed about medical services. 
It was concluded that, it would be beneficiary to assign compulsory OHS training for employers and executive 
managers by legislation, to adjust compulsory OHS training for employee representatives, occupational 
physicians and occupational safety experts according to risk class of the workplace and sector itself and to 
make occupational group-sector assignments.
Keywords: Occupational health and safety, occupational health, occupational health services, occupational 
health and safety professionals, common occupational health and safety unit.
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinde Sendikal Bir Yöntem 
Olarak İşyeri İncelemeleri
Nuran Gülenç

Birleşik Metal İş Sendikası

İşçilerin gönüllülük esasına göre üye olduğu sendikalar çalışma koşullarının iyileştirilmesi, ekonomik ve sosyal 
hakların geliştirilmesi için çaba harcayan kurumlardır. İşçi sınıfının tarih sahnesine çıkışından bugüne sendikaların 
en önemli mücadele alanlarından biri işçi sağlığı ve güvenliği alanı olmuştur. Bu nedenle, uluslararası norm 
ve kuralların oluşmasında sendikal mücadelenin önemi yadsınamaz bir noktadadır. Bu bildirinin amacı, bir 
işçi sendikası olan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal İşçileri 
Sendikası’nın (Birleşik Metal-İş) sendikal alanda bir ilki gerçekleştirerek örgütlü olduğu işyerlerinde başlatmış 
olduğu “işyeri incelemeleri” çalışmasının değerlendirmesini yapmaktır. Sendikanın İSG uzmanlarının işyerlerinde 
başlatmış olduğu incelemeler sadece işyeri koşullarının iyileştirilmesine sunulan katkı değil, aynı zamanda 
sendikanın örgütlülüğünü sağlamlaştıran, işçilerin farkındalığını geliştiren, iyi uygulama örneklerinin işyerinden 
işyerine taşındığı bir çalışma olmuştur. Özellikle bu çalışma, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürünün ve işçi ve işveren farkındalığın oluşmasında sendikal örgütlülüğün, 
sendikaların rolünü ve potansiyelini göstermesi açısından önemli bir çalışmadır. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın 
örgütlü olduğu işyerlerinde başlatmış olduğu işyeri koşullarının yerinde incelenmesi ve sonrasındaki çalışma, 
sendikaların İSG çalışmalarına koyabilecekleri katkıların somut bir örneğini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sendika, Birleşik Metal-İş Sendikası, işçi sağlığı ve iş güvenliği, işyeri incelemeleri

Health and Safety as a Trade Union Strategy; 
İnvestigation of Workplace Conditions
Nuran Gülenç

United Metal Workers’ Uniom

Trade unions based on voluntary membership, are the organizations which spent efforts to improve workers’ 
working conditions and economical and social rights. Since the working class take the stage in the history, 
occupational health and safety has always been one of the most important struggle areas for the unions. For 
that reason, union struggle has an important role on establishment of international norms and rules.

Purpose of this paper is to evaluate the “workplace inspections” organized by DİSK affiliated Birleşik Metal 
İş union in their organized workplaces which is organized first time in the area. This investigations which are 
done by OHS specalists of the union together with external experts, didn’t only contribute to improvement of 
the working conditions of the workplaces but also helped to strengthen organizing of the union and created 
possibility tos hare best practices between different workplaces.

Especially this study is important to show the effect and the role of the union organizing on employer to prevent 
workplace accidents and occupational diseases, on creation of OHS culture and to create awareness among 
workers and employers. The investigation study of working conditions in their organized workplaces by Birleşik 
Metal-İş Union and follow up work afterwards, is a concrete example of possible contributions of trade unions 
OHS work.

Keywords: Trade Union, Birleşik Metal-İş Union, occupational health and safety, workplace inspections
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Workplace Health and Safety Gains Through Effective Collaboration 
Between OSH and Human Resources Units
Ehimare Iden

Occupational Health and Safety Mangers, Nigeria (OHSM)

Occupational Health and Safety effective functionality within the workplace rests on two major pillars which are: 
The Occupational Health and Safety Department

The Human Resources Department

But from the work we have done so far in Nigeria, we have noticed a huge disconnect between these two very 
important units, this disconnect often leads to poor Occupational Health Safety outcomes within the workplace 
ranging from recruitment, all through active work life, pre-retirement and even post-retirement. This on both 
short and long run impacts negatively on the health and safety of employees and productivity and profitability 
of the employers.

This paper will be looking at what the barriers are that currently exist between and within these two units and 
how they can create better health and Safety outcomes if they are properly integrated to work together as a 
system.

Keywords: OSH and HR Integration, Productivity and Profitability, Pre-employment to Pre-retirement, Health 
and Safety outcomes, Interdepartmental Resource Support
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Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğündeki orman 
üretim işlerinde iş güvenliği koşullarının teknik açıdan 
değerlendirilmesi
Sultan Senem Suna Kaçmaz1, Murat Demir2 

1Orman Genel Müdürlüğü 2İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı 
ve Transportu Anabilim Dalı

Çalışma, Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğü idari sınırları içerisinde ormancılık faaliyetleri ile uğraşan 124 
işçi üzerinde yapılmıştır. Orman üretim işçilerinin, çalışma koşulları, ağaç kesme ve boylama yöntemleri, iş 
güvenliği ve iş sağlığı koşulları, orman üretim işçisinin karşılaştığı risk ve tehlikelerin belirlenmesi üzerinde 
durulmuştur. Araştırma alanında, ormancılıkta üretim işlerinde görevli 124 işçide yapılan çalışmada, 5 işçi daimi 
(%4,03), 15 işçi mevsimlik (%12,10) işçi olduğu görülmüştür. Araştırma alanında elde edilen sonuçlara göre, 
çalışanların %85’i erkektir. %88’i 30 yaşın üzerindedir. %87’si ise evlidir. Eğitim seviyesi ise %49 ile ilkokuldur. 
%63’ünün orman üretim işi dışında başka hiçbir ek geliri bulunmamaktadır. Aile fert sayısı incelendiğinde %44 
ile en fazla 4 kişiden oluşan aile oldukları tespit edilmiştir. Araştırma alanındaki işçilerin alışkanlıklarına dair 
sonuçlar irdelendiğinde, çalışma alanındaki orman işçilerinin %81’i sigara, %25’i ise alkol kullanmaktadır. Üretim 
işçilerinin %61’i mesleki eğitim aldığını ifade etmiştir. Yöre insanının orman üretim işlerinde çalışabilmek için 
başka bölgelere gitmediği saptanmıştır. İşçilerin, çalışmaları sırasında sırasıyla %59’u motorlu testere, %57’si 
el testeresi, %45’i kesim takozu, %35’i manivela, %28’i kazma,%27’si sürütme kıskacı, %26’sı tırmık, %25’i iş 
makinası, %20’si çapa, %18’i kürek, %14’ü bel küreği, %10’u vinç, %9’u taşıma kıskacı ve kırma çubuğu, %7’si 
dirgen, %4’ü sapin ve çepin, %3’ü darbe çubuğu, %2’si çoker ve %1’i balta ile çalıştığını belirtmiştir. Meslek 
yaşantısı boyunca kaza geçirenler ise %9 oranındadır. Kaza sonucu tahrip olan organlar ise kol uzuvlarından 
yaralanma geçirmişlerse yaralanma biçimi olarak %24’ü burkulma, %6’sı kesilme, %2’si kırık ve %1’i ise 
ezilme olayını yaşamıştır. %4’lük kısmı sırt ve baş yaralanması geçirmiş olup %2’lik kısmı ise kimyasal madde 
zehirlenmesine maruz kalmıştır. Bu araştırmada 124 işçinin hiçbiri göz yaralanması yaşamamıştır. İşçilerin 
%61’i olan 70 işçinin iş güvenliği uzmanından eğitim aldığı ancak, eğitim alan bu 70 işçinin %86’sının kişisel 
koruyucu donanım ile çalışma yaptığı, geriye kalan %14’lük kısmın ise, kişisel koruyucu donanım olmadan 
ormanda çalışma yaptığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, orman üretim işçileri, ormancılık faaliyetleri

Technical assesment of occupational safety conditions in forest 
harvesting works of Kibriscik Directorate of Forestry
Sultan Senem Suna Kaçmaz1, Murat Demir2

1Turkish General Directorate of Forestry 2Istanbul University, Faculty of Forestry, Forest Engineering Division, 
Department of Forest Construction and Transportation

The study was carried out on 124 workers engaged in forestry activities within the administrative borders of 
the Kibriscik Forest Management Directorate. In the study area, it was observed that there were 5 workers 
(4.03%) and 15 workers were seasonal workers (12.10%) in 124 workers working in forestry harvesting works. 
According to the research results, 85% of the employees are male. 88% are over 30 years old. 87% are married. 
Education level is primary school with 49%. 63% have no additional income other than forestry business. 
When the number of family members was examined, It was found that 44% of them were family composed 
of maximum 4 persons. 81% of forest workers in the study use cigarettes and 25% of them use alcohol. 61% 
of production workers said they had received vocational training. It has been determined that the people of the 
region do not go to other regions to work in forest production. 59% of the hand saws, 57% of the hand saws, 
45% of the cutting block, 35% of the levers, 28% of the digging, 27% of the riding tires, 26% of the rake, 25% are 
working machines, 20% are anchors, 18% are shovels, 14% are waistcoats, 10% are cranes, 9% are carrying 
tackers and breaking bars, 7% 4 and cepin stated that 3% worked with impact bar, 2% worked with mulberry 
and 1% worked with ax. The percentage of those who had an accident during their professional life was 9%. The 
organs that were damaged after the accident were injured by arm limbs, 24% were injured, 6% were broken, 2% 
were broken and 1% were crushed. 4% had back and head injuries and 2% were exposed to chemical poisoning. 
It has been determined that 61% of workers are trained by occupational safety specialists.

Keywords: Occupational health and safety, harvesting worker, forest operations
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Assessment of agricultural machinery safety in Eghlid district: A 
cross-sectional study
Ali Dehghani

Department of pulic health, shahid beheshti university of medical sciences

INTRODUCTION: Agriculture ranks among the most hazardous industries. Farmers are at very high risk for 
fatal and nonfatal injuries. In Iran, outdated farm machineries coupled with unsafe working conditions have 
exposed farmers to a wide variety of job accident. However, survey on farm machinery safety is scarce. The 
objective of this study was to identify significant risk factors in agricultural machinery.

METHODS: All data were collected directly from farmers or their relatives. Assessment was done through 
a well-documented national questionnaire based on the agricultural machinery guideline issued by Iranian 
Ministry of Labour and social welfare.

RESULTS: The results indicated that 10% of farmers have driving license. Personal factors need to be carefully 
considered in this region; Barriers recognized by the farm workers were lack of awareness (75%) and insufficient 
training (90%). The results confirmed that tractors and rotating parts were the highest unsafe points. Study 
participants on farms who owned tractors had an average of 3.1 tractors with an average age of 27 years. Only 
30% of tractors had Rollover Protection Structures (ROPS). Lack of safety mechanical equipment and working 
beyond effective machine life was also observed in most cases (80%). Only 2% of the farmers reported that their 
tractors had seatbelts and they wore them when operating their tractors.

CONCLUSION: This study showed that machinery safety was weak in 80% of cases. The findings suggest a 
need to refine agricultural safety strategies. Also this industry with the highest self-employed rural workforces 
needs more attention to meet machinery safety requirements by regulation, inspection and punishment and 
encouragement.

Keywords: Agricultural machinery, farmers, Safety and Eghlid
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Mevsimlik Kadın Tarım İşçilerinin Sorunları: Aydın 
örneği
Safiye Özvurmaz1, Aliye Mandıracıoğlu2

1Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı 2Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

AMAÇ: Mevsimlik tarım işçileri, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadan, sosyal güvencesiz, ucuz ve kolay 
yönetilen işgücü sağladığı için ülkemizde yaygındır. Bu araştırmada, mevsimlik tarım sektöründe çalışan kadın 
işçilerin, çalışma ortamındaki sağlık risklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma 
tanımlayıcı-niteliksel bir araştırmadır. Çalışma Aydın ilinde tarım işçilerinin yaşadıkları ve çalıştıkları alanlarda 
Ocak 2017’de gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, amaçlı örnekleme yöntemi ile mevsimlik tarım işçisi olarak 
çalışan kadın işçilerden araştırmaya katılmayı kabul eden 23 kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış bu görüşmeler, kadınların izni ile ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Çalışma koşulları, çalışma 
ortamındaki sağlık riskleri, sağlık sorunu ortaya çıktığında ilk başvuru yaptıkları yer, kadın tarım işçisi olmanın 
avantajları/dezavantajları konularında kendilerini ifade etmişlerdir. Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi 
yöntemi kullanılarak araştırmanın amacına uygun veriler kodlanmış ve yorumlanmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi 
için katılımcılardan çalışmaya katılmaya gönüllü olduklarına dair sözel onam alınmıştır. BULGULAR: Araştırma 
kapsamına alınan tarım alanında çalışan mevsimlik kadın işçilerin yaş ortalaması 35,22±9.10 (18-63), % 
92.3’ü evli, %69.5 ‘u ilkokul mezunu, %60.0’uı Fiziksel sağlık durumlarının iyi olduğunu % 52.1’i ise ruhsal 
sağlık durumlarının iyi olduğunu, tümü köyde yaşadığını, sosyoekonomik durumunun düşük olduğunu ve 
kendi evlerinde ikamet ettiklerini bildirmişlerdir. Çalışma saatlerinin uzun, molalarının kısa ve az olduğunu, 
çalışmak zorunda olduklarını ve işlerini kaybetmek istemediklerini, sağlık sorunu yaşadıklarında devlet 
hastanesine başvurdukları açıklamışlardır. İşle ilgili sağlık sorunlarının başında, zeytin toplarken merdivenden 
ve ağaçtan düşme, ayağın kayması, ayçiçek keserken parmak kesilmesi, kas/ iskelet, deri, mide, psikolojik 
ve uyku problemleri olarak belirtmişlerdir. Ayrıca, ev ve ailelerine yeterli zaman ayıramadıklarını, eşlerinden 
destek görmediklerini, iş sonrasında evde de sürekli çalıştıklarını ve çok yorulduklarını bildirmişlerdir. Sonuç 
ve öneriler: Mevsimlik kadın tarım işçilerin çalışma yaşamındaki koşullar hem sağlıklarını hem de aile ve 
günlük yaşamlarını olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. Kadınların eğitimsiz ve düzenli gelir sağlayacak başka 
seçeneklerinin olmaması sorunların daha da sıkıntılı hale gelmesine yol açmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mevsimlik kadın tarım işçisi, sağlık sorunları, çalışma koşulları

Problems of Female Seasonal Agricultural Workers: Sample of Aydın
Safiye Özvurmaz1, Aliye Mandıracıoğlu2

1Adnan Menderes University Nursing Faculty Department of Public Health Nursing 2Ege University Faculty of 
Medicine Department of Public Health

OBJECTIVE: In this study, it is aimed to determine the health risks of female workers who work in the seasonal 
agricultural sector in their working environment. MATERIAL-METHOD: The study is a descriptive-qualitative 
study. In the study, profound interviews were conducted with 23 female seasonal agricultural workers who 
accepted to participate in the study using purposeful sampling method. These semi-structured interviews were 
recorded on tape recorders with the permission of women. They expressed themselves on subjects like working 
conditions, health risks in the working environment, the first place they would apply to in case of having health 
problems and disadvantages of being female seasonal agricultural workers. The data were evaluated using 
content analysis method. RESULTS: Female seasonal agricultural workers who were included in the study had 
an age average of 35,22±9.10, 92.3% were married, 69.5% primary school graduates, 60.0% had a good physical 
health, 52.1% had a good mental health, all of them lived in villages, had a lower socioeconomic condition and 
resided in their own houses. They reported that they had long working hours, short and scarce breaks, they had 
to work, did’nt want to lose their job and applied to public hospitals in case of having health problems. Regarding 
occupational health problems; they primarily complained about falling down the ladder and trees while picking 
olives, slipping, cutting their finger while cutting sunflowers, and having musculoskeletal, skin, stomach, 
psychological and sleep problems. They reported that they could not spare enough time to their household 
and families, were not supported by their husbands, continued working at home after work and got really tired. 
CONCLUSION: Working conditions of female seasonal agricultural workers affect their health and family and 
daily life negatively. Women are uneducated and have no other options to have a regular income, which makes 
problems even harder.

Keywords: Female seasonal agricultural worker, health problems, working conditions 
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Orman Üretim İşlerinde İş Güvenliği Denetimini 
Zorlaştıran Nedenler Ve Çözüme Yönelik Bir Yaklaşım
Muvaffak Osman Engür

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, İstanbul, Türkiye

İşverenin işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü sadece gerekli iş sağlığı ve 
güvenliği (İSG) tedbirlerinin alınması ile sınırlı olmayıp, alınan bu tedbirler ve diğer İSG uygulamaları hakkında 
çalışanların bilgilendirilme ve eğitimlere tabi tutulmaları, alınan İSG tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, 
denetlenmesi ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesini de kapsamaktadır. Orman üretim işleri genellikle 
ana yerleşim merkezlerinden çok uzak çalışma alanlarına dağılmış olarak, sık sık değişen bölgelerde ve 
küçük çalışma grupları tarafından yapılmaktadır. Bu faktörler bir araya geldiğinde yasa ve yönetmeliklerin 
uygulanabilirliği diğer sektörlere göre zorlaşmaktadır. Bu bildiri de ormancılık sektöründe denetimi zorlaştıran 
idari nedenler ile ormancılık sektörüne özgü durumlar kapsamında denetimin kapsamı, denetimin kimler 
tarafından yapılabileceği ve çalışan denetimi ile elde edilecek faydalar ele alınmıştır. Türkiye’de sosyal devlet 
anlayışıyla sayıları 7 milyonu bulan orman köylüsünün kalkındırılması amacıyla her yıl 100 binin üzerinde orman 
köylüsü odun üretim işlerinde çalıştırılmaktadır. Öte yandan yılda yaklaşık 20 milyon m3 ’ü bulan odun üretiminin 
%25’ i ise dikili satış kapsamında tüccar ve orman endüstrisi kuruluşlarınca yapılmaktadır. Üretim çalışanlarının 
iş sağlığı ve güvenliği yönünden korunmasında denetim mekanizması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma 
kapsamında, üretim yapılan orman sahalarında haberli ya da habersiz denetimlerde kullanılabilmesi amacıyla 
27 soruluk bir İSG denetim formu geliştirilmiştir. Denetim formu eğitim, kişisel koruyucu donanım, iş ekipmanı 
ve güvenli uygulamalar olmak üzere 4 ana başlıktan oluşmaktadır. Denetimi gerçekleştiren kişinin işini 
kolaylaştırması açısından denetim formundaki bazı sorular görsel grafiklerle desteklenmiştir. Bildiri kapsamında 
yapılan çalışmanın en büyük katkısı, orman üretimine yönelik uygun, pratik ve kolay bir denetim sağlaması 
yanında, ulusal mevzuat kapsamında zorunlu olan denetim yükümlülüğünün işveren tarafından yerine getirilip 
getirilmediğine yönelik bir kanıt oluşturmasıdır. Ayrıca denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi 
ya da üretim sözleşmesinin feshinde haklı sebeplerin oluşturulmasına katkı sağlaması yanında, çalışanların 
hangi konuda denetleneceğini bilmeleri, işlerini yaparken güvenli davranışlar sergilemeleri ve güvensiz 
durumları ortadan kaldırmaları gibi doğrudan faydalar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Odun üretimi, iş güvenliği denetimi, denetim formu, ormancılık

The Causes that Make Work Safety Inspections Difficult in Forest 
Harvesting Works and an Approach to Solution
Muvaffak Osman Engür

Istanbul University, Faculty of Forestry, Department of Forest Industrial Engineering, Istanbul, Turkey

The liability of an employer at work place is not only to take measures for occupational health and safety (OHS) 
but also to inform and train the workers about the relevant measures and other OHS practices, to inspect 
whether OHS measures are taken, and to remove inappropriateness determined. Forest harvesting works 
are generally done in remote and frequently changed areas by small worker groups. Considering all these 
factors, practicability of legislations and regulations in forest harvesting work is harder when compared to other 
sectors. This paper deals with administrational causes to make the inspections in forestry sector difficult, scope 
of inspections in the context of status peculiar to forestry, inspectors, and benefits of inspections. Every year 
nearly 100 thousands of forest villagers are employed in forest harvesting works to develop more than 7 million 
forest villagers in Turkey. On the other hand, 25% of about yearly 20 million m3 of wood production is carried 
out by merchants and the forest industry enterprises in terms of selling standing timber. Inspection mechanism 
in safekeeping of workers with respect to OHS is of vital importance. In this study, an OHS inspection form was 
developed to use in the controls in forest harvesting areas by informed and uninformed. The form consisted of 
four main chapters, namely training, personal protective equipment, work equipment, and safe practices. Some 
questions were supported by graphics to ease the inspections. Besides the OHS inspection forms have provided 
a practical, easy and proper inspection method to forest harvesting, it is regarded as an evidence for inspection 
liability as part of national legislations. In addition, it contributes to overcome inappropriateness in inspections 
or to form justification in dissolving production act; it makes workers aware of inspection matters; and it helps 
workers do safe behaviors and get rid of unsafe situations.
Keywords: wood production, work safety inspection, inspection form, forestry
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Training occupational medicine physicians and OSH experts who are 
providing their services in agriculture – AGROSH+
Theodor Haratau1, Elena Ana Pauncu2, Pania Karnaki3, Ljupcho Kochovski4, Richard Wynne5

1Department of Research & Evaluation, Romtens Foundation, Bucharest, Romania 2Department of occupational 
medicine, University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes” (UMFVBT), Timisoara, Romania 3Department of 
Public Health, Institute of Preventive Medicine Environmental and Occupational Health (PROLEPSIS), Marousi, 
Greece 4Department of OSH programs, Foundation “Center for Safety and Health at Work” (FCBZR), Sofia, 
Bulgaria 5Department of research, Work Research Centre (WRC), Dublin, Ireland

INTRODUCTION: Agriculture as a sector has a tremendous impact on the European economy, it account for 
almost 40% of the EU budget, it is making use of almost 50% of the EU land, and its share of GDP has been 
increasing almost continuously for the past 5 years. Nevertheless as the Eurofound (2016), Sixth European 
Working Conditions Survey has revealed, agriculture it is the least covered sector in terms of OSH. Moreover 
a research produced by the authors revealed the fact that in most of the EU-28 countries there are no specific 
training courses, crafted for agriculture, for occupational medicine physicians and for OSH experts.

METHODS: The AGROSH+ project, is implemented by a consortium of 5 partners from 4 countries, countries 
to which agriculture is highly relevant -Bulgaria, Greece, Ireland and Romania, and produced two highly specific 
training courses dedicated to occupational medicine physicians and to OSH experts.

RESULTS: The training courses produced are blended, modular, of 40 hours each, and enclose modules such 
as musculoskeletal diseases, extreme temperatures, mental health in agriculture, health hazards in agriculture, 
toxicology, occupational cancer, etc. The courses are accredited, tested and benefit of a highly specific evaluation 
package based on the comprehensive Kirkpatrick four stages evaluation approach (it analyses the evolution of 
trainees’ knowledge, skills, attitude and behaviour).

CONCLUSION: The agriculture sector it is changing at a pace unseen before in terms of new chemical 
substances being used, of new technologies incorporated within classical tools, of climate changes and new 
environments where it is unfolded. Therefore the training of those experts who are providing their services 
(occupational medicine & OSH services) to agriculture needs to be performed using a specific and updated 
curriculum, using highly interactive platforms, using practical activities based on Case Studies, and especially 
by incorporating multidisciplinary expertise.

Keywords: Agriculture, Occupational Medicine, Occupational Safety and Health, Evaluation
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Sakarya Kocaali’de Çocuk İşçiliğine Son Projesi
Alper Balcı

Sakarya Kocaali Kaymakamlığı

Her şey Kocaali’ de bir fındık tüccarı olan Avni Uçar’ ın, fındık ihracatı için ABD’ye gittiğinde ve gezi esnasında 
kendisine nereden geliyorsunuz diye soran bir bayan profesörün ‘‘siz küçük yaşta doğudan gelen çocukları hijyenik 
olmayan şartlarda çalıştırıp onları sömürüyorsunuz” tepkisiyle karşılaşmasını bana anlatmasıyla başlamıştır. Bu 
olayı anlatmasıyla bu projeyi neden yapmamız gerektiğini anladım. Tam da bu sırada Ozan Çetin Genç Hayat Vakfı 
adına bu projeyi dört yıldır Ordu ve Düzce’de yaptıklarını ve bu bölgede de çalışmak istediklerini söyleyince bu 
fırsatı kaçırmadım. Tarım sektörü ülkemizde en tehlikeli sektörler arasında yer almaktadır. Tarım çalışanlarının 
iş kazası geçirme ve meslek hastalıklarına yakalanma riskleri yüksektir. Tarım sektöründe başlıca; makinaların 
kullanımı, solunum yolu hastalıkları, kanserler, işitme kaybı, bulaşıcı hastalıklar vb. riskler bulunmaktadır. Tarım 
işçiliğinin içerisinde, kadınlar ve çocuklar büyük bir bölümü oluşturmaktadır. Böylesine büyük riskler içeren 
bir sektörde çocukların çalıştırılması kabul edilebilir bir durum değildir. Tarım makinalarından çıkan gürültü; 
stres, yorgunluk, baş ağrısı, en önemlisi de işitme kaybına sebep olabilir. Tarım işçileri, tehlikeli toksik kimyasal 
maddelere ve zehirleyici gaz ve tozlara maruz kalabilmektedirler. Çocukluk döneminden itibaren bu etkilere 
maruz kalmak ileriki yaşlarda çok ciddi sağlık sorunlarına belki kanser vb. meslek hastalıklarına sebep olabilir. 
Türkiye’ de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile gerekli iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli yasal 
düzenlemeler hayata geçmiştir. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde, 
çocuk ve genç işçilerin gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek risklere karşı korunmalarını 
sağlamak esas alınmıştır. Biz de, İlk kez Kocaali ilçemizde çocuk işçiliğine son verme amaçlı “Çocuk İşçiliğine 
Son” projemizi Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdik. Çalışma arkadaşlarım ve Genç Hayat Vakfıyla amacımız 
işverenleri, sektör çalışanlarını ve aileleri bilgilendirip bilinçlendirmek, gerekli kontrol ve denetimlerin 
yapılmasıyla çocukların bu işlerde çalıştırılmalarının önüne geçilmesini sağlamaktır. Teşekkürler Genç Hayat.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İşçiliği, Eğitim, İş Güvenliği, İş Sağlığı

The Project Of Ending Child Labour in Kocaali, Sakarya
Alper Balcı

Sakarya Kocaali Governorship

Everything started with Avni Uçar, who’s a hazelnut trader in Kocaali,telling me about a reaction he faced in 
USA,where he went to export hazelnuts. During trip a professor asks ‘where are you from and you employ young 
age children who come from East and wherein in unhygienic conditions and you exploit them.’This event showed 
me that why we have to do this Project.In this period,Ozan Çetin told me they have been doing this project for four 
years in Ordu&Düzce on behalf of the Genç Hayat Foundation and I didn’t miss opportunity when they said wanted 
to work in this region. The agricultural sector is among the most dangerous sectors in our country.Agricultural 
workers are at high risk of occupational accidents and diseases.In agriculture sector;there are risks like use of 
machinery,respiratory diseases,cancer,hearing loss,infectious diseases etc. In agricultural labour,women and 
children constitute large part.It isn’t acceptable to employ children in an industry that has such great risks.
Noise from agricultural machines can cause stress,tiredness,headaches,and most importantly,hearing loss. 
Agricultural workers may be exposed to hazardous toxic chemicals,toxic gases and dust. Exposure to these 
effects from childhood can lead to serious health problems in later ages and possibly occupational diseases 
such as cancer. In Turkey, with number 6331 Occupational Health and Safety Law, necessary legal regulations 
on occupational health and safety is launched. In Regulation on Procedures and Principles of Working for 
Children and Young Workers,It is essential to ensure that children and young workers are protected from risks 
that could jeopardize their development,health and safety. For the first time,we actualized‘The End Of Child 
Labor Project’in August for the ending child labour in Kocaali. My colleagues&Genç Hayat Foundation’s aim 
is to inform and raise awareness of employers, employees&their families and to prevent children from being 
employed in these jobs by performing the necessary inspections.Thanks, Genç Hayat

Keywords: Child Labour, Education, Occupational Health and Safety Çocuk İşçiliğine Son Projesi



154

[İnşaat Sektöründe İSG]

Safety Culture; Effective Strategy For Redeeming The Image Of 
Construction Industry: A Case Study Of Nigeria
Providence Nwachukwu Akpa

Occupational Safety & Health, QHSE Services Provyda, Lagos, Nigeria

Construction industry has earned the reputation of being highly hazardous industry due to high incidence of 
accidents and fatality rate. Workers in construction site face constant change in the nature, location of work and 
the mix of experienced and unskilled workers. Therefore, efficient safety supervision system and a conceptual 
frame work are required in order to save the image of construction industry. Developing a Safety culture is relevant 
to achieving this end. This study was based on construction industry. The method adopted for this research was 
the use of questionnaire through which information were gathered by consultation with construction industry 
professionals drawing on their practical expertise and experience. The questionnaire was designed focusing on 
the 11 factors that had been identified by researchers as the influential factors for development of safety culture 
at work. This study identified leadership as the main influential factor in the development of safety culture in 
construction, followed by Policy & Safety planning, while Safety & Health committee and training were observed 
to rank 3rd and 4th respectively. An efficient safety management system ought to be based on the safety 
awareness that should become a culture in construction industry involving all the parties. The efficient safety 
culture should be shown to the public as a good value business. Leadership is an essential part of the process 
of management and it is also an integral part of the social structure and culture of the organization. In addition 
to providing key skills and knowledge, training can be use to motivate and to modify behaviour and attitudes. 
Finally, the framework for development of safety culture in the construction industry through leadership, Policy 
& safety planning, Safety & Health committee and training roles in order to provide a safe working environment, 
thereby offering a safe and promising workplace were discussed.

Keywords: Accident, Construction Safety, Risk, Safety Culture Data from the field work



155

[İnşaat Sektöründe İSG]

Sustainable Solutions for Emerging Risks in Occupational Safety & 
Health (OSH) at Workplace
Providence Nwachukwu Akpa

QHSE Services Provyda, Lagos, Nigeria

During recent decades, significant changes have taken place in the work place which has resulted in new 
emerging occupational risk with threat to workers’ occupational safety and health (OSH) at work. Many long- 
standing OSH concerns are being reconsidered in the light of changing patterns of work and the introduction 
of new technologies. These changes have led beside biological and chemical risks to emerging physical 
and psychosocial risks, which are related to the way work is designed, organized and managed, as well as 
the economic and social contexts of work. This paper discusses the occupational hazards, associated risks 
and potential impacts emanating from changes at work place and human development. It unveils how to 
systematically manage the new and emerging risks in Occupational Safety & Health (OSH) at work there by 
thereby developing risk preventive culture at workplace. This paper is a review of information gathered from 
books of distinguished authors, research work, news papers and professional journals on the environment

Keywords: Emerging Risk, Hazard, Occupational Disease, Safety
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Determinants of Occupational injuries among Building Construction 
Workers in Kampala City, Uganda
Arthur Kiconco, William Bazeyo, Stephen Watya, Natha Ruhinda

Department of Disease Control and Occupational Health

BACKGROUND: Globally, about 1,000 people die and close to 860,000 people sustain injury at work daily. Injury 
prevention and control require contextual evidence, although most studies in Uganda have focused on general 
causes. Factors associated with occupational injuries among building construction workers were assessed in 
this study.

METHODS: A cross-sectional study among building construction workers was conducted in Kampala, Uganda. 
A standardized semi- structured questionnaire was used to collect data. Three hundred thirty nine (319) 
participants were randomly and proportionately selected from 57 construction sites. Descriptive statistics were 
used to describe the variables while generalized linear modeling was used to estimate the crude/adjusted 
prevalence ratios.

RESULTS: The prevalence of occupational injuries was 32.4%. Most injuries, approximately 70% occurred 
among night-shift workers. Daily income less than $7.5 (aPR: 0.62, CI: 0.42-0.90); job dissatisfaction (aPR: 1.64, 
CI: 1.19-2.27); job stress (aPR:1.66, CI: 1.18-2.35) and poor safety environment (aPR: 1.50, CI: 1.10-2.04) were 
significantly associated with occupational injuries.

CONCLUSION: There was a high prevalence of occupational injuries. Daily income less than $7.5, job 
dissatisfaction, job stress, and perceived poor safety environment were significantly associated with occupational 
injuries. A comprehensive occupational injury prevention and control approach, which integrates education, 
psycho-social support, legislation enforcement, and institutionalization of injury prevention strategies into 
routine construction site management functions should be implemented in Uganda.

Keywords: Occupational Injuries, Linear Models, Perception, Safety, Workplace 
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İş Kazalarının Neden Olduğu İş-Günü Kayıplarının 
İşverene Maliyetinin Belirlenmesi
Latif Onur Uğur1, Alper Bideci2, Hacı Kartal1

1Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Düzce 2Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım 
ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Düzce

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi inşaat sektöründeki iş kazaları ülkemiz için de büyük sorunlar teşkil 
etmektedir. İnşaat sektörü, iş kazası bakımından ölümlü kazaların en fazla yaşandığı sektördür. Söz konusu 
iş kazalarının önlenmesi için ülkemizde çeşitli adımlar atılmasına rağmen istenilen başarıya ulaşılamamıştır. 
İstenilen başarıya ulaşılamamasının asıl sebebi, işverenlerin ve işçilerin iş güvenliği konusunu ciddiye 
almamalarıdır. İş kazaların önlenmesi her ne kadar ilk bakışta maliyetleri artıran bir unsur gibi görünse de, bu 
önlemlerin alınmadığı durumlarda meydana gelebilecek beklenmedik olaylar ve iş kazaları sebebiyle üretim 
çalışmaları kontrolden çıkacak ve planlanan üretim miktarı ve maliyetlerde ciddi farklılıklar meydana getirecektir. 
Bu tip olayların sık meydana geldiği kuruluşlarda ise, işçi maliyetleri yükselecek, uzman personel bulma 
sıkıntıları yaşanacak, işçilerin motivasyonunun kaybolmasının yanı sıra işçi-işveren ilişkileri de zedelenecek 
ve tüm bunların doğal sonucu olarak verimlilik dramatik şekilde azalacaktır. Bu çalışmada 2013 yılı Kasım 
ayında İstanbul ‘da yapılmaya başlanan Bayrampaşa oteli şantiyesinde meydana gelen iş kazalarının verileri 
alınmıştır. Bu veriler yardımıyla 2014 yılında oluşan toplam iş kazalarının neden olduğu iş-günü kayıplarının 
işçilik maliyetine olan etkisi incelenmiştir. Ayrıca iş kaza raporları incelenerek, meydana gelmiş bina inşaat 
kazalarının alınmayan hangi tedbirlerden meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu çalışmayla işveren, işçiler ve 
diğer ilgili kişiler, hangi tedbirin ne kadar önemli olduğunun farkında olacaklardır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, İş Kazası Maliyeti, İş Sağlığı ve Güvenliği

Determination of Employer Costs of Work-Day Losses Caused by 
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As in many countries of the world, occupational accidents in the construction sector are also a big problem for 
our country. In terms of occupational accidents, construction sector is the sector in which mortality accidents 
are most experienced. Despite the various steps taken in our country to prevent topic occupational accidents, 
the desirable success has not been reached. The main reason why the desirable success can not be achieved 
is that employers and workers should not get serious about occupational safety. Although the prevention of 
occupational accidents seems to increase costs at first sight, when these precautions are not taken, unexpected 
events and occupational accidents will occur. Therefore, the production activities will come out of control and 
occur serious differences in planned production quantities and costs. In organizations where these types of events 
occur frequently, worker costs will rise, problems will arise to find specialist personnel, workers’ motivation 
will be lost, also worker-employer relations will be damaged, and productivity will dramatically decrease as a 
natural consequence.In this study, the data of the occupational accidents that took place in Bayrampaşa Hotel, 
which was started to be built in Istanbul in November, 2013, have been taken. By means of these datas, the 
effect of work-day losses caused by the total occupational accidents in 2014, to the worker costs, is examined. 
In addition, by examining the accident reports, it has been determined which precautions are not taken in the 
building construction accidents. With this study, employers, workers and other interested persons will realize 
what precautions are important.

Keywords: Occupational Accident, Cost of Occupational Accident, Occupational Health  and  Safety
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Ergonomik Risk Değerlendirme Yöntemlerinin 
Karşılaştırılması: İnşaat Sektöründe Bir Uygulama
Ömer Asal1, Mehmet Ali Zengin2

1Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ankara 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havza Meslek Yüksekokulu, Samsun

AMAÇ: İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları kayıtları incelendiğinde kas ve iskelet sistemi ile ilgili rahatsızlıkların 
ağırlıklı olarak inşaat sektöründe olduğu görülmektedir. Bu durumun en önemli sebeplerinden bir tanesi 
üretim hatlarından faklı olarak inşaat sektöründeki tekrarsız işlerin daha fazla olmasıdır. Bu doğrultuda 
çalışmamızın amacı, İnşaat sektöründe, hem çalışanların duruşlarının PLIBEL, REBA, QEC ve OWAS gibi tüm 
vücudu değerlendiren yöntemler ile incelenmek hem de bu yöntemler arasındaki hassasiyetin belirlenerek 
bu alanda çalışacak kişilere rehberlik etmektir. YÖNTEM: Bu çalışmada tüm vücut bölgelerini analiz eden 
literatürde güvenliği kanıtlanmış ve yaygın bir kullanıma sahip PLIBEL, REBA, QEC ve OWAS yöntemleri ile 
İnşaat sektöründeki çalışan duruşları analiz edilmiştir. Çalışma kapsamında Samsun ilinde faaliyet gösteren 
bir müteahhittin farklı inşaatlarında tekrarlı olarak yapılan, İskele faaliyetleri, Demir İşleri, Kalıp/Beton İşleri, 
Örme-Sıva İşleri gibi görevlerde faaliyet gösteren çalışanlar video kaydına alınıp fotoğrafları çekilerek analiz 
edilmiştir. BULGULAR: İnşaatta değerlendirilen görevler arasında özellikle Tuğla örme ve sıvama işlerinde 
eğilme, çömelme, dönme gibi ergonomik olarak zor faaliyetlerin daha çok bulunmasından dolayı tüm 
yöntemler tarafından “çok yüksek riskli” olarak belirlenmiştir. Tuğla örme işleminde tuğlanın ebatlarının küçük, 
ağırlıklarının fazla olması ve sıklıkla dönme işleminin gerektirmesi hareketin risk seviyesini arttırmaktadır. Genel 
olarak değerlendirildiğinde İnşaat sektöründe elle taşıma işlerinin fazla olması ergonomik risklerin artmasına 
sebep olduğu söylenebilir. SONUÇLAR: İnşaat sektöründe belirlenen görevler her bir risk değerlendirme 
yöntemi ile değerlendirilmiş ve öneriler sunulmuştur. Bu anlamda yöntemler hesaplanan risk skorları bazında 
karşılaştırıldığında farklı sonuçlar çıktığı gözlemlenmiştir. QEC yönteminin gerek çalışan ile birlikte yapılması 
gerekse nihai bir risk skoru belirlemesinin yanında hangi uzvun daha fazla riske maruz kaldığını belirtmesi ile 
diğer yöntemlerden ayrılmaktadır. Bununla birlikte PLIBEL yönteminin inşaattaki günlük faaliyetlerin kolaylıkla 
değerlendirilmesi bakımından diğer yöntemlere göre daha avantajlı olduğu söylenebilir. Faaliyetlerin tümü 
bakımından incelendiğinde ise inşaat sektörüne OWAS yönteminin diğer yöntemlere göre daha hassas sonuçlar 
verdiği söylenebilir. Yapılan önerilerde, teknolojik gelişmelerin İnşaat sektörüne adapte edilmesinin mevcut 
ergonomik riskleri azalttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ergonomik Risk Analizi, İnşaat Sektörü, PLIBEL, REBA, QEC, OWAS

Comparison of Ergonomic Risk Assessment Methods: An Application 
in the Construction Sector
Ömer Asal1, Mehmet Ali Zengin2

1Gazi University, Faculty of Technology, Ankara 2Ondokuz Mayıs University, Havza Vocational School, Samsun

GOAL: The aim of our work, In the construction sector, it is necessary to examine the attitudes of the employees 
with all methods of evaluating the body such as PLIBEL, REBA, QEC and OWAS as well as to determine the 
sensitivity between these methods and to guide the people who will work in this area. METHOD: In this study, 
working postures in the construction sector were analyzed with PLIBEL, REBA, QEC and OWAS methods 
which have proven and widely used in the literature analyzing whole body regions. In our work, employees 
working in the construction such as scaffolding activities, iron works, mold / concrete works, knitting-plastering 
works were taken by video recording and their photographs were taken and analyzed. FINDINGS: Among the 
tasks assessed in the construction, it was determined as “very high risk” by all methods due to ergonomically 
difficult activities such as bending, crouching and turning in brick knitting and plastering works. In general, it 
can be said that the fact that the hand-handling works in the construction sector is more frequent causes the 
ergonomic risks to increase. RESULTS: Tasks determined in the construction sector were evaluated by each 
risk assessment method and suggestions were presented. When the methods were compared, different results 
were observed. The QEC method is used to determine a final risk score if it is done with the employee, as well as 
by specifying which individual is exposed to more risk and is separated from other methods. At the same time, 
it can be said that the PLIBEL method is more advantageous than other methods in terms of easy evaluation 
of the daily activities in the construction. When all of the activities are examined, it can be said that the OWAS 
method gives more precise results to the construction sector than the other methods.

Keywords: Ergonomic Risk Analysis, Construction Sector, PLIBEL, REBA, QEC, OWAS
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İnşaat Sektöründe Uygulanan Kaza Önleyici ve 
Koruyucu Faaliyetlerin Etkinlik Derecelerine Göre 
Sınıflandırılması
Selçuk Çebi, İbrahim Mert Uzun

Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 34349 Beşiktaş, İstanbul

Çalışma ortamında iş güvenliği açısından alınan tedbirlerin etkinliği, kazaların oluşmasını ya da kazaların 
tekrarlanmasını engellemede hayati bir öneme sahiptir. Türkiye’de son on yılda hızla büyüyen ve gelişen 
İnşaat sektörü beraberinde iş kazalarının da sık yaşandığı sektör olarak ön plana çıkmaktadır. Sektörde çeşitli 
gelişmeler hızla ilerlerken iş güvenliği açısından yaşanan gelişimler bir o kadar yavaştır. Bu çalışmanın amacı, 
inşaat sektöründe uygulanan iş güvenliği tedbirlerini, sundukları performans açısından sınıflandırmaktır. 
Bu amaçla çalışmada ilk olarak şantiyelerde yaşanan kazalar için kök neden analizi yapılmış ve bu kazaları 
önlemek için kullanılan tedbirler tanımlanmıştır. Ardından literatürde müşteri memnuniyetini arttırma ve ürün 
geliştirme amaçlı kullanılan Kano Model yaklaşımından faydalanarak uygulanan güvenlik tedbirleri etkinliğine 
göre sınıflandırılmıştır. Kano model, ürün özelliklerini temel özellikler, tek boyutlu özellikler, heyecan verici 
özellikler, etkisiz özellikler ve ters etki yaratan özellikler olmak üzere beş ana gruba ayırmaktadır. Çalışma 
kapsamında, kano model tarafından tanımlanan sınıflar ve kano model anketi iş güvenliği açısından yeniden 
yorumlanarak geliştirilen yaklaşım iş güvenliğinde kullanılan tedbirlerin etkinliklerine göre sınıflandırması 
amacıyla kullanılmıştır. Çalışmada Kano Model’in iş güvenliği açısından yeniden yorumlanması, iş güvenliği 
literatürüne sistem analizi açısından yeni bir yöntemin kazandırılmasına katkı sağlamaktadır.
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Classification of Protective and Preventive Measures Implemented 
in the Construction Sector Based on Their Efficiency
Selçuk Çebi, İbrahim Mert Uzun
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The effectiveness of safety measures taken to prevent from occurrence or repetition of occupational accidents 
in the workplace is vital. The construction sector which has been growing and developing rapidly in Turkey in 
the last decade has become one of the top sectors where work accidents are frequently occurred. While various 
developments in the sector progress rapidly, developments in terms of occupational safety are so slow. The 
main objective of this paper is to classify protective and preventive measures implemented in the construction 
sector based on their efficiency. For this purpose, first of all, root cause analysis has been performed for the 
occupational accidents at the construction site and the protective and preventive measures for them have been 
defined. Then, these protective or preventive measures have been classified according to their effectiveness by 
using Kano Model approach which is widely used for product development and customer satisfaction. Kano 
Model classifies product features into five categories such as must be, one-dimensional, attractive, inverse, 
and indifferent features. In the scope of this study, the classes defined by the Kano Model and the Kano Model 
questionnaire have been reinterpreted in terms of occupational safety. Then, the proposed approach has been 
used to classify the safety measures utilized in occupational safety in terms of their efficiency. The contributions 
of this paper by the reinterpretation of the Kano Model in terms of occupational safety is to provide a new 
method for system analysis in occupational safety.

Keywords: Accident root cause analysis, Protective and Preventive Measures, Kano Model, Occupational Safety
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2012-2016 Yılları Arasında Türkiye’de İnşaat 
Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Zaman 
Serisi Yöntemleri İle Analizi
Altuğ Ceyhan, Recep Şahin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Türkiye’de inşaat sektöründe 2012-2016 yılları arasında meydana gelen can kayıplı ve uzuv kayıplı 
2465 adet iş kazası zaman serisi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Bu çalışmanın inşaat sektöründe faaliyet 
gösteren asıl işverenlerin, alt işverenlerin, meslek profesyonellerinin ve iş güvenliği uzmanlarının iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili faaliyetleri için faydalı bir rehber olacağı öngörülmektedir. Ayrıca akademisyenlerin sektörle 
ilgili yapacakları çalışmalar için sayısal bir veri kaynağı oluşturmaktadır. YÖNTEM: İnşaat sektöründe son 5 yıl 
içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına geçen iş kazalarının yıllara, aylara ve günlere göre değişimi ile iş 
yerlerinin faaliyete başlama tarihlerine, çalışanın kıdemine ve çalışanın iş yerinde geçirdiği süreye göre dağılımı 
incelenmiştir. Ayrıca ortaya çıkan zaman serileri ile NACE kodları ve kaza tarihinde iş yerinde çalışan sayısı 
arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Çalışma süresince 2 farklı istatistik programından yararlanılmış ve çıkan sonuçlar 
görselleştirilerek analiz edilmiştir. BULGULAR: İş kazaları yıllara göre değerlendirildiğinde dalgalı bir değişim 
gösterdiği; aylara ve günlere göre değerlendirildiğinde ise belirli tarihlerde daha yoğun olduğu görülmüştür. 
Çalışanların çoğunlukla işyerinde çalışmaya başladıkları ilk yıl içinde kaza geçirdikleri görülmüştür. Ayrıca 
kazaların büyük bir kısmı “İkamet veya ikamet amaçlı olmayan bina inşaatı” Nace kodunda ortaya çıkmaktadır. 
SONUÇ: Verilerin tek tek zamana göre dağılımları incelenmiş olup ayrıca ortaya çıkan zaman serileri ile 
NACE kodları ve kaza tarihinde iş yerinde çalışan sayısı arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Elde edilen sonuçlar 
grafikler haline getirilerek analiz edilmiştir. Bu çalışma, inşaat sektörünün bütün paydaşları ve konu ile ilgili 
akademisyenler için faydalı veriler ve analizler içermektedir.
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Between 2012-2016 in the Construction Sector in Turkey Analysis 
of Occupational Accidents by Time Series Methods
Altuğ Ceyhan, Recep Şahin

Ministry of Labor and Social Security, Labour Inspection Board, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: 2465 mortal and loss of limb occupational accidents in the construction sector in Turkey 
between 2012-2016 were analyzed by time series methods. It is envisaged that this work will be a useful 
guide for occupational health and safety related activities of primary employers, sub-employers, occupational 
professionals and occupational safety specialists in the construction sector. It also creates a numerical data 
source for the academicians to do their work on the sector. METHOD: The distribution of the occupational 
accidents in the construction sector according to the years, months and days and the dates of the start of the 
activities, the seniority of the employees and the time spent at the workplace of the employees were examined. 
In addition, the relationship between generated time series with NACE codes and the number of employees 
at work at the time of the accident has been examined. Two statistical programs were used during the study 
and the results were visualized and analyzed. FINDINGS: Occupational accidents showed a fluctuating change 
when evaluated according to years; it is seen that it is more intense on certain dates when it is evaluated 
according to the months and days. Employees have been accidents during the first year they started working 
in the workplace. In addition, a large part of the accidents arise in “residential or non-residential buildings” 
at the NACE codes. CONCLUSION: The distribution of the data according to time has been examined and the 
relationship between the generated time series with NACE codes and the number of employees at work at the 
time of the accident has been examined. The obtained results were analyzed and transformed into graphs. This 
study contains useful data and analysis for all the stakeholders of the construction industry and the relevant 
academics.
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İnşaat Sektöründe Kullanılan Risk Değerlendirmesi 
Metodolojileri
Mehmet Kayhan Topaloğlu1, Hakan Dilipak2
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Dünya genelinde iş kazası istatistikleri incelendiğinde, inşaat sektörünün yaşanan iş kazası sayısı bakımından 
bütün sektörler içerisinde her zaman başlarda yer aldığı görülmektedir. İş kazalarının ölümle veya sürekli iş 
göremezlikle sonuçlanması bakımından ise sektör pek çok ülkede genellikle açık ara ilk sıradadır. Türkiye’de 
de inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları açısından dünyadakine benzer bir tablo vardır. Bu kadar olumsuz 
bir tablonun mevcut olduğu sektörde, sahadaki tehlikelerin ve bu tehlikelerin yol açabileceği risklerin 
belirlenebilmesi, risklerin doğru bir önem sırasına konulabilmesi ve risklere müdahale için etkin kontrol 
tedbirlerinin belirlenebilmesi büyük önem taşımaktadır. Mevcut durumda inşaat sektöründe risk değerlendirmesi 
için birbirinden farklı pek çok yöntem kullanılmaktadır. Ancak kullanılan bu yöntemler, aynı işyeri ve iş için 
uygulandığında dahi farklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bu durum genellikle risk skorunun hesaplanmasında 
farklı yaklaşımların tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır. Sektöre uygun olmayan bir yöntemin tercih 
edilmiş olması veya değerlendirme aşamasında metodun gereklerinin tam olarak yerine getirilmemesi, risk 
değerlendirmesi sürecinden istenilen düzeyde faydalanılamamasına sebep olmaktadır. Yöntem tam anlamıyla 
doğru uygulanmış olsa bile yöntemlerin de birbirlerine göre bazı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.

Bu çalışma ile inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerince en çok tercih edilen risk 
değerlendirmesi yöntemleri incelenmiştir. Yöntemlerin uygulanabilirlikleri değerlendirilmiş, birbirlerine göre 
avantaj ve dezavantajları üzerinde durulmuştur. Yapılan bu çalışmanın sahada görev yapan iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerine sektörde gerçekleştirecekleri risk değerlendirmesi çalışmalarında en doğru yöntemi seçmeleri 
ve kullandıkları yöntemleri etkin bir şekilde kullanmaları konusunda bir rehber görevi görmesi hedeflenmiştir.
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When the statistics of work accidents around the world are examined, it is seen that the construction sector is 
always at the top lines among all sectors about the occupational accidents. The sector is also in the first place 
in many countries about occupational accidents resulting in death or permanent incapacity. Turkey also has a 
similar situation to the world about the occupational accidents in the construction sector.

In the sector where such a negative situation exists, it is important that the hazards and the risks can be 
determined, the risks can be put in the right order of priority and effective control measures can be determined 
for intervention to the risks. In the current situation, there are many different methods are being used to make 
risk assessment in the construction sector. However, these methods can produce different results even when 
applied to the same workplace and work. This is usually due to the preference of different approaches in the 
calculation of the risk score. The fact that a method is not suitable for the sector is preferred or the requirements 
of the method are not fulfilled at the evaluation stage causes the risk assesment process to not be useful at the 
desired level. Even if the method is fully applied correctly, the methods have some advantages and disadvantages 
compared to each other. This study examines the risk assessment methods mostly preferred by occupational 
health and safety professionals in the construction sector. The usability of the methods has been evaluated and 
their advantages and disadvantages have been emphasized. The aim of this study is to provide a guideline to 
the health and safety professionals working in the field on selecting the most appropriate method in their risk 
assessment studies and using the chosen methods effectively.
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Kurumsal sistem bakış açısıyla Türkiye İnşaat 
Sektöründe iş kazalarını azaltıcı bir yol haritası 
tasarımı
Nihan Yıldırım, Derya Gültekin Karakaş, İbrahim Kiracı, Mustafa Abalı

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı İstanbul

Dünyada ve Türkiye’de, birçok önleyici yasal düzenleme ve politikalara rağmen, inşaat sektöründe ölümcül 
iş kazalarının oranı diğer sektörlerin çok üzerindedir seyretmektedir. Bu durum toplumsal esenlik, endüstri 
ilişkileri ve sektörün sürdürülebilir gelişimi üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır. Öyle ki, Türkiye inşaat 
sektörü ülkedeki toplam ölümcül iş kazalarındaki üçte bir civarındaki payıyla tüm sektörler arasında birinci 
sırada yer almaktadır. İnşaat sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği (İSG) sorunlarına ve bunların önlenmesine 
dair, literatürde çok sayıda teknik ve düzenleyici çerçeveye ilişkin araştırma bulunmakla birlikte, konuyu çok 
disiplinli ve çok boyutlu olarak, kurumsal sistem ve aktörler arası etkileşimleri içerecek şekilde inceleyen 
çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışma, Türkiye inşaat sektöründeki mevcut kurumsal sistemi ve paydaşlar arası 
ilişkileri inceleyerek, İSG sistemine dahil olan aktörlere, başta ölümcül iş kazaları olmak üzere İSG sorunlarının 
önlenmesine yönelik önerileri içeren bir yol haritası sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, literatür içerik 
analizini takiben, belirlenen kurumsal sistem boyutlarına ilişkin olarak, paydaşlarla (inşaat şirketleri, İSG 
uzmanları, mühendisler ve odalar, işçi sendikaları, akademisyenler) gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlarla 
veri ve bilgiler derlenmiş, kurumsal haritalama, neden-sonuç analizi, ve paydaş analizi yöntemleri ile her aktörün 
sistemdeki rol ve sorumlulukları, sistemdeki belirsizlikler ve gri alanlar ile uygulamadaki etkinsizlik alanları 
belirlenmiştir. Ayrıca dünyadan en iyi uygulama örnekleri ile Türkiye’deki kurumsal sistem arasındaki farklılık 
ve benzerliklerin tespit edildiği bir kıyaslama çalışması yapılmıştır. Bu temelde, ideal sistem ile mevcut sistem 
arasındaki farklılıkları gidermeye yönelik olarak önerilen sistem kapsamında, politika yapıcı ve uygulayıcılara 
yönelik, sisteme dair olası iyileştirme aksiyonlarını içeren bir yol haritası tasarlanmıştır. Bulgular, Türkiye 
İnşaat Sektöründeki İSG kurumsal sisteminin, planlama ve kontrol süreçlerini etkin hale getirecek düzenleyici 
çerçevelere ihtiyaç duyduğunu; ve aynı zamanda aktörler arasında iletişim ve koordinasyonun arttırılması; 
politikaların katılımcı bir şekilde tasarlanması; sektör genelinde eğitim programları ve altyapısının geliştirilmesi; 
süreç gözetimi için yapılandırılmış bilgi akışları ve merkezi bilgi sistemlerinin kurulması gerektiğini göstermiştir.
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From an Institutional Perspective, a Road-mapping Design for 
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Both in the world and Turkey, although many preventive regulations and policies are in practice today, fatal 
occupational accident rates in construction sector are still higher than other sectors. This situation causes 
adverse effects on societal well-being, industrial relations and sustainable development of the industry. In 
Turkey, one-third of the total fatal accidents occur in construction sector. There are many researches and 
publications on work health and safety (WHS) incidents from technical and regulative points of view. However, 
multidisciplinary and multidimensional research which consider the institutional system and interactions 
between the actors is limited on this issue. This paper aims to examine the current institutional system and 
interactions between the stakeholders in the Turkish construction industry and, to provide an institutional 
roadmap including recommendations to the actors towards solving institutional problems for preventing fatal 
occupational accidents and other WHS-related incidents. After the content analysis on literature, we gathered 
data/information regarding the identified institutional dimensions via in-depth interviews with the stakeholders 
in the system (construction companies, WHS experts, engineers/chambers of engineers, workers’ unions, 
academicians). Then, we utilized institutional mapping, cause/effect analysis and stakeholder analysis in order 
to define the roles/responsibilities of each actor, uncertainties/blurred areas, and inefficient practices in the 
system. Afterwards, by benchmarking the system in Turkey and the best practices from the developed world, 
we defined the gaps between the ideal state and current state of the institutional system and identified the 
required actions to close those gaps. On this basis, we developed a roadmap to policy makers and practitioners. 
Findings revealed that the WHS institutional system in the Turkish construction industry is in need of regulative 
frameworks for effective planning and control processes; improved communication and collaboration between 
actors; participative policy-making; industry-wide training programs and infrastructures; structured information 
flows and centralized information systems for the monitoring of practices.
Keywords: Construction industry, work health and safety, institutional mapping, stakeholders analysis, 
occupational accidents
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İnşaat sektöründe çalışan işçilerin iş kazalarına karşı 
bilinç, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
Turabi Karadağ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

İnşaatlarda çalışan işçilerin sosyo ekonomik durumu, eğitim düzeyleri düşük olmasından dolayı iş sağlığı ve 
güvenliği konusundaki bilgi düzeyleri yeterli değildir.inşaat sektöründe çalışan işçilerin iş güvenliği konusu 
hakkında bilinç, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı bir çalışmadır.Çalışma 01 Ocak 
2016 - 30 Temmuz 2016 tarihler arasında İstanbul ilinde rasgale seçilen 9 adet yüksek katlı konut inşaat 
Şantiyede çalışan 356 işçi çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Demografik bilgiler ile birlikte inşaat 
sektöründe çalışan işçilere iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilerini tespit etmek amacı ile 21 sorudan oluşan 
anket formu hazırlandı. Anket formu yüz yüze uygulandı. İstatiksel analiz için yüzde, frekans, kikare kullanıldı.

Anahtar Kelimeler: İnşaat, iş kazası, yüksekte çalışma, emniyet kemeri, iş güvenliği eğitimi

Consultancy, attıtudes and behavıors agaınst workers who work ın 
the constructıon sector
Turabi Karadağ

ÜSKÜDAR UNIVERSITY

The level of knowledge on occupational health and safety is not sufficient due to the socioeconomic status 
of construction workers and the low level of education. A descriptive study was conducted to evaluate the 
awareness, attitudes and behavior of workers working in the construction sector on the issue of work safety. 
The study was carried out between 01 January 2016 and 30 July 2016 9 high-rise residential buildings selected 
randomly in the province of Istanbul constitute the sample of 356 workers working at the Site. In addition 
to demographic information, a questionnaire consisting of 21 questions was prepared in order to determine 
the information about occupational health and safety for the workers working in the construction sector. 
Questionnaire form was applied face to face. For statistical analysis, percentage, frequency, chikare were used.

Keywords: Construction, work accident, work on high, safety belt, work safety training
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İş Kanununa Göre ‘’Fazla Çalışma’’ ve Kazalanma 
İlişkisi: Ağır Vasıta Şoförleri Örneklemi
Hakan Seyrekoğlu, Rüştü Uçan, Nuri Bingöl

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kentsel dönüşüm kanununun uygulanmaya başlandığı birçok şehir merkezinde, kanunun uygulanması ile 
birlikte sayıları hızla artan kent içi inşaat şantiyeleri için çalışan, hafriyat ve katı atık taşıması yapan ağır vasıtaların 
şehir içinde kazaya karışma oranlarını da hızla artmıştır. Bu kazalar trafik kazası olmasının yanı sıra kazaya 
karışan ticari nitelikli ağır vasıtalardan dolayı aynı zamanda iş kazası olmaktadır. Bu araştırmamda İstanbul İli 
Anadolu Yakasında çalışan hafriyat ve katı atık taşıması yapan ağır vasıta sürücülerin bağlı oldukları mevzuat, 
yıllara göre karıştıkları kaza sayıları ile yazılı ve görsel medyanın bu kazalara yaklaşımları incelenmiş ve konu 
ile alakalı bir takım hipotezler geliştirilmiştir. Ayrıca söz konusu şoförler özel sektör de çalışanlar ve kamuda 
çalışanlar olmak üzere çalışma ve kontrol gruplarına ayırarak kendilerine önceden hazırlanmış görüşme 
soruları sorulmuştur. Böylece şoförlerin sektörel farklılıkları ile demografik özellikleri, çalışma koşulları ve 
neden oldukları trafik kazaları ile trafik kazasına neden olan olayın arka planları incelenmiştir.

Görüşme sorularından elde edilen verilerin birbirleri ile olan anlamlı ilişkileri istatistiksel metotlar ile ortaya 
çıkarılmış ve geliştirilen hipotezler test edilmiştir. Ortaya çıkarılan bu ilişkiler, test edilen hipotezler ve elde edilen 
veriler kullanılarak mevcut olan eksiklik ve sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fazla Çalışma, Toprak İşleri, Şoför, Trafik Kazası

According to Law 4857, ‘’Owertime Working’’ and Accident 
relations: In The Field of Heavy Vehicle Drivers
Hakan Seyrekoğlu, Rüştü Uçan, Nuri Bingöl

Üsküdar University, Institute of Health Sciences, Department of Occupational Health and Safety, İstanbul, Türkiye

Briefly, according to the old and existing specifications, along with the urban regeneration law, which aims to 
reconstruct the buildings (housing, workplace, etc.) in accordance with the legislation, has been started in more 
than one region at the same time, the urban centers where the law is being implemented has been surrounded 
by construction sites. In many city centers where the urban regeneration law has been implemented together 
with the application of the law, the accident rates of the heavy vehicles which are rapidly increasing in number, 
that transport excavation and solid wastes that work for urban construction sites have also increased rapidly. 
These accidents are not only traffic accidents besides, they are work accidents due to commercial qualified 
heavy vehicles involved in the accident. In this study, the legislations which regarding the drivers of heavy trucks 
engaged in earthworks and solid waste transportation working in Anatolian Side in Istanbul, the number of 
accidents with which they have been accused by years and the accidents approaches of the 

written and visual media have been examined, regarding this issue, several hypotheses have been developed. 
In addition, the drivers were divided into working and control groups, working in the private sector as well as 
employees in the public sector, were asked about the pre- prepared interview questions. Thus, sector differences 
and demographical characteristics of drivers, working conditions and traffic accidents caused by them and 
background of the incident caused the traffic accident was examined.

The meaningful relations with each other of the data obtained from the interview questions were revealed by 
statistical methods and the developed hypotheses were tested. Solution recommendations have been introduced 
to existing deficiencies and problems using the recovered relations, tested hypotheses and obtained data.

Keywords: Overtime Working, Earthworks, Driver, Traffic Accident
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Kontrplak Üretiminde Odun Tozu ve Formaldehit 
Maruziyetinin İncelenmesi
Ömer Oran

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

Bu çalışmanın amacı; kontrplak sektöründeki çalışanların formaldehit ve odun tozuna olan maruziyetinin 
incelenmesi ve alınacak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin tespit edilmesidir. Sahada yapılan çalışmalarda 
bütün işletmelerin formaldehit tutkalı kullandığı gözlenmiştir. Kontrplak ahşap kaplamaların üstüste ve birbirine 
ters yönde yerleştirilerek yapıştırılması ile elde edilmektedir. Mekanik özellikler açısından yüksek dirence sahip 
olması ve kalıp olarak şekillendirilebilmesi açısından kontrplakın kullanım yeri oldukça fazladır. Türkiye’de 
karadeniz ve marmara bölgesinde kontrplak üretimi yapan birçok işletme bulunmaktadır. Kontrplak üretiminin 
temel hammaddesi ağaç malzemedir. Ağaç malzemenin işlenmesi sırasında ciddi miktarda odun tozu açığa 
çıkmaktadır. Ayrıca; ahşap levhaların birleştirilmesi sırasında formaldehit esaslı tutkallar kullanılmaktadır. 
Odun tozu ve formaldehitin çalışan sağlığına olumsuz etkileri bulunmaktadır. Odun tozu ve formaldehit; akciğer 
kanseri, dermatitis, burun mukoza kanseri gibi birçok hastalıklara sebep olmaktadır. İnsan sağlığını olumsuz 
etkileyen bu maddelerin tehlike sınırlarının belirlenmesinde konsantrasyon, boyut ve maruz kalma süresi en 
önemli faktörlerdendir Yapılan çalışmanın bütün sahayı temsil edebilmesi için, bir çok işletmede odun tozu ve 
formaldehit maruziyetinin yüksek olduğu yerlerde numune alınmış ve çalışanların bu maddelere maruziyeti 
belirlenmiştir. Formaldehit sonuçları değerlendirildiğinde sınır değeri aşan duruma rastlanmamıştır. Bazı 
işletmelerde havalandırma sistemi olmadığından dolayı odun tozu maruziyeti Tozla Mücadele Yönetmeliğinde 
verilen 5 mg/m3 sınır değerinden yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kontrplak, odun tozu, formaldehit, sınır değer

Investigation of workers exposure to wood dust and formaldehyde 
in the plywood production
Ömer Oran

Institute of Research and Development Occupational Health and Safety

The aim of the study is that investigation of workers exposure in the plywood firms to wood dust and formaldehyde 
and determination of action to be taken occupational health and safety. In the research of the field; nearly it 
was observed that the whole firms use formaldehyde glue. Plywood is obtained by pasting be placed directly 
away and over wooden panel. The use of plywood is quite a lot due to possess high resistance for mechanical 
properties and be formed as mould. In Turkey; there are a lot of firms that produce plywood in the Marmara 
and Black Sea Region. The main raw material of plywood production is wood. It get out substantially wood dust 
during processing wood material. Besides, it uses glues basis formaldehyde during bond wooden panel. Wood 
dust and formaldehyde causes many diseases such as lung cancer, dermatitis and nasal mucous cancer. For 
the determination of hazardous dust and formaldehyde limit on human health, concentration, size and exposure 
time are some of the most important factors. In order to represent the whole field, it was sampled in the place 
of high exposure at firms and was detemined exposure of workers to wood dust and formaldehyde. It was not 
encountered the situation that exceed limit value for formaldehyde. Because it had got out high amount than 
limit value that given 5 mg/m3 at Dust Regulations.

Keywords: Plywood, wood dust, formaldehyde, limit value
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Cevher Hazırlama Tesislerinde Uygun Çalışma 
Standartlarının Belirlenmesi: Kömür Hazırlama Tesisi 
Örneği
İlgin Kurşun, Rahman Çıtak, Mert Terzi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Faruk Eskibalcı

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine bakıldığında her sene 1.200.000 işçi iş kazaları ve meslek hastalıkları 
sebebiyle yaşamını yitirmektedir. Aynı verilere göre; her yıl 250.000.000 kişi iş kazaları, 160.000.000 kişi ise 
meslek hastalıklarından dolayı zarar görmektedir. Ülkemizdeki madenlerde 2008-2016 yılları arasında 
gerçekleşen iş kazalarında 989 çalışan hayatını kaybetmiştir.

Bu çalışmada özel bir şirkete ait kömür hazırlama tesisi ve bağlı bulunan 4 birimde (tesis, torbalama, kurutma, 
döküm sahası) matris yöntemiyle risk analizi yapılmış ve yapılan analiz sonuçlarında 39 tehlike kaynağı ve bu 
tehlikelere bağlı 93 risk belirlenmiştir. Bu risklerin 66 tanesinin kabul edilebilir risk, 23 tanesinin dikkate değer 
risk ve 4 tanesinin ise kabul edilemez risk olduğu tespit edilmiştir. 27 tane dikkate değer ve kabul edilmez risk 
olduğu için, bu risklerin azaltılması için gerekli tedbirler ve önlemler belirlenmiş, ilgili birim çalışanlarına uygun 
ve yeterli talimatlar hazırlanmıştır.

Çalışmaya esas ve benzer başka tesislerde, bu çalışma kapsamında belirlenen uygulamaların hayata geçirilmesi 
durumunda yaşanabilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları sayısının düşürülebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Madencilik, Cevher Hazırlama, Kömür Hazırlama, Risk Analizi

Determination of Optimal Working Conditions at Mineral Processing 
Plants: A Coal Preparation Plant Case Study
İlgin Kurşun, Rahman Çıtak, Mert Terzi, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Faruk Eskibalcı

Istanbul University, Faculty of Engineering, Department of Mining Engineering

According to the data of the International Labor Organization, aprroximately 1,200,000 people are losing 
their lives due to occupational accidents and occupational diseases every year. According to the same data; 
250,000,000 people are injured every year, and 160,000,000 people are suffering from occupational diseases. 
In Turkish mining sector, 989 employees have lost their lives in the workplace accidents between 2008-2016.

In this study, a risk analysis practice was carried out by means of a matrix method in 4 units (plant, bagging, 
drying, casting site) of a coal preparation plant owned by a private company. As a result of the analyses, 39 
hazardous sources and 93 risks related to these hazards were identified.

Although 66 of these risks were found to be acceptable, considerable risk and unacceptable risk numbers 
were found to be 23 and 4, respectively. Since 27 of them are considerable and unacceptable risks, necessary 
precautions and measures have been determined to reduce these risks and appropriate and sufficient 
instructions have been prepared for the relevant unit personnel.

In this coal preparation plant and other similar facilities, it was considered that the number of occupational 
accidents and occupational diseases will decrease if the measures determined within the scope of this study 
are applied.

Keywords: Mining, Mineral Processing, Coal Preparation, Risk Analysis
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ILO’nun 176 Sayılı Madenlerde Güvenlik ve Sağlık 
Sözleşmesine Genel Bir Bakış
Asiye Şahin Emir

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı, İzmir

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen ve 301 işçinin 
ölümü ile sonuçlanan facia sonrasında Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) maden işyerlerine özgü olarak 
düzenlemiş olduğu iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ülkemiz tarafından imzalanmamış olması tartışmalara 
neden olmuştur. Ülkemiz geç de olsa 12.12.2014 tarihinde Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO’nun) “176 
sayılı Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi”ni kanunla uygun bulmuştur. Söz konusu sözleşme maden 
işyerlerinde uluslararası asgari standartları belirlemektedir. Sözleşmenin temel anlayışı iş sağlığı ve güvenliği 
kapsamında sorumluluğu ilgili kişiler arasında dengeli bir şekilde dağıtılmasıdır.176 sayılı Sözleşmenin 
hak ve yükümlülüklere ilişkin maddelerinde sadece işverenlerin değil başta işçiler olmak üzere sağlık ve 
güvenlik temsilcilerine de sorumluluk yüklendiği genel prensip olarak belirtilmiştir. Sözleşmede işverenin 
yükümlülükleri ve sorumlulukları başta olmak üzere işçilerin çalışan temsilcilerinin hakları ödevleri ile işbirliği 
ve sorumluluğun ihlaline yönelik genel ne tür yaptırımların öngörülmesi gerektiğine yönelik genel çerçeve 
düzenlenmiştir. ILO sözleşmeleri genel olarak çerçeve sözleşmeler olup; sadece işçiyi koruyan sözleşmeler 
değildir. Bu sözleşmeler ülke mevzuatına atıflarda bulunarak uluslararası bir standart getiren sözleşmelerdir. 
Bu sözleşmenin imzalanmasının ardında ülkemizdeki maden kazalarının sıfıra indirgenmesinin beklenmesi 
hayalî olacaktır. Bu sözleşme ülke mevzuatlarının hazırlanması, yerine getirilmesi ve denetimi noktasında birer 
yol gösterici sözleşmedir.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve Güvenliği, Maden İşyerleri, 176 sayılı

ILO Sözleşmesi, ILO Convention No: 176 General View 
of the Safety and Health in Mines
Asiye Şahin Emir

Department of Labour and Social Security Law, Dokuz Eylül University, Faculty of Law, İzmir, Turkey

13 May 2014 in Manisa Soma district occurring and 301 on that resulted in the death of worker in coal mines in 
the aftermath of a disaster, the International Labour Organisation (ILO) occupational health and safety legislation 
specific to mining workplaces organized by our country, has caused controversy because it was not signed by. 
Even if it is late on 12.12.2014, the International Labor Organization (ILO) found the “176 Security and Health in 
Mines Convention” in accordance with the law. This contract determines international minimum standards in 
mining establishments. The basic understanding of the contract is to distribute the responsibility in a balanced 
way between the concerned persons in terms of occupational health and safety. It is stated in the general 
principle that in the matters related to the rights and obligations of the Convention No. 176, responsibility 
is given not only to employers but also to workers and health and security representatives. The obligations 
and responsibilities of the employer in the contract of the workers on the assignment of responsibility and 
cooperate with the employee representatives in violation of the rights of general, what kind of sanctions should 
be expected for the general framework is organized. ILO conventions are generally framework contracts; it is 
not just contracts that protect workers. These contracts are contracts that establish an international standard 
by reference to country legislation. It is fascinating to expect that the mining accidents in our country will be 
reduced to zero after the signing of this contract. This contract is a guideline to guide the preparation, fulfillment 
and supervision of the country’s legislation.

Keywords: Occupational Health and Safety, Mine Workplace, ILO Convention No. 176
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Madencilikte acil durum yönetiminin önemi ve 
uyulması gereken stratejiler
Niyazi Bilim1, Atiye Bilim2

1Selçuk Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Konya, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 2Selçuk Üniversitesi, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Programı, Konya, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Acil durum yönetimi kavramı ülkemizde son yıllarda farkındalığın arttığı bir konudur. 6311 sayılı “İş sağlığı ve 
güvenliği kanunu” çıktıktan yaklaşık bir yıl sonra “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” çıkmıştır. 
Bu yönetmelikle birlikte iş yerlerinde acil durum planlarının hazırlanması zorunluluğu başlamıştır. Bu tarihten 
itibaren acil durum yönetimi, daha fazla önem arz eden ve dikkat edilen bir kavram halini almıştır. Acil durum 
yönetimi tehlike sınıfı ne olursa olsun tüm işyerleri için önemli bir olgudur. Fakat özellikle birçok tehlike ve 
riski bünyesinde barındıran maden işletmeleri için daha fazla önem arz eden bir konudur. Çünkü maden 
işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumların sayısı ve dolayısıyla alınacak önlemler diğer işletmelere 
göre daha fazladır. Ayrıca, meydana gelen acil durumlara kısa süre içerisinde normale döndürülmesi bazen 
çok olabilmektedir. Bu nedenlerle, madenlerde acil durum yönetimi çok önemli olup, hazırlanılacak olan 
acil durum planları da çok dikkatli ve özenli hazırlanmalıdır. Acil durum yönetiminde potansiyel olaylar, acil 
durumlar ve bunlara karşı alınacak önlemler tanımlanmalı, bunlardan kaynaklanacak hastalık, yaralanma veya 
ölümleri önleme veya azaltmaya yönelik plan ve prosedürler oluşturulmalı, belli aralıklarla gözden geçirilmeli 
ve sürekliliği sağlanmalıdır. Maden işletmelerinde gerçekleşmesi muhtemel olan tüm acil durumlar hakkında 
senaryoların üretilip, bu senaryolar dahilinde acil durum yönetimi sağlanmalıdır. Bu çalışmada madenlerde acil 
durum yönetiminin önemi, iyi bir acil durum yönetiminin sağlanması ve uygulanması için yapılması gerekenler, 
toplu ölümlere sebep olabilecek olan acil durumları önlemek ve gerçekleştiğinde en az zararla atlatabilmek için 
uygulanacak prosedürler sunulmuştur. Ayrıca maden ve tünel işyerlerinde acil durum planı hazırlanırken dikkat 
edilmesi ve uyulması gereken tüm işlemler ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Acil durum planı, acil durum yönetimi, madenlerde iş güvenliği, risk, senaryo 

Importance of emergency management in mining and strategies 
required
Niyazi Bilim1, Atiye Bilim2

1Department of Mining Engineering, Selçuk University, Konya, Turkey, 2Department of Occupational Health and 
Safety Programme, Selçuk University, Konya, Turkey

The concept of emergency management is a matter of increasing awareness in our country in recent years. 
Approximately one year after the “Occupational Health and Safety Law” numbered 6311, “Regulation on Emergency 
Situations in the Workplace” appeared. With this regulation, it became necessary to prepare emergency reponce 
plans at workplaces. From this date on, emergency management has become a more important and attention-
grabbing concept. Emergency management is an important issue for all workplaces no matter what the hazard 
class. However, many hazards and risks are of particular concern for mining enterprises. This is because the 
number of emergencies that can occur in mine workplaces and therefore the measures to be taken are higher 
than in other businesses. In addition, it is sometimes possible to return to normal in a short period. For these 
reasons, emergency management in mines is very important and emergency plans to be prepared should be 
prepared with great care and diligence. In emergency management, potential events, emergency situations and 
measures to be taken against them should be identified, plans and procedures should be established to prevent 
or reduce the illness, injury or death that may arise therefrom, periodically monitored and maintained. Scenarios 
should be produced for all possible emergencies in mine operations and emergency management within these 
scenarios should be provided. In this study, the proposals were presented to the emergency management in the 
mines to prevent the emergencies that could cause the mass mortality, and to ensure that a good emergency 
management is implemented and implemented, and that it can be overcome with minimal damage if it occurs. 
In addition, mining and tunnel workplaces are prepared in detail when the emergency plan is prepared and all 
the operations to be observed are explained in detail.

Keywords: Emergency response plan, Emergency management, mine safety in mines, risc, scenario
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İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından Maden Hukukunda 
İşveren Sıfatı
Kemal Erdoğan, Hüseyin Tokat

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı, Konya

İş sözleşmesi gereğince, madencinin sadakat borcuna karşılık, işverenin madenciyi gözetme borcu bulunmaktadır. 
İşverenin madenciyi gözetme borcunun sonucu olarak iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü BK.m.417/
II’de düzenlenmiştir. Madenci ile işveren arasındaki kişisel ilişki gereği, işveren madenciye yardımcı olmakla 
ve gördüğü iş dolayısıyla uğrayabileceği zararlara karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Buna karşılık, 
madencinin de iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki usûl ve şartlara uyması gerekmektedir. Ruhsat sahibinin maden 
sahasını kendi işçilerini kullanarak tek başına işlettiği durumlarda, işveren sıfatı maden işletme ruhsatı sahibine 
aittir. Buna karşılık, 5995 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, ruhsat sahibi ile rödövansçı (rödövans 
veren) arasında asıl işveren – alt işveren ilişkisinin kurulması ihtimali ortadan kaldırılmıştır. Zira, öğreti ve 
yargı kararlarına göre, MadK.ekm.7 hükmü, üst işverenin sorumluluğunu daraltan ya da ortadan kaldıran bir 
hükümdür. Bu nedenle, anılan maddenin yürürlüğe girmesinden sonra her ne kadar ruhsat sahibi ile rödövansçı 
(rödövans veren) arasındaki ilişki asıl işveren – alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için aranan şartları sağlasa 
da ruhsat sahibinin sorumluluğuna hükmedilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Maden Kazası, Ruhsat Sahibinin Sorumluluğu, Rödövansçının 
Sorumluluğu, Maden Kanunu ek 7. madde

The Employer Capacity in Mining Law With Respect to Occupational 
Health and Safety
Kemal Erdoğan, Hüseyin Tokat

Department of Civil Law, Selçuk University, Konya, Turkey

Under the terms of the employment contract, the employer is liable to supervise the miner in return for his/
her duty of loyalty. In consequence of employer’s surveillance obligation, the obligation of employer to ensure 
occupational health and safety is regulated in the CO. Art. 417/II.

In accordance with the personal relationship between miner and employer, the employer is liable to assist miner 
and to take necessary precautions against damages she/he may suffer due to the work. In contrast, the miner 
must comply with the terms and conditions of occupational health and safety.

The employer capacity belongs to the mining license holder in cases where the license holder operates the 
mine site by himself/herself using his/her own workers. However, with the enactment of Code No. 5995, the 
possibility of establishing primary employer-sub-employer relationship between license holder and royalty 
holder has been lifted. Because, according to the doctrine and judicial decisions, the provision of Mining Code 
Additional Art. 7 is a judicial sentence that narrows or abolishes the responsibility of primary employer. For 
this reason, license holder should not be held responsible, even if the conditions required for establishing the 
primary employer-sub-employer relationship are fulfilled after the mentioned provision has entered into force.

Keywords: Occupational Health and Safety, Mine Accident, Liability of Minig License Holder, Liability of Royalty 
Holder, Mining Code additional art. 7
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Yeraltı Kömür Madeninde Göçük ve Taş-Kavlak 
Düşmesinden Kaynaklı Kazaların Kök Nedenlerinin 
Hata Ağacı Analizi Yöntemiyle Tespiti
Cansu Direk Ateş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma 
ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

Kömür enerji üretiminde uluslararası en çok kullanılan kaynaklardan biridir. Ancak kömür madenciliği hem 
dünyada hem Türkiye’de en fazla iş kazasının yaşandığı sektörlerden biridir. Yeraltı kömür madenciliğinde yaşanan 
kazaların önemli nedenlerinden biri göçük ve taş- kavlak düşmesidir. Türkiye’de bu kazaların en fazla yaşandığı 
bölgelerden biri yeraltı taşkömürü işletmeleridir. Bu çalışmada göçük ve taş- kavlak düşmesi kazalarının 
nedenlerinin tespit edilebilmesi amacıyla Zonguldak kömür havzasında bulunan işletmelerde meydana gelen 
kazalar incelenmiştir. Bu işletmeler arasından seçilen bir yeraltı taşkömürü işletmesinde 2000- 2014 yılları 
arasında meydana gelen, ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan göçük ve taş-kavlak düşmesi kazalarının kök 
nedenleri Hata Ağacı Analizi metodu kullanılarak belirlenmiştir. Meydana gelen her kazanın birden fazla nedenin 
bir araya gelmesinden dolayı oluştuğu göz önünde bulundurularak her bir kazaya sebep olan nedenler çevresel 
ve jeolojik nedenler, yönetimsel hatalar, mühendislik hataları ve çalışan hataları olarak dört ana başlık altında 
incelenmiştir. Hata Ağacı Analizi sonucunda bu dört ana başlık altında ara olaylar ve kök nedenler tespit edilmiş 
ve bu kök-neden içinde belirlenen temel olayların neden olduğu kazalar arasındaki gün farkları doğrultusunda 
olasılık dağılımları Weibull++7 programı kullanılarak belirlenmiş ve Blocksim-7 programı kullanılarak hata 
ağacı oluşturulmuştur. Belirlenen olasılık dağılımlarına göre göçük ve taş- kavlak düşmesi kazalarını etkileyen 
en önemli temel olaylar tespit edilmiştir. Analiz sonucunda İSG eğitimleri ve pratik eğitimlerdeki eksikliklerin 
bu kazalara en fazla neden olan olaylar olduğu ve bunu tecrübesiz çalışanların tehlikeli görevlerde çalıştırılması, 
mevcut risk değerlendirmesinin yetersiz olması ve çalışanların kaza yatkınlıklarının takip ettiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: göçük-taş-kavlak düşmesi, Hata Ağacı Analizi, kök neden araştırması, yeraltı taşkömürü 
madenciliği

Determination of Root Causes of Roof and Rib Fall Accidents in an 
Underground Hard Coal Mine by using Fault Tree Analysis
Cansu Direk Ateş

Ministry of Labor and Social Security - Directorate General of Occupational Health and Safety, OSH Research 
and Development Institute

Coal is one the most widely used energy source internationally. However, coal mining is one of the sectors that 
experienced the highest number of occupational accidents both in world and in Turkey. One of the major causes 
of occupational accidents in underground coal mining is roof and rib falls. One of the areas where most of these 
accidents occurred in Turkey is underground hard coal mines. In this study, in order to determine the reasons of 
roof and rib fall accidents, underground coal mines in Zonguldak coal basin are investigated. Root causes of roof 
and rib fall accidents resulted with major injury and fatality that occurred between 2000 and 2014 are determined 
by using Fault Tree Analysis in one of these selected mines. Every accident is considered to be occurred by more 
than one reason and these accidents are evaluated under four main titles namely; geological and environmental 
reasons, administrative errors, engineering errors and human errors. As a result of Fault Tree Analysis, main 
events, intermediate events and root causes are determined. Probability distribution of the basic causes within 
these root causes are determined by using Weibull++7 software from the difference between days of accidents. 
Fault tree is constructed by using Blcoksim-7 software. Most significant basic events are determined according 
the probability distributions and relations between the events in the fault tree. Analysis results show that most 
significant events that cause roof and rib fall accidents are inefficiency in OHS and job trainings. Other causes are 
found occupation of inexperienced workers in hazardous tasks, inefficient risk analysis and accident proneness.

Keywords: Fault Tree Analysis, roof and rib fall, root-cause investigation, underground hard coal mining
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Yeraltı Maden İşletmelerinde Radon Gazı Tehlikesi ve 
Korunma Önlemleri
Hakkı Cüneyt Ulutin, Ulaş Çınar, Tolga Barışık

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Yeryüzünde birçok yerde değişik oranlarda bulunan Radon(86Rn); Uranyum(92U)’un bozunarak Radyum(88Rd)’a 
dönüşmesiyle oluşan renksiz, kokusuz, tatsız olmasının yanı sıra çevreye yayılan, binalarda ve diğer yapılarda 
birikebilen yüksek derişimlere ulaşabilen radyoaktif bir gazdır. Atmosfere yayılan radon gazının, birikerek 
yüksek konsantrasyonlara ulaşmadığı sürece sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak, 
doğal yollarla topraktan havaya sızarak kapalı ortamlarda birikebilmektedir. Renksiz ve kokusuz karakteri 
nedeniyle varlığı sadece özel ölçüm cihazları ile saptanabilen radon gazına olan maruziyet, akciğer kanserine 
sebebiyet veren faktörlerin başında gelmektedir. Radon, çok küçük radyoaktif taneciklere ayrıldıktan sonra 
solunum yoluyla insan vücuduna girerek bronşlar üzerindeki hücrelere zarar vermekte ve bu doğrultuda 
akciğer kanserini tetiklemektedir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı verilerine göre her yıl 21 bin 
kişi radon gazı maruziyetine bağlı akciğer kanserine yakalanmaktadır ve bu kişilerden birçoğu hayatı boyunca 
sigara kullanmamış kişilerden oluşmaktadır. NRPB’ye göre radon gazı için tehlikeli konsantrasyon seviyesi 200 
Bq/m3 iken EPB’ye göre 148 Bq/m3 olarak belirlenmiştir. Radon gazı için ülkemizde özel bir tehlike ve korunma 
standardı bulunmasa da, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı’na göre 200 – 400 Bq/m3 Radon 
konsantrasyonu için normal değer olarak kabul edilmektedir. Özellikle kapalı alanlar, birikme durumuna daha 
müsait olduğundan radon maruziyetinde tehlike grubunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, üretilecek cevher ve 
yan kayaçları, yeraltı suları ve buna benzer birçok faktörün yanı sıra kapalı alanların birikmeye ortam sağlayacağı 
düşünülerek yeraltı maden işletmeleri ele alınmış ve çalışanların maruziyeti açısından önleme ve korunma 
yöntemleri irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İSG, Radon, Yeraltı Madenciliği

Risk of Exposure to Radon Gas and Protective Measurements in 
Underground Mining
Hakkı Cüneyt Ulutin, Ulaş Çınar, Tolga Barışık

Istanbul Yeni Yuzyil University

Radon (86Rn), which is colorless, odorless and tasteless, is found in various percents on many places in the 
World. It is a gas formed by the decomposition of uranium (92U) into Radium (88Rd) and a radioactive gas 
that can reach high densities that spread around, accumulate in buildings and other structures. As long as 
atmospheric radon gas does not accumulate to reach high concentrations, there is no negative effect on health. 
However, it can accumulate in enclosed environments by infiltrating from the soil into the air by natural means. 
Exposure to radon gas, which can be detected only by special measuring devices due to its colorless and 
odorless character, is the leading cause of lung cancer. Radon enters the human body through respiration after 
very small radioactive particles are separated, damaging the the bronchial cells and inducing lung cancer in this 
direction. According to the United States Environmental Protection Agency, 21.000 people each year suffer from 
lung cancer due to radon-gas exposure, many of whom are non-smokers throughout life. According to NRPB, 
the dangerous concentration level for radon gas was determined as 200 Bq/m3 whereas it was determined 
as 148 Bq/m3 according to EPB. Although a specific hazard and protection standards for Radon gas is not 
available in our country, according to the Department of Cancer of Turkey Public Health Agency, acceptable 
radon concentration is 200-400 Bq/m3. Particularly enclosed areas constitute the dangerous group in radon 
exposure as they are more likely to accumulate. In this study, ore and side rocks to be produced, groundwater 
and many other similar factors, as well as closed areas are given that it will provide an environment for 
accumulation underground mining operations were discussed and methods of prevention and protection in 
terms of the exposure of employees were investigated.

Keywords: OHS, Radon, Underground Mining
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Elektroliz Yöntemi İle Metal Kaplama Teknolojisinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği
Fatih Özkul, Ömer Faruk Murathan

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Metal yüzey kaplama işlemlerinden olan elektrokaplama işlemi, metallerin yüzeyinde oluşan ve metalin 
kullanım ömrünü azaltan korozyon adı verilen doğal sürecin önlenmesinde kullanılan en önemli yöntemlerden 
biridir. Elektrokaplama işlemleri ve bu işlemler sırasında kullanılan kimyasallar bu sektörde çalışanlar için 
önemli sağlık ve güvenlik risklerini barındırmaktadır. Çalışmamızda bu risklerin iş sağlığı ve güvenli açısından 
öneminden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Elektroliz Metodu, Metal Yüzey Kaplamacılığı

Occupational Health and Safety in Metal Coating Technology by 
Electrolysis Method
Fatıih Özkul, Ömer Faruk Murathan

Gazi University Graduate School of Natural and Applied Sciences

Electroplating which is a type of metal plating process, is one of the main processes to prevent corrosion on 
metal surface which reduces the expected life of the metal. Electroplating processes and the chemicals used in 
these processes have many health and safety risks for the workers working in these processes. In our work, 
these risks will be mentioned in terms of health and safety.

Keywords: Occupational health and Safety, Metal Surface Coating, Electrolysis Method
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Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yer Alan Risk 
Faktörlerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından 
Değerlendirilmesi
Sibel Çelikel Yiğiter

Kocaeli Üniversitesi, Köseköy MYO, Kocaeli

Karayolu taşımacılığının yaygın olarak kullanıldığı ülkemizde ayrıca yoğunluklu olarak demiryolu ve denizyolu 
kombine taşımacılığı da yapılmakta olup havayolu ile yapılan taşımacılık faaliyetleri tüm taşımacılık faaliyetlerinin 
%1’ini oluşturmaktadır. Günümüzde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde gerçekleştirdiği çalışmalar 
kapsamında var olan yaptırımların arasında yer alan tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin çalışmalar 
ise ilk olarak 2005 yılında başlamıştır. Konu ile ilgili ilk yönetmelik 2007 yılında yayımlanmış ve uygulamaya 
kısmen geçmiş ardında 2013 yılında güncellenmiştir. Türkiye’nin “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası 
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’nı (ADR)” kabulu ile gelinen noktada son olarak “Tehlikeli Madde 
Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ile 01/01/2018 tarihinden itibaren, 
tehlikeli madde ile iştigal eden işletmelere Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya 
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir. Konu 
ile ilgili yapılan tüm çalışmalarda hedef tüm canlıların ve doğal çevrenin korunarak tehlikeli maddelerin; güvenli 
ve düzenli bir şekilde taşınmasını sağlamaktır. Bu amaçla hazırlanan ve uyum sürecini şu anda yaşamakta 
olduğumuz yönetmelik tehlikeli madde ile ilgili faaliyetlerde bulunan, gönderen-alıcı-taşıyıcı zincirinde yer 
alan ve bu zincirin bir parçası olan canlı ve/veya cansız her bir bileşenin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma 
koşullarını belirlemektedir. Bu nedenle sunulan bu çalışmada tehlikeli madde taşımacılığında var olan risk 
faktörleri ADR Yönetmeliği kapsamında incelenerek ulaşılan sonuçlar taşımacılık açısından değerlendirilmiş ve 
sektörde çalışan tüm paydaşlar için iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin ana ekseni belirlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tehlikeli Madde, Tehlikeli Madde Taşımacılığı, Tehlikeli Madde Danışmanlğı, ADR 
Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği

Evaluatıon of Risk Factors for Hazardous Substances Transportation 
in terms of Occupational Health and Safety
Sibel Çelikel Yiğiter

Köseköy Vocational School, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey

Not only road transportation, but also railroad and marine transportation are widely used in our country. 
Moreover, air transportation constitutes 1% of all transportation activities. Studies on the transport of dangerous 
goods one of the necessity for Turkey to join the European Union first started in 2005. The first regulation 
related to transportation of dangerous goods was published in 2007 and updated in 2013. Turkey first agreed 
to “European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ADR)” and now 
“Announcement for Hazardous Material Safety Consulting” entered into force. After the announcement, it has 
been obliged to employ Dangerous Goods Safety Consultant (TMGD) or to get services from Dangerous Goods 
Safety Consultancy Organizations (TMGDK) for companies carrying dangerous goods. In all the studies related 
to the subject, it is aimed to transport the dangerous materials in a safe and orderly manner. The regulation 
prepared for this purpose specifies the responsibility, liability and working conditions of each live and/or non-live 
component in the sender-receiver-carrier chain for those involved in dangerous substance-related activities. In 
this study, the risk factors that exist in the transport of dangerous goods were examined within the scope of the 
ADR Regulation and the results were evaluated in terms of transportation and efforts were made to determine 
the main axis of occupational health and safety activities for all stakeholders working in the sector.

Keywords: Hazardous Substance, Transportation of Hazardous Materials, Hazardous Substance Advisory, ADR 
Regulation, Occupational Health and Safety
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Kimyasallar ve Tehlikeli Atıklar
Murat Aydın, Doç. Dr. Adurrahman Saydut, Prof. Dr. Ali Ceylan, Medine Çiçek Girgin

DİCLE ÜNİVERSİTESİ,Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD / Mühendislik Fakültesi DİYARBAKIR

Kimyasal maddeler günümüzde hayatımızın her alanına girmiş bulunmaktadır. Soluduğumuz havada, içtiğimiz 
suda, yiyeceklerimizde, temizlik ürünlerinde, boyada, kozmetik ürünlerinde ilaçlarda, çeşitli endüstriyel 
maddelerin üretiminde, proseslerin değişik aşamalarında çok sayıda kimyasal/tehlikeli atık madde ile 
karşılaşmakta ve bu maddelerin olası sağlık zararlarından etkilenmekteyiz. Paracelsus’un1 dediği gibi “Her 
şey zehirdir, ilaç ile zehiri birbirinden ayıran dozdur.” Kimyasal maddeler insan vücuduna solunum, sindirim ve 
deri ile temas olmak üzere üç değişik yolla girebilmektedir. Maruziyet risklerinin sonucunda ise basit bir cilt 
kızarıklığından kansere kadar çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilmekte, maruz kalan çalışanların çalışma gücü 
ve iş verimi azalabilmekte, kaza yapma olasılıkları artabilmektedir. Risklerini ortadan kaldırmak için; tehlikeli 
kimyasalın daha az tehlikeli olan ile değiştirilmesi, çeşitli mühendislik önlemlerin alınması ve kişisel koruyucu 
donanım kullanımı gibi çözüm yolları bulunmaktadır. Yasal zorunluluk haline gelen risk değerlendirmesi ise 
başlı başına farkındalığın artırılması, risklerin belirlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesi açısından büyük 
öneme sahiptir. Dünya’da yaklaşık 500 milyon ton/yıl kimyasal madde üretilmekte, bunlardan birçoğu kısa veya 
uzun vadede insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışma ortamında kullanılan kimyasal maddelerin 
risklerini kontrol altında tutulabilmek için ilk ve en önemli adım kimyasalların özelliklerinin ve aynı zamanda 
da çevreye ve insana verebileceği zararlarının bilinmesidir. Maruziyet kaynaklı zararlardan korunmak, zararları 
en az düzeye indirmek ve güvenli kullanımı sağlamak amacıyla mevzuatlara uygun gerekli sağlık, güvenlik 
önlemleri alınarak çalışmalar yapılmalı; çalışmalarda kullanılacak kimyasal türü, miktarı, özelliği, tehlike/
risk durumu, maruziyet sınır değerleri vb. konularda gerekli planlamalar yapılmalı; MSDS’ler iyi incelenmeli 
ve genel önleyici tedbirlerini de kapsayacak bir risk değerlendirmesi yapılarak güvenli, sağlıklı bir kullanım 
ortamı sağlanmalıdır. Mevcut kimyasallara ilaveten bilim ve teknolojinin gelişmesi ile keşfedilen kimyasalların 
kullanımı, işlenmesi aşamalarında ortaya çıkan atıkların insan/çalışan sağlığına, çevreye zarar vermeden imha 
edilmesi veya geri dönüşümünün sağlanması sağlık ve güvenliği korumakta, maliyetleri azaltarak ekonominin 
güçlenmesini, enerji verimliliğini, kaynakların tasarruflu kullanımını ve temiz bir çevre sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kimyasal, Tehlikeli, Atık, Risk, Yönetim

Chemıcals and Dangerous Waste
Murat Aydın, Doç. Dr. Adurrahman Saydut, Prof. Dr. Ali Ceylan, Medine Çiçek Girgin

Dicle University, Faculty of Medicine, AD Hal’s health / Engineering Faculty DİYARBAKIR,TURKEY

Nowadays chemicals has entered into every area of our lives are affected by these ingredients and the potential 
health damage. As Paracelsus1,“Everything is Poison, Poison is medicine, the dose of that separates.’ Chemicals 
of the human body respiratory,digestive and skin and may enter a variety of different ways.As a result of exposure 
to a variety of diseases can occur from a skin rash to cancer, and employees in the work force,the work efficiency 
may be reduced and may increase the likelihood of an accident.To eliminate the risk;to be replaced with less 
dangerous chemicals,such as the use of Engineering measures Personal Protective Equipment there are ways. 
Which has become a legal requirement risk assessment, awareness raising,risk identification, development 
of solutions, has a great significance.In the world, approximately 500 million tons/year chemical substances 
produced, many of them has a negative impact on human health in the short or long term.The first and most 
important step to be kept under control the risks of chemical substances chemical properties, the recognition of 
damage to the environment and people.Exposure-protect from induced damage, minimize damage, and safe 
use in accordance with the legislation in order to ensure the health, safety precautions are taken and studies 
should be done, the type of chemical to be used, quantity, property, hazard/risk status exposure limits,planning 
issues should be done; the msDS should be examined well, general preventive measures including risk 
assessments,safe, healthy environment for usage should be provided.In addition to the existing chemicals, new 
chemicals from the process with the development of Science and technology the use of human wastes and 
employee health, the provision of recycling can be disposed of without harming the environment or protect the 
health and safety to strengthen the economy by reducing costs, energy efficiency, the efficient use of resources 
and provides a clean environment.

Keywords: Cemical, Dangeraous, Waste, Risk, Management
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İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Kıyı Tesislerinde 
Tehlikeli Maddelerin Elleçlenmesi Ve Depolanmasında 
Risk Değerlendirilmesi: Hopa Limanı Örneği
Veysel Tatar1, Meriç Burçin Özer2

1Artvin Çoruh Üniversitesi,Hopa Meslek Yüksek Okulu,Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Artvin 2Park Denizcilik ve 
Hopa Liman İşletmeleri A.Ş, Artvin

Ülkemizin önemli sorunlarının başında gelen iş kazaları her sektörde olduğu gibi limanlarda da yaşanmaktadır. 
Uluslararası ticaretin yaklaşık %90’ının denizyolu ile gerçekleştirildiği düşünüldüğünde limanların ne derece 
önemli olduğu açıktır. Tehlikeli maddeler, kimyasal ve/veya fiziksel karakteristikleri nedeni ile çevreye ve canlılara 
zarar verebileceği için, bu maddelerin lojistiği diğer malzemelerden farklı olarak uluslararası mevzuatlarla 
denetim altında tutulmaktadır. Tehlikeli maddelerin elleçlenmesi, depolanması veya kullanılmasında uygulanan 
işletme süreçlerinde her zaman riskler söz konusudur. 20/6/2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince: İşveren; “Çalışma ortamının ve 
çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.” Maddesi kapsamında risk değerlendirmesi, iş kazalarının önlenmesi 
ve işletmelerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Denizcilik sektörünün büyümesi ve 
gelişmesiyle, limanlarda meydana gelen teknik süreçlerin de artması oluşabilecek riskleri arttırmaktadır. Olası 
tehditlerin belirlenip bu tehditler karşısında tedbirler alınmasını sağlamak, risk değerlendirme metotlarını 
uygulayıp, risklerin analizi ile mümkündür. Bu çalışmada, Hopa Limanında, tehlikeli madde elleçlenmesi ve 
depolanması yapılan tank terminali kısmında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevcut tehlike kaynaklarının 
meydana getireceği tehlikeler belirlenerek, bunlara karşı alınacak önlemlere ilişkin bir risk değerlendirmesi 
yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hopa Limanı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Değerlendirmesi, Tehlikeli Madde.

Risk Assessment Of Handling And Storage Of Dangerous Goods In 
Coastal Facilities For Occupational Health And Safety: The Example 
Of Hopa Port
Veysel Tatar1, Meriç Burçin Özer2

1Department of Transportation Services,Artvin Coruh University, Artvin,Turkey 2Park Denizcilik ve Hopa Liman 
İşletmeleri A.Ş., Artvin,Turkey

Work accidents at the beginning of the major problems of our country are experienced in the ports as well as 
in every sector. It is clear how important the ports are when considering that about 90% of international trade is 
done by sea. The logistics of these substances are controlled by international legislation, unlike other materials, 
because dangerous goods may cause damage to the environment and to the environment due to their chemical 
and / or physical characteristics. There are always risks involved in the handling of the handling, storage or 
use of dangerous goods. According to the Law on Occupational Health and Safety No. 6331 dated 20/6/2012 
and Regulation on Occupational Health and Safety Risk Assessment: Employer; “Performs or carries out risk 
assessment for the purpose of ensuring and maintaining the health and safety of the working environment and 
the employees, as well as for the purpose of health and safety.” Risk assessment is of great importance in terms 
of prevention of occupational accidents and sustainability of enterprises. With the growth and development of 
the maritime industry, the technical processes that are taking place in the ports increase the risks that may 
arise. Identifying potential threats and taking precautions against these threats is possible by applying risk 
assessment methods and analyzing risks. In this paper, hazards which are caused by the existing sources of 
danger related to occupational health and safety were identified in the Hopa Port, the tank terminal where the 
handling and storage of the dangerous goods was carried out, and a risk assessment was carried out regarding 
the measures to be taken against them.

Keywords: HopaPort, Occupational Health and Safety, Risk Assessment, Dangerous Goods.



176

[Kimyasalların Kullanımında İSG]

Eğitim kurumlarında geçici kimyasal atık depolama 
alanlarında iş sağlığı ve güvenliği
Ayşegül Bayın Sarıahmetoğlu1, Yeşim Yılmaz1, Serpil Kurt2 
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Eğitim kurumlarında oluşan ve tehlikeli atık sınıfına giren kimyasal atıklar, tesis ve binalardan uzakta beton saha 
üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun binalardan 
uzakta inşa edilmiş depolama alanlarında geçici olarak muhafaza edilmektedir. Kimyasal atıkların geçici 
depolama alanlarında, patlama, kimyasal sızıntı gibi yaşanabilecek iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyecek 
riskleri ortadan kaldırmak için geçici depo alanlarında tehlikeli atık ibaresine yer vermek, depolanan maddenin 
miktarını ve depolama tarihini belirtmek, atıkları kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamak 
gibi alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı eğitim kurumlarında 
üretilen kimyasal atıkların geçici depolama alanlarında alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 
önemini aktarmaktır. Eğitim kurumlarında geçici kimyasal atık depolama alanlarında iş, çalışma ortamı, çalışan, 
eğitim alan ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için tehlikeli atık sınıfına giren kimyasal atıklar için yönetim 
prosedürünün oluşturulması ve çalışanlara periyodik olarak eğitim verilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu 
çalışmada eğitim kurumlarında geçici kimyasal atık depolama alanlarında bulunması gereken fiziki şartlar ve 
kurum tarafından oluşturulması gereken atık yönetimi, acil durum prosedürleri, çalışanların eğitimi konularında 
asgari gereklilikleri belirlemek hedeflenmiştir. Geçici kimyasal atık depolama alanlarında gerekli teçhizatların 
bulunması, çalışanların eğitilmesi, kayıt tutulması iş sağlığı ve güvenliği için alınması öncelikli önlemlerdir. 
Ancak bu alanlar için uygulanacak kimyasal atık yönetim prosedürlerinin yalın, anlaşılabilir ve ilgili yönetmelikler 
dikkate alınarak hazırlanması, çalışanların olası riskler ve acil durumlar hakkında bilgilendirilmesi önem 
taşımaktadır. Bildiride eğitim kurumlarındaki geçici kimyasal atık depolama alanlarında yönetim ve uygulama 
adımlarının iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini öncelik alarak oluşturulması vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Geçici Kimyasal Atık Depolama Alanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri, Tehlikeli Atık 
Yönetimi Prosedürleri, Acil Durum Planlaması

Occupational health and safety in temporary chemical waste storage 
areas in educational institutions
Ayşegül Bayın Sarıahmetoğlu1, Yeşim Yılmaz1, Serpil Kurt2

1istanbul technical university workplace health and safety unit, istanbul 2istanbul technical university faculty of 
mechanical engineering, istanbul

Chemical wastes that form in the education institutions are temporarily stored in the storage areas located far 
away from the facilities and buildings built on the concrete site and away from buildings that are strong, leak-proof, 
safe and compatible with internationally accepted standards. To avoid hazardous effects of chemical wastes on 
temporary storage areas such as explosion, chemical leakage, etc., it is necessary to include hazardous waste 
in temporary storage areas, to specify the amount of stored material and storage date, to temporarily store 
the waste in such a way that it does not enter the chemical reaction health and safety measures. The purpose 
of this study is to convey the importance of occupational health and safety measures that should be taken in 
temporary storage areas of chemical wastes produced in educational institutions. It should not be forgotten that 
the management procedure for chemical wastes entering the dangerous waste class and training of employees 
periodically should be provided to ensure the safety of workers in the temporary chemical waste storage areas 
in the training institutions. In this study, it was aimed to determine the physical conditions that should be found 
in the temporary chemical waste storage areas in the educational institutions and the minimum requirements 
in the waste management, emergency procedures. The provision of necessary equipment in the temporary 
chemical waste storage areas, training of employees, keeping records, occupational health and safety are 
priority measures. However, it is important that the chemical waste management procedures to be applied for 
these areas are prepared by taking into consideration the lean, understandable and relevant regulations, and 
informing the employees about possible risks and emergencies. The declaration emphasizes the establishment 
of management and implementation measures in temporary chemical waste storage areas in educational 
institutions taking priority to occupational health and safety measures.
Keywords: Temporary Chemical Waste Storage Areas, Occupational Health and Safety Precautions, Hazardous 
Waste Management Procedures, Emergency Planning
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Olgu sunumu: Bir boyacıda psiko-organik solvent 
sendromu
Ceyda Şahan, Nur Şafak Alıcı, Arif Hikmet Çımrın

Dokuz Eylül Üniversitesi, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Izmir

R.Y, 33 yaşında erkek olgu, 2 yıl önce başlayan son dönemlerde artan baş ağrısı, özellikle ayağa kalktığında 
ve yürürken baş dönmesi, denge problemlerinin olması üzerine SGK aracılığı ile meslek hastalığı kuşkusu 
ile kliniğimize yönlendirildi. İş öyküsünde yaklaşık 7 yıldır günde 9 saat haftada 6 gün kullanılmış meşrubat 
buzdolaplarını macunlayıp, makine ile zımparalayıp ardından astar ve son kat boyasını yaptığı öğrenildi. 
Boyamanın çekiş sistemli havalandırması olan kapalı bir alanda, tabanca ile püskürtülerek yapıldığı, solvent 
bazlı boya, selülozik boya ve tiner kullanıldığı öğrenildi. Boyamada çalışan iş arkadaşlarından 2 kişi nefes darlığı 
yakınması nedeniyle işten ayrılmış. Ayrıca, olgunun bez maske, eldiven, iş elbisesi ve çelik burunlu ayakkabı 
kullandığı öğrenildi. İşyeri, işbirliği yapmak istemediği için çalışma ortamı değerlendirilemedi. Önceki işinde 
de herhangi bir yakınması ve kimyasal maruziyeti olmadığını belirtti. Özgeçmişinde olgunun 18 yaşında akut 
romatizmal ateş tanısı, 3 yıl profilaksi aldığı ve 3 paket.yıl sigara öyküsü olduğu öğrenildi. Fizik muayenesinde 
yürüme güvensiz, ataksik postural instabilitesi, sağ üstte ılımlı frust parezi ve ılımlı hemihipoestezi saptanan 
olgu, nöroloji, psikiyatri ve kardiyoloji bölümlerine konsülte edildi. Kardiyoloji konjenital bikuspit aorta ve Evre-1 
HT olarak değerlendirdi. Psikiyatrik değerlendirmesinde patoloji saptanmadı. Nörootolojik değerlendirmesi ve 
beyin MR’ı her iki serebral hemisferde subkortikal beyaz cevherde non-spesifik milimetrik boyutta hiperintens 
odaklar dışında olağan olarak değerlendirildi. Nöropsikiyatrik test sonucunda dikkat işlevlerinden basit 
dikkatinde bozulma ile dikkati sürdürmesinde güçlük izlendi. Bellek işlevlerinden görsel belleğinde bozulma 
gözlendi. Yürütücü işlevlerinden sözel kategorik akıcılığında hafif daralma, enterferans süresinde artış ile uygun 
olmayan cevabı baskılama becerisinde çok hafif güçlük izlendi. Diğer bilişsel işlevleri korunmuştu. SONUÇ: İş 
öyküsü ve klinik bulguları değerlendirdiğinde olguda Psikoorganik Solvent sendromu (Kronik boyacı sendromu, 
organik solvent demansı) mesleki olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: psikoorganik, solvent, ensefalopati, boyacı

Case report: Psycho-organic solvent syndrome in a dyer
Ceyda Şahan, Nur Şafak Alıcı, Arif Hikmet Çımrın

Occupatonal Medicine Department, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

A 33-year-old male patient was referred to our clinic with suspicion of occupational disease through SGK due 
to headache, particularly dizziness while standing, balance problems during the last 2 years. It is known that he 
has worked 9 hours a day, 6 days a week as a dyer during 7 years. He said that he puttied the used beverage 
refrigerators, after that he rubbed the emery with machine and painted them. It was learned that the working 
place was a closed area had a traction ventilation system. They used solvent-based, cellulosic paint and thinner. 
Two of his colleagues working in the painting left the job because of their shortness of breath. He weared 
cloth mask, gloves, work clothes and steel toe shoes while working. He said that he had an acute rheumatic 
fever at the age of 18, he used 3 years of prophylaxis, and he smoke 3 packs of cigarette during his life. On 
physical examination, the patient was hospitalized in neurology, psychiatry and cardiology departments with 
insecure, ataxic postural instability, moderate frust paresis and moderate hemihipoesthesia. He was diagnosed 
with congenital bicuspid aorta and Stage-1 HT by cardiology. No pathology was found in psychiatric evaluation. 
Neurotological evaluation was found to be normal. Brain MR was assessed as normal except for hyperintense 
foci at the non-specific milimetric dimension in subcortical white matter in both cerebral hemispheres. The 
neuropsychiatric test showed difficulties in maintaining attention with simple distraction from attention functions. 
Deterioration of visual memory was observed in memory functions. From the executive functions, slight cramps 
in verbal categorical flow, increase in interference duration and very poor difficulty in suppressing inappropriate 
response were observed. Other cognitive functions were preserved. CONCLUSION: Psychoorganic solvent 
syndrome was assessed as work-related disease due to his work history and clinical findings.

Keywords: Psycho-organic, solvent, dyer, encephalopathy
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Tehlikeli Maddelerin İşyerlerinde Kullanımında 
Çalışanların Sağlık ve Güvenliğinin Korunması
Halil İbrahim Yavuz, Hayati Usta

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, Sağlık Daire Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AMAÇ: Çalışma hayatında gerek temizlik gerekse üretimin bir parçası olarak isteyerek yada istemediğimiz halde 
kimyasal ve birçok tehlikeli maddeyle karşı karşıya kalınmaktadır. Tehlikeli maddeler, günümüzde çalışanların 
sağlığı için en önemli tehlikelerdendir.Bu çalışmada çalışanların karşılaştıkları bu tehlikelerden korunma ve 
önleme için yapılacakların sıralanması ve analizi amaçlanmıştır.YÖNTEM: Gelişen teknolojilerle ve üretim 
maliyetlerinin azaltılması baskısıyla kullanımı gün geçtikçe artan farklı niteliklere sahip kimyasal maddelerin 
ve müstahzarlarının takibi ve ikamesi üzerinde durulması yöntemi kullanılmıştır.BULGULAR: Toplumda diğer 
insanlara göre, özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların kimyasal etmenlerle etkileşimi daha yüksek 
ve farklı şekillerde olmaktadır. Bu da çalışanların sağlığını ve güvenliğini önemli derecede tehdit etmektedir. 
Endüstride kullanılan kimyasal maddelerin sıkça değişmesi nedeniyle de koruyucu önlemlerin alınmasında 
çoğu kez geç kalınmaktadır. Sanayide kullanıma yeni giren kimyasalların büyük bir bölümünün ne tür tehlikeler 
içerdiği ve özellikleri kullanıcılar tarafından bilinmemektedir.SONUÇ: Kullanılan kimyasalların üzerinde 
içeriklerine ait etiketlerin ve uyarıcı bilgilerin, güvenlik bilgi formlarının olması büyük önem arz etmektedir. 
Ayrıca çalışanlar hem bu bilgiler konusunda bilinçlendirilmeli hem de kimyasalların etkilerinin önlenmesi 
çalışanın inisiyatifine bırakılmamalıdır. Bu amaçla teşhis, tanımlama, kullanım ile işyerinde alınacak güvenlik 
önlemleri ve depolamada alınacak güvenlik önlemleri üzerinde detaylı olarak çalışılmalıdır. İşyerlerinde tehlikeli 
maddelerden kaynaklanan maruziyetin en az düzeyde tutulması için birçok önleyici ve sınırlandırıcı tedbiri bir 
arada kullanmak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tehlikeli Maddeler, Çalışanların Korunması, Kimyasallar ve İSG, Kimyasalların 
Depolanması, Kimyasalların Bertarafı

Protection of the Health and Safety of Employees in the Use of 
Dangerous Goods at Workplaces
Halil İbrahim Yavuz, Hayati Usta

Occupational Health and Safety Directorate, Health Department, Istanbul Metropolitan Municipality

OBJECTIVE: In the working life, as a part of production, both cleaning and non-chemical and many dangerous 
substances are encountered. Hazardous substances are the most important hazards for the health of workers 
today. It is aimed to sort and analyze what they should do to prevent and prevent these hazards that are encountered 
by workers in the workshop. METHOD: Monitoring and evaluation of chemical substances and preparations with 
different qualities, BULGULAR: In society, interaction with chemical agents is higher and different, especially for 
workers in dangerous and dangerous jobs, according to other people. This threatens the health and safety of 
employees at a significant level. Because of the frequent change of chemicals used in the industry, protective 
measures are often delayed. Users are not aware of the hazards involved and the characteristics of most of the 
newly introduced chemicals in the industry are not known by the users. CONCLUSION: It is very important that 
the labels and warning information of the contents and safety information forms are on the used chemicals. 
In addition, employees should be aware of this information as well as avoiding the effects of chemicals on 
the employee’s initiative. For this purpose, diagnosis, identification and use, safety precautions to be taken 
in the workplace and safety precautions to be taken in storage should be studied in detail. In order to keep 
the exposure from hazardous substances at a minimum in the workplace, many preventive and restrictive 
measures must be used together.

Keywords: Hazardous Materials, Protection of Employees, Chemicals and OHS, Storage of Chemicals, Disposal 
of Chemicals
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Tekstil Fabrikalarında Kullanılan Tehlikeli Kimyasallar 
ve Risk Etmenleri
Hüseyin Benli1, Muhammed İbrahim Bahtiyari2, Enes Gündüz1
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Bu çalışmada; tekstil işletmelerinde kullanılan tehlikeli kimyasalların özelliklerinin, depolanma koşullarının ve 
kullanımları esnasında uyulması gereken hususların üzerinde durulmaya çalışılmış ve terbiye işletmelerindeki 
çalışanların eğitimleri konusu detaylı bir şekilde sunulmuştur. Tekstil sanayinin en önemli alt iş kollarından biri 
de boya terbiye sanayidir. Çünkü kullanılan birçok tekstil materyali genellikle renklendirilerek kullanılmaktadır. 
Ön terbiye ve boyama işlemlerinde çoğunlukla zararlı ve tehlikeli kimyasal maddeler kullanılabilmektedir. Bu 
tehlikeli kimyasalların bazıları kanserojen özellik gösterirken, bazıları parlayıcı, patlayıcı ve hatta mutajenik 
özellikler bile gösterebilmektedir. Örneğin; hidrojen peroksit, sodyum hidrosülfit, sodyum hidroksit gibi temel 
kimyasalların yanında birçok farklı kimyasal boyama ve ön terbiye işlemlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. 
Çalışanları, özellikle uzun süreli maruz kalmalarda, bu kimyasalların tehlikelerinden korumak için çok ciddi 
çalışmalar yapmak ve periyodik olarak eğitim vermek çok önemlidir. Tekstil sektörünün ihracattaki lider 
sektörlerden biri olduğunu göz önüne alırsak, sektördeki çalışan sayısının yüksek olması, alınacak tedbirlerin 
önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, tehlikeli kimyasallar, toksik maddeler, depolama, tekstil terbiyesi

The Hazardous Chemicals and Risk Factors Used in Textile Factories
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Erciyes University, Kayseri, Turkey

In this study; the characteristics of hazardous chemicals used in textile factories, the conditions of storage and 
the necessities to be observed during usage of them have been tried to be emphasized and the trainings of the 
employees in finishing factories have been presented in detail. One of the most important sub-businesses of 
the textile industry is the finishing industry. Because many textile materials are generally used after coloration. 
Hazardous and dangerous chemical substances are mostly used in pretreatment and dyeing processes. While 
some of these hazardous chemicals are carcinogenic, some may even exhibit flammable, explosive, and 
even mutagenic properties. For example; In addition to basic chemicals such as hydrogen peroxide, sodium 
hydrosulfite and sodium hydroxide, many different chemicals are used extensively in dyeing and pretreatment 
processes. It is very important to carry out very serious work and periodic training of employees to prevent them 
from the dangers of these chemicals especially in long term exposures. Considering that the textile sector is 
one of the leading sectors in exports, the fact that the number of employees in the sector is high indicates the 
importance of the measures to be taken.

Keywords: Textile, hazardous chemicals, toxics substance, storage, textile finishing
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Mobilya Boyahanelerinde Risklerin Tespiti ve 
Çalışanların Kimyasal Maruziyetinin Değerlendirilmesi
Kübra Ünal Gülsoy, Seçil Ceylan
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
Mobilya imalatı sektörü istihdam kapasitesi yüksek sektörlerden biri olup; sektördeki işletmeler genellikle 
KOBİ niteliğinde belirli sanayi sitelerinde faaliyet göstermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike 
Sınıfları Tebliği’nde mobilya imalatı genellikle “tehlikeli” sınıfta, mobilya boyahanelerinde gerçekleştirilen 
mobilyaların boyanması, verniklenmesi, cilalanması gibi faaliyetler ise “çok tehlikeli” sınıfta yer almaktadır. Bu 
işyerlerinde boya, tiner, vernik gibi uçucu organik bileşikler içeren kimyasal ürünlerin kullanılmasından dolayı 
çalışanlar cilt teması sonucu dermatit, deri iltihapları; solunum yolu ile maruziyet sonucu astım, bronşit, sinir 
sistemi rahatsızlıkları ve kanser gibi sağlık riskleri ile karşı karşıya kalabilmektedir. Mobilya boyahanelerinde 
iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek risklerin tespit edilerek sektördeki riskler hakkında 
genel bir profil çıkarılması amacıyla; Ankara ili Siteler Bölgesi’nde 5 adet mobilya boyahanesinde Fine- 
Kinney metodu ile risk değerlendirmesi yapılmıştır. İşletmelerde sırası ile 128, 103, 103, 110 ve 106 adet risk 
tespit edilmiştir. İşletmeler uygulanan işlemlere göre 7 proses bölümüne, riskler ise 8 farklı etmen grubuna 
ayrılmış; böylece risklerin bölümlere, düzeylere ve risk etmenlerine dağılımları hususlarında istatistiki veriler 
elde edilmiştir. Analizler sonucu işletmelerde en fazla riskin kimyasal etmenlerden kaynaklandığı, kimyasal 
etmenlerin risk düzeylerinin yüksek olduğu ve ivedilikle önlem alınması gerektiği belirlenmiştir. Bu tespitten 
sonra NIOSH 1501-Aromatik Hidrokarbonların Ölçümü metodu kullanılarak her bir işletmede boya yapılan 
alanlarda çalışanların uçucu organik bileşiklerden Benzen, Toluen, Etilbenzen ve Ksilene kişisel maruziyetleri 
belirlenmiştir. Sonuç olarak Etilbenzen, Ksilen ve Benzen konsantrasyonlarının sınır değerlerinin altında olduğu, 
Toluen konsantrasyonunun ise diğer kimyasallardan daha yüksek çıktığı ve bazı işletmelerde mevzuatımızdaki 
sınır değeri aştığı görülmüştür. Bununla beraber Toluen konsantrasyon değerleri ile işletmelerin teknoloji ve 
havalandırma imkanlarının ilişkili olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile mobilya boyahanelerinde maruziyetleri 
engellemek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları sağlamak için ilgili mevzuat kapsamında teknik önlemler 
önerilmiş, sonuçların paylaşılmasıyla işveren ve çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılmasına 
katkı verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mobilya imalatı, Boyahane, İş sağlığı ve güvenliği, Risk değerlendirmesi, Uçucu organik 
bileşikler

Determination of Risks and Evaluation of Worker Exposure to 
Chemicals in Furniture Dyehouses
Kübra Ünal Gülsoy, Seçil Ceylan
Institute of Occupational Health and Safety Research and Development
Furniture manufacturing sector is one of the sectors with high employment capacity and enterprises in the 
sector usually operates as SME in industrial sites. Regarding the Workplace Hazard Class Notification; furniture 
manufacture activities are generally defined as “hazardous” while polishing, varnishing and painting furniture 
activities are defined as “very hazardous”. In furniture dyehouses there are occupational health risks like 
dermatitis, skin inflammations, asthma, bronchitis, nervous system diseases and cancers as a result of exposure 
to chemicals by skin contact or inhalation which includes volatile organic compounds. Therefore, using the Fine-
Kinney method, a risk assessment has been performed at 5 furniture dyehouses in Ankara Siteler Area in 
order to form a general profile for the risks can cause occupational accidents and illnesses and offer solutions. 
Respectively 128, 103, 103, 110 and 106 risks have been determined at the enterprises. In this study, enterprises 
have been divided into 7 process parts according the processes, and risks have been divided into 8 risk factor 
groups to acquire statistical data. Analyses have shown that risks are mostly based on chemical factors and 
it is necessary to take precautions immediately for chemical factors especially. Afterwards personal worker 
exposure to volatile organic compounds Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylene in painting areas has been 
determined by using NIOSH 1501-Aromatic Hydrocarbons Measurement method. As a result Ethylbenzene, 
Xylene and Benzene concentration has been found under the legal limit values while Toluene concentration has 
been higher than other chemicals and even exceed the limits in some enterprises. Also it is found out that the 
technology and ventilation opportunities are correlated with Toluene concentration values. As a conclusion, to 
prevent exposures and provide healtier and safer working environment some techniqual measures has been 
proposed and awareness of employers and employees has been increased by sharing results of the study.
Keywords: Furniture manufacturing, Dyehouse, Occupational health and safety, Risk assessment, Volatile 
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Kimyasallarla Maruziyet Sonucunda Yapılacak 
İlkyardım ve İş Sağlığı,Güvenliği Uygulamaları
Damla İşci1, İbrahim Bulduk2, Abdullah Demir3

1Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Öğrencisi Damla İşci 2Uşak Üniversitesi Yrd. Doç. İbrahim Bulduk
3Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Lisans Öğrencisi Abdullah Demir

İş yerlerinde alerjik, kanserojen, mutajen, toksik, çok toksik, tahriş edici, aşındırıcı, üreme için toksik özelliklerinin 
bir ve ya daha fazlasına sahip kimyasallarla çalışılmaktadır. Çeşitli iş kazaları sonucunda çalışanlar kimyasallara 
maruz kalıp yaralanmaktadır. Bu çalışma kapsamında yaşanan iş kazalarında kimyasallara maruz kalan 
çalışanlara yapılacak ilkyardım, verilecek eğitim ve kaza sonucunda yapılacak iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları 
araştırılmıştır. İşverenler öncelikle Kimyasallarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri yönetmeliğindeki 
hususları yerine getirmelidir. Çalışanlara kimyasallarla maruziyet sonucunda yapılacak ilk yardım uygulamaları 
eğitimi verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: kimyasal, ilkyardım, iş sağlığı, iş güvenliği

Chemicals Exposure Firs-Aid and Occupational Health, Safety 
Applications
Damla İşci1, İbrahim Bulduk2, Abdullah Demir3

1Usak University Occupational Health and Safety student Damla İşci 2Usak University Occupational Health and 
Safety Dr. İbrahim Bulduk 3Usak University Occupational Health and Safety student Abdullah Demir

At work allergic, carcinogenic, mutagenic, toxic, very toxic, irritant, corrosive, toxic for reproduction have 
features working with chemicals.As a result of various work accidents, workers are exposed to chemicals 
and injured.Within the scope of this work, first aid to workers who are exposed to chemical training to be given 
and occupational health and safety practices to be carried out as an accident.Employers must first comply with 
the regulations governing health and safety precautions when working with chemicals.Employees should be 
trained in first aid practices as a result of exposure to chemicals.

Keywords: chemical, first aid, occupational health, occupational safety
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Patlayıcı Maddeler ve Güvenlik Önlemleri, Çalışanların 
Kişisel Koruyucu Donanımları, Çalışma Ortamındaki 
Riskler
Halil Ünel

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Yanma, patlama ve patlama çeşitleri, detonasyon tanımlarının yapılması ve örneklenmesi yoluyla bu kavramların 
anlaşılmasının sağlanması; patlayıcı maddelerin tanımı, sınıflandırılması ve teknik özelliklerinin anlatılması; 
patlayıcı ve parlayıcı madde üretilen, kullanılan ve depolanan ortamlarda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerinin örneklerle anlatılması; patlayıcı ve parlayıcı madde üretiminde ekipmanlarda alınacak önlemlerin 
anlatılması; patlayıcı ve parlayıcı madde üretiminde çalışan personelin alması gereken iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerinin anlatılması; patlayıcı ve parlayıcı madde üretiminde çalışan personelin kullanması gereken 
tahaffuz malzemelerinin örneklerle anlatılması: patlayıcı ve parlayıcı madde yangınlarında kullanılan söndürme 
yöntemleri hakkında bilgi verilmesi.

Anahtar Kelimeler: patlayıcı maddeler, Kişisel Koruyucu Donanımlar, yangın

Explosive Materials and Safety Precautions, Personal Protective 
Equipment of Employees, Workplace Risks
Halil Ünel

Mechanical and Chemical Industry Company

In this work we describe: Types of combustion, explosion and explosion, detonation definitions and sampling;

Description of technical specification, classification and description of explosive substances; Explanation of 
occupational health and safety measures to be taken in the environment where explosives and flammable 
materials are produced, used and stored. Explanation of measures to be taken in equipment for explosive 
and flammable material production; Explanation of the occupational health and safety precautions that should 
be taken by employees working in the production of explosives and flammable substances. Explanation of 
flammable materials which should be used by employees working in the production of explosives and flammable 
materials: the information about the methods of extinguishing used in explosive and flammable material fires.

Keywords: explosives, personal protective equipment, fire
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Solventlerle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Cemal Burak Yaşaroğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara

Solventler diğer maddeleri çözme, inceltme, hapsetme veya ayırma işlemlerinde kullanılan gaz veya sıvı 
formunda maddelerdir. Solvent, boya sanayi başta olmak üzere birçok endüstriyel iş kolunda kullanılmaktadır. 
Solvent terimi, genellikle karbon içeren organik çözücüleri tanımlamak için kullanılır ve bu organik çözücüler 
üç ana türe ayrılabilir: oksijenli, hidrokarbon ve halojenli çözücüler. Solvent maruziyeti genellikle solvent 
buharı solumak şeklinde gerçekleşir. Bununla birlikte deri teması ve yutma gibi durumlarda da maruziyet 
gerçekleşebilir. Solventlerin insan sağlığına etkileri akut ve kronik maruziyete göre farklılık göstermektedir. 
İçeriğinde kanserojen etkisi bulunan kimyasal maddelere de rastlanılmaktadır. İSGÜM tarafından gerçekleştirilen 
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Projesi kapsamında Ankara ve İzmir illerinde boya üretimi yapılan ve solvent 
kullanımı yaygın olan bazı işletmelerde yapılan iş hijyeni ölçüm ve analizlerinde mevzuatımızda yer alan sınır 
değerlerin aşıldığı durumlar saptanmıştır. Solvente maruziyette önleyici uygulamalar ve maruziyeti kontrol 
altında tutma çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Solvent, maruziyet, iş hijyeni

Occupational Health and Safety in the Use of Solvents at Work
Cemal Burak Yaşaroğlu

Ministry of Labor and Social Security, Ankara, Turkey

Solvents are gaseous or liquid form of these substances used in dissolving, thinning, entrapping or seperation 
of other substances. Solvent is used in many industrial businesses especially in paint sector. The solvent term 
is generally used to describe organic solvents containing carbon, and these organic solvents can be divided 
into three main types: oxygenated, hydrocarbon and halogenated solvents. Solvent exposure usually occurs in 
the form of solvent vapor. Exposure to skin contact and swallowing may also occur. The effects of solvents on 
human health vary according to acute and chronic exposure. Chemical substances with carcinogenic effects 
are also present in these solvents. Within the scope of the Occupational Health and Safety Research Project 
conducted by İSGÜM, some cases where the exposure limit values in legislation exceeded have been determined 
where paint production was made and solvent usage was common in enterprises in Ankara and İzmir provinces 
in occupational hygiene measurement and analysis. Preventive practices and control of exposure are very 
important points in solvent exposure.

Keywords: Solvent, exposure, occupational hygiene
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SMAT- İş güvenliği denetim ve eğitimi
Ezgi Şengörenoğlu

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., BURSA

SMAT denetimi, işletme genelinde en üst yöneticiden operatöre kadar her kademenin farklı zaman aralıklarında 
ve farklı alanlarda gerçekleştirdiği saha denetimleridir. Bu denetimlerde amaç, güvensiz davranış ve çalışma 
alanı uygunsuzluklarını tespit etmek, çalışan ile bilgi alışverişi yaparak onların güvenliğinin önemsendiğini 
vurgulamak ve rol model olmaktır. Bu denetimlerin bir amacı da, denetçinin denetim sırasında yanında olan 
kişilerle bilgi alışverişini yapması ve böylece denetimin eğitim ayağını da gerçekleştirmiş olmasıdır. En üst 
kademeden en alta kadar tüm çalışanlarda iş güvenliği denetimleri yapma hedefleri vardır. Böylelikle iş güvenliği 
herkesin sorumluluğudur bilinci yerleştirilir. İş güvenliği kültürünün oluşumu bireye bağlıdır. Bu nedenle SMAT 
denetimi sahadaki boş alanlar yerine, çalışana ve çalıştığı alana yapılır.

Bu denetimler sayesinde, çalışma alanlarında bulunan önemli riskler ve güvensiz davranışlar, kısa sürede 
tespit edilmeye ve iyileştirilmeye başlar. Tofaş’ta direktörlerden başlayarak her kademe beyaz yakalı çalışan ve 
saha çalışanı SMAT denetimi yapmak zorundadır. SMAT denetimleri sahada, ilgili kişilerce gerçekleştirildikten 
sonra, iş güvenliği yazılımına giriş yapılır. Gerekli aksiyonlar sistem üzerinde tanımlanır. Belirlenen frekanslarda, 
gerçekleştirilen denetimlerin plana uyma durumları, belirlenen aksiyonların kapatılma durumu, aksiyonların 
istenen şekilde kapatılıp kapatılmadığı analiz edilir. Bu çalışmaların etkinliğinin artırılması ve denetçilerin risk 
algısının eşitlenmesi ve kalibrasyonunun sağlanması için SMAT sertifikasyonu geliştirilmiştir. Bu uygulamaların 
etkin kullanımı için e-SMAT uygulaması geliştirilmiştir. Bu çalışmaların sonuçları üretim içerisinde hat 
panolarında, hat çalışanları ile paylaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, Denetim, İş Güvenliği Kültürü

SMAT (Safety Management Audit Training)
Ezgi Şengörenoğlu

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., BURSA

SMAT (Safety Management Audit Training) SMAT audits are planned safety audits, which applied from the top 
management to the operators in the different areas and defined times. The aim of this audits to determine 
unsafe acts and conditions, to interview with the worker, to emphasize that safety of the worker is a value for 
the plant and to be a role model for safety. One other aim of these audits is to train worker by interview.

From the top management to operators every employee have a SMAT audit target. So that the safety is everyones’ 
responsibility increasing awareness. Safety culture depends on each unique employee. So that SMAT is being 
applied to the employees and his working area instead of checking empty working area. By the contribution 
of these audits, unsafe acts and risks are defined in the working area in a short time and improved. In TOFAŞ, 
SMAT application is a must from the directorates to each level of Office and field workers.

After the SMAT audits are applied, data entry has been done by the applier to the safety software to the SMAT 
section. Actions and responsibles are determined by the applier on the system. Than the results are evaluted 
periodically to check the situation to analyse the compliance check and effectiveness of the countermeasures.

To increase the effectiveness of the activity and to standardization of the risk perception and calibration of the 
auditors, SMAT certification has been developped. Also for the effective usage of the system e-SMAT application 
has been developped. The results of this activities have been shared with the employess by the line safety 
communication boards.

Keywords: Safety, Audit, Safety Culture
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Sağlık ve Güvenlik Alanında Karekod ve NFC Tabanlı 
Doküman Yönetim Sistemi
Mustafa ERYÜKSEL

İSG Ajansı, İstanbul

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında arşivleme, istatistiki sonuçlar elde etme, geçmiş çalışmaları inceleme gibi 
birçok konu sürecin sağlıklı ve güvenli bir şekilde ilermesi için büyük bir önem arzetmektedir. İş sağlığı ve 
güvenliği kapsamında her gün işletmenin büyüklüğüne ve çalışan sayısına göre birçok belge oluşturulmaktadır. 
Bu belgeler kişisel bilgisayarların disklerinde kayıtlıdır. Bu bilgilere diğer kişilerin ulaşabilmeleri için bazı 
firmalar ortak ağ kurmaktadır. Fakat bu yeterli olmamaktadır bundan dolayı istenildiği anda bütün personelin 
giriş yapabileceği, düzenli bir arşivlemenin yapıldığı bir sistemin oluşturulması büyük bir önem arzetmektedir. 
Bundan dolayı karekod tabanlı doküman yönetim sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem ile her belge karekodlu 
bir şekilde bulunmaktadır. İsteyen personel siteye girip istediği belgeyi karekod yardımı ile indirebilmektedir. 
Çalışmanın diğer aşamasında ise çalışanlara ve ekipmanlara karekod ve NFC teknolojisinden yararlanılarak 
etiket ve yaka kartı uygulaması yapılmıştır. Bu uygulama herhangi bir acil durumda ekipman veya personeldeki 
karekodu veya NFC etiketi okutarak hızlı bir şekilde müdahale imkanı sunmaktadır. Aynı zamanda standart 
çalışmalarda ekipman ve çalışan ile ilgili bilgileri edinmek için karekod ve NFC etiket okutulabilir. Örneğin 
çalışanın karekodu okutularak çalışanın almış olduğu eğitimler, talimatlar vb. gibi bilgilere erişilebilir. Gün 
geçtikçe teknoloji hayatımızın her alanında çok önemli bir parça haline gelmeye başlamıştır. Merkezinde insanı 
bulunduran iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında kişilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak 
için günün son teknolojilerinden faydalanmak gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, NFC, Karekod, Doküman Yönetim Sistemi

DataCode and NFC Based Document Management System in Health 
and Safety Field
Mustafa ERYÜKSEL

OHS Agency, İstanbul

Many issues such as archiving in the context of occupational health and safety, obtaining statistical results, 
and examining past studies are of great importance to ensure that the process is healthy and safe. Within the 
scope of occupational health and safety, many documents are created every day according to the size of the 
operator and the number of employees. These documents are stored on the discs of personal computers. 
Some companies establish a common network so that others can access this information. However, this is not 
enough and therefore it is of great importance to establish a system in which a regular archive is made where 
all personnel can log in when requested. Therefore, a data matrix based document management system has 
been established. With this system, each document is in a square matrix. The requesting personnel can enter 
the site and download the desired document with the help of a data matrix.

In the other phase of the work, the label and badge were applied to employees and equipments by using the 
data matrix and NFC technology. This application provides the ability to intervene quickly in any emergency by 
reading the equipment or personnel data matrix or NFC tag. At the same time standard codes can be read with 
the data matrix and NFC labels to obtain information on equipment and personnel. For example, the training 
of the employee, the instructions, etc., such information can be accessed. As the day goes on, technology 
has become a very important part of every aspect of our lives. It is necessary to take advantage of the latest 
technologies of the day to ensure that people work healthily and safely at the center and that people work safely 
and securely.

Keywords: Occupational Health and Safety, NFC, data matrix, Document Management System Çalışanlarda ve 
Ekipmanlarda Karekod ve NFC Uygulaması
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S.E.W. - Sharing Enterprise Well-being. The development of 
management processes for introducing technologies to the 
workforce and reduction of accidents at work. A case study by Turin 
Territotial Department of RFI (Italian Railways Infrastructure)
Giovanni Costanza1, Giuliano Rossi2

1Costanza G. Faculty of Medicine and Psycology of “Sapienza” University of Rome 2Rossi G. Engineering Faculty of 
“Sapienza” University of Rome The case study proposes a classification of human error and procedural violations 
and presents “S.E.W.” an integrated intervention method for the reduction of accidents and injuries. S.E.W. is a 
concept of a development strategy born from the convergence of skills in the areas of engineering design and 
organizational psychology. The first SEW application was carried out in the railway sector and concerned the 
Turin Territorial Department (about 2200 workers) of the Italian Railway Network.

The SEW approach complies with the indications of E.R.A. European Railway Agency and of OSHA. The ERA 
identifies in integrated processes the most promising research address for the improvement of the performance 
of complex systems and the railway system in particular: “The safe and effective operation of the European 
railways depends on the working of the system. Currently, we try to compensate for bad design with rules “. 
OSHA defines Organizational Wellbeing as a “concept of synthesis that characterizes the quality of working life, 
including aspects of health and safety at work; it can be the major determining factor for productivity at individual, 
company and social levels”. The constructs of Safety Engineering and Organizational Wellbeing constitute the 
consolidated scientific basis for analyzing phenomena and planning interventions.

In particular, the following evidence is explained:

- The conditions of negative results in the functioning of a system (malfunctions, accidents, injuries) mainly 
originate in design deficits or degradation in the application of correctly designed processes due to human 
errors;

- The field of intervention in which to develop best safety practices according to this integrated approach are complex 
systems based on technical components and human proceduralized activities (men-technology-organization);

- The application of SEW in the Turin DTP in 2016 reduced accidents by 20% in 2017 while the company national 
statistics indicate an increase.

Keywords: management railways network, safety, procedural violations, human error, integrated processes
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İSG Yönetim Sistemlerinde Adaptif Doğrusal Neron İle 
Olası Risklerin Değerlendirilmesi
Ercüment Neşet Dizdar1, Oğuz Koçar2, İlker Keskinkılıç3

1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Çankırı, Türkiye 2Bülent Ecevit 
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, Türkiye 3TÜBİTAK, Araştırma 
Destek Programları Başkanlığı, Ankara,
Türkiye İş Sağlığı ve Güvenliği, karşılaşılabilecek her türlü tehlike ve risklerin sistematik ve verimli biçimde 
yönetilmesi, sürecin sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemleri aracılığıyla olur. Çalışma ortamlarındaki olası risklerin tespit edildiği, bu riskleri yok etmek için ilgili 
mevzuata ve standartlara uygun programların oluşturulduğu ve uygulandığı yönetim felsefesi olan “İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi”, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerine proaktif müdahaleyi kullanan bir yaklaşımdır. 
Böylece kaynakların gereksiz olarak tekrar kullanımı önlenecektir. Endüstriyel kuruluşlarda muhtemel 
kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli 
korumanın sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, kurumların sayısal tabanlı (kantitatif) risk değerlendirme 
metodolojilerini devreye sokarak, mümkün olan en yüksek önlem seviyesinde karar vermesi beklenmektedir. 
İSG Yönetim Sistemlerinde, kantitatif risk değerlendirmeleri ile tehlikeler için senaryo edilen her bir kazanın 
olası sonucunun meydana gelme frekanslarının düşük seviyelere indirilmesi zorunludur. Bu yüzden, kurumlar, 
güvenilirlik verisi ile kaza senaryolarında kullanılacak olasılık değerlerinin kantitatif yaklaşımlarla eksiksiz ve en 
doğru şekilde hesaplanmış olması gerekir. Bu çalışmada, her biri kendi belleğine sahip işlem elemanlarından 
oluşan paralel ve dağıtılmış bilgi işleme yapılarından oluşan, bir bakıma biyolojik sinir ağlarından ilham alan 
Yapay Sinir Ağları yaklaşımı, kantitatif bir risk değerlendirmesi olarak İSG Yönetim Sistemlerine destek olacak 
şekilde tasarlanmıştır. Yapılan çalışmada, ciddi İSG tehlikelerinin bulunduğu kurumlardaki kazaların vuku 
bulma olasılıkları Yapay Sinir Ağları içerisinde yer alan ADALİNE (Adaptive Linear Neuron) ile ele alınarak 
yorumlanması için farklı modeller geliştirilmiştir. Geliştirilen modellerin performansları Ortalama Mutlak Hata 
(Mean Absolute Error) ve Ortalama Karesel Hataların Karekökü (Root Mean Square Error) ölçütleri içinde 
değerlendirilmiştir. ADELİNE yaklaşımıyla geliştirilen modeller ile, giriş ve istenilen çıkış desenlerinin tekrar 
tekrar ağa uygulanmasıyla eğitimi gerçekleştirilerek, desenlerin doğru sınıflara ayrılması ve hatalar minimize 
edilmesiyle olası kazaları öngören öğrenmeler gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde, yeni girişlerin kazandığı deneyime 
göre olası iş kazaları vuukundan önce sınıflandırılarak, üst yönetime güvenilir bir karar desteği sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: İSG Yönetim Sistemleri, Kantitatif Risk Değerlendirme, Yapay Sinir Ağları, ADALİNE 

Evaluation of Possible Risks By Adaptive Linear Neuron in OSH 
Management Systems
Ercüment Neşet Dizdar1, Oğuz Koçar2, İlker Keskinkılıç3

1Çankırı Karatekin University, Yapraklı Vocational High School, Occupational Safety and Health Deptartment, 
Çankırı, Turkey 2Bülent Ecevit University, Engineering Faculty, Mechatronics Engineering Department, 
Zonguldak, Turkey 3The Scıentific And Technological Research Council of Turkey, Academic Research Funding 
Program Directorate, Ankara, Turkey
In Occupational Safety and Health, all risks that may be encountered are managed and solved in a systematic and 
efficient way through Occupational Safety and Health Management Systems (OSHMS), within the framework of 
continuous improvement approach. In this context, it is expected that institutions will decide on the level of the 
highest possible measure by introducing quantitative risk assessment methodologies. In OHSMS, quantitative 
risk assessments are required to reduce the frequency of occurrence of possible outcomes of each accident 
that is scenarios for hazards to low levels. For this reason, institutions should have calculated the probability 
values to be used in the accident scenarios with reliability data in a complete and correct way with quantitative 
approaches. In this study, the Artificial Neural Networks approach that inspired by a pair of biological neural 
networks consisting of parallel and distributed information processing structures, each consisting of processing 
elements with its own memory, was designed to support OSHMS as a quantitative risk assessment. In the 
study, different models with ADALINE (Adaptive Linear Neuron) in Artificial Neural Networks were developed 
to interpret the probabilities of accidents in institutions with serious OSH hazards to be considered. The 
performances of the developed models were evaluated within the criteria of Mean Absolute Error and Root 
Mean Square Error. With the models developed by the ADELINE approach, training was performed by repeatedly 
applying the entrance and the desired exit patterns to the network, patterns were classified into the correct 
classes, errors were minimized and so learnings that envisage possible accidents were performed. In this way, 
according to the experience gained by the new entrants, possible occupational accidents are classified prior to 
the occurrence, providing top management with a reliable decision support.
Keywords: OSHMS, Quantitative Risk Assessment, Artificial Neural Networks, ADALINE
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İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin 
Üniversitelerde Uygulanabilirliği – İstanbul Teknik 
Üniversitesi Örneği
Yeşim Yılmaz1, Ayşegül Bayın Sarıahmetoğlu1, Serpil Kurt2

1İstanbul Teknik Üniversitesi, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, İstanbul 2İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina 
Fakültesi, İstanbul

AMAÇ: OHSAS “Occupational Health and Safety Assessment Series” 18001 – TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sisteminin en genel amacı, çalışma ortamındaki tüm riskleri minimum düzeye indirecek yönetimsel 
ve organizasyonlu bir yapıyı oluşturmak ve bu yapının uygulanabilirliğini sağlamaktır. Üniversiteler, fiziksel, 
kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risk etmenlerinin tamamını ya da çoğunu içeren ve çalışma 
alanlarının çeşitliliği bakımından dinamik bir yapıdır. Bu çalışmanın amacı, üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği 
yönetim sisteminin sürekliliği açısından, uygulanabilir çözüm önerileri sunmaktır. YÖNTEM: Eğitim kurumlarında 
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sürdürülebilir olması, çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının en az düzeye inmesi, yaşam kalitesinin artırılması, kurulan yönetim sisteminin yapısıyla 
ve uygulanabilirliğiyle doğru orantılıdır. Çalışmada, İstanbul Teknik Üniversitesinde oluşturulan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi ele alınmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde en önemli parametrenin, 
sürecin işleyişi ve uygulanabilirliği açısından yönetim ve organizasyon yapısı olduğu belirtilmiş ve irdelenmiştir. 
BULGULAR: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sisteminde “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKO Döngüsü)” 
parametrelerinin en iyi yönetilebileceği sistemi seçmek, işleyişin uygulanabilirliği açısından büyük önem taşır. İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sisteminde yönetimsel organizasyon ve planlama süreci, işleyişin uygulanabilirliği 
ve diğer parametreler için en önemli faktördür. SONUÇ: Çalışmada, İstanbul Teknik Üniversitesindeki İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları ele alınmış, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemdeki “Planla- Uygula-
Kontrol Et-Önlem Al (PUKO Döngüsü)” parametrelerinin işlevselliği açısından karşılaşılan sorunlar belirtilmiş 
ve çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, PUKO Döngüsü, Uygulama 
Süreçleri, Yönetim ve Organizasyon

Applıcabılıty To The Unıversıty Of The Busıness Health And Safety 
Management System - Istanbul Technıcal Unıversıty Sample
Yeşim Yılmaz1, Ayşegül Bayın Sarıahmetoğlu1, Serpil Kurt2

1Istanbul Technical University, Workplace Helath and Safety, İstanbul 2Istanbul Technical University, Faculty of 
Mechanical Engineering, İstanbul

Scope: OHSAS “Occupational Health and Safety Assessment Series” 18001 - TS 18001 Occupational Health and 
Safety Management System’s most general objective is to create a managerial and organizational structure 
that will minimize all risks in the work environment and to ensure the applicability of this structure. Universities 
are dynamic in terms of the diversity of their workplaces, including all or most of the physical, chemical, 
biological, ergonomic and psychosocial risk factors. The aim of this study is to present a workable solution 
proposal in terms of the continuity of the health and safety management system in universities. METHOD: The 
sustainability of occupational health and safety practices in educational institutions is directly proportional to the 
improvement of work environments, the minimization of occupational accidents and occupational diseases, the 
enhancement of quality of life, and the structure and applicability of the established management system. In 
the study, the Occupational Health and Safety Management System established at Istanbul Technical University 
was dealt with. The most important parameters in the Occupational Health and Safety Management System are 
management and organizational structure in terms of process operation and applicability. Research FINDINGS: 
In the Occupational Health and Safety Management System, it is very important to choose the system that 
can best manage the parameters of “Plan-Apply-Check- Prevent (PUKO Cycle)”. In the Occupational Health 
and Safety Management System, the managerial organization and planning process are the most important 
factors for the feasibility of the operation and other parameters. RESULT: In the study, the applications of the 
Occupational Health and Safety Management System in Istanbul Technical University were discussed and the 
problems encountered in terms of the functionality of “Plan-Do-Check-Act (PDCA Cycle)” parameters in the 
occupational health and safety management system were stated and solution proposals were presented.

Keywords: Occupational Health and Safety Management System at Universities, PDCA Cycle, Implementation 
Processes, Management and Organization
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Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarında 
Koordinasyon ve Kurum Kültürü
Dilek Öztürk Taşdemir1, Bülent Öztürk2

1South Russian Üniversitesi İmbl2dr

İşletmelerin en değerli varlıkları; onları ayakta tutan, üretimini ve verimliliğini sağlayan çalışanlarıdır. Çalışanların 
hem bedensel hem ruhsal bütünlüklerine zararı dokunabilecek olası risklere ve tehlikelere karşı korunmalarını 
sağlayabilmek için; “İş Sağlığı Güvenliği ve Risk Yönetimi” anlayışının benimsenmesi, uygulanması ve 
devamlılığının sağlanması konusunda istekli olunması gerekmektedir. Çalışanlar tüm işletmeler için stratejik 
kaynaklardır. Tüm bu faaliyetlerin ana hedefi; insana değer vermek, verimli olmak ve üretmek hususunda sıkıntı 
yaşanmamasıdır. Ancak yürürlükte iken ötelenen İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ertelenen bu süreçte ne 
kadar yol kat etmeyi ya da ne kadar bir kazanım almayı planlamıştır. Bu süreçte meydana gelen iş kazaları ve 
meslek hastalıkları göz ardı edilecek midir? Bu araştırmada; hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun bazı 
işletmelerde ve kamuda neden uygulanmadığı, bu durumun işletmeleri ve kamuyu nasıl etkilediği, yönetimin 
iş güvenliğini kavrama ve devamı konusundaki tutumu, çalışanların bilinçlendirilmesi, işverene ve çalışana 
getirdiği hak ve yükümlülükler üzerinde durulmuştur.

Akabinde İş Güvenliği Uzmanlarının görev tanımının yapılması, ilk etapta suçlanan değil, rehber ve yol gösterici 
olan meslek grubu olarak kabul edilmesi gerekliliğinin altını çizerek, bu işin kamuda çalışan İSG uzmanlarının 
kendi işi haricinde yapması gereken ikinci bir iş gibi verilmesinden ziyade, başlı başına bir istihdamının olmasının 
kurumsallaşma sorunu ile bağdaştığı sonucuna ulaşmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Kurum Kültürü, İş Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
Kurumsallaşma.

Coordination and Corporate Culture In Sustainable Occupational 
Health and Safety Practices
Dilek Öztürk Taşdemir1, Bülent Öztürk2 
1South Russian Unıversity imbl2dr

The most valuable assets of the businesses are the employees that support them and keep up their production 
and efficiency. We should be willing to adopt, carry out and sustain the understanding of “occupational health 
and safety and risk management” in order to ensure the protection of the employees against the potential 
risks and hazard that could have harmful effects on both physical and psychological integrity of the employees. 
Employees are strategic resources for all businesses. The main goals of all these activities are to care human 
beings, be productive and not to have any trouble in producing. However, Occupational Health and Safety and 
Risk Management Practices have been postponed while being in force so, what do these practices plan to gain 
or how they plan to go ahead?

Would the occupational accidents and diseases that occurred within this period be disregarded? This study 
aims to answer the questions of why isn’t the prepared Occupational Health and Safety and Risk Management 
Legislation be practiced in some businesses and public enterprises and how does this situation affect them and 
furthermore, the study emphasizes the attribution of the management on comprehension and continuity of the 
occupational safety, awareness raising of the employees and rights and obligations of both the management 
and the employees. Subsequently, the study underlines necessities of making job description of Occupational 
Safety Experts and of accepting this occupational group as the guiding and the leader instead of the accused at 
the first step and comes to the conclusion that employing the Occupational Health and Safety Experts charged 
in public sectors with this duty independently, instead of assigning them the task as a second task apart from 
their own duties, is associated with the issue of institutionalization.

Keywords: Occupational Safety, Corporate Culture, Occupational Safety Expert, Occupational Health and Safety 
Legislation, Institutionalization
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Iso 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Sercan Taş, Ali Fuat Güneri

Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmada, yakında piyasaya çıkacak olan ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin getireceği 
yeniliklere kılavuzluk etmek amaçlanmıştır. Bu yenilikler ISO 45001 Yönetim Sistemi’ni OHSAS 18001’den farklı 
ve ayrıcalıklı kılmaktadır. ISO 45001’in, OHSAS 18001 ile ayrıntılı karşılaştırılması yapılmış ve ne tür eksiklikleri 
gidermek için bu yönetim sistemi taslağının ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Uzman grubunun yeni bir yönetim 
sistemi standardı oluşturma sebepleri kategorize edilmiş ve detaylandırılmıştır. Yazılı, görsel ve işitsel haberlere 
konu olan İş Güvenliği kaynaklı yaralanmalar ve ölümlerin nasıl azaltılacağı sorusuna cevaplarını sunduğu 
taslakla takipçilerine aktaran ISO 45001 çalışma grubu, yönetim sisteminde yaptığı anahtar değişikliklerin 
diğer yönetim sistemleriyle nasıl entegre edildiğini de gözler önüne sermiştir. Bu çalışma, ISO 45001’in var 
olan yönetim sistemlerine ek olarak küçük, orta ölçekli ve büyük organizasyonlar tarafından ayırt edilmeksizin 
nasıl kullanılabilir, uygulanabilir ve sürdürülebilir olduğu sorusunu cevaplamaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı, organizasyonların faaliyetlerinden etkilenen çalışanların ve organizasyonlara giren ve çıkan ziyaretçilerin 
bu faaliyetlerin tehlike ve risklerinden mümkün olduğu kadar az etkilenmelerini sağlayan bir yönetim sistemi 
olarak ortaya çıkan ISO 45001’i tanıtmaktır. ISO 45001’in yönetim sistemine getirdiği anahtar değişikliklerin 
ayrıntılı olarak incelendiği bu çalışma, yeni standarda uyum sağlamayı hızlandırmak isteyen organizasyonlar 
için rehber olacaktır. Bu doğrultuda çalışmada; ISO 45001’in iş sağlığı ve güvenliğine olan yaklaşımı ve sürekli 
iyileştirme hedefiyle mesleki kazalar ve hastalıkların önlenmesine nasıl bir çözüm önerdiği, mevcut olan yönetim 
sisteminden farklılıkları incelenmiş ve organizasyonların bu yeni standarda nasıl uyum sağlayabileceklerinin ip 
uçları verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ISO 45001, Kıyaslama, OHSAS 18001

Iso 45001 Occupational Health And Safety Management System
Sercan Taş, Ali Fuat Güneri

Department of Industrial Engineering, Yıldız Technical University, Istanbul

In this study, it is aimed to guide the innovations of the ISO 45001 Occupational Health and Safety Management 
System which will soon be on the market. These innovations make the ISO 45001 Management System different 
and privileged from OHSAS 18001. A detailed comparison of ISO 45001 with OHSAS 18001 has been made, 
and it has been determined that this management system draft has emerged to address the deficiencies. The 
reasons for creating a new management system standard for the expert group are categorized and detailed. 
The ISO 45001 study group, reporting to the followers in its draft on how to reduce the risks of injuries and deaths 
caused by Job Security, which is the subject of written, audiovisual reports, also showed how key changes in 
the management system are integrated with other management systems. In addition to existing management 
systems, this work tries to answer the question of how the ISO 45001 management system can be used, 
implemented and sustained by small, medium and large organizations. The aim of this work is to introduce ISO 
45001, a management system that ensures that employees are affected by the activities of the organization and 
that they are as vulnerable as possible to the hazards and risks of the visit. This study, in which key changes 
to the management system of ISO 45001 are examined in detail, will be a guide for organizations seeking to 
accelerate adaptation to the new standard. n this direction, ISO 45001’s approach to occupational health and 
safety and its objective of continuous improvement aimed at finding solutions to the prevention of occupational 
accidents and diseases, examining differences from existing management systems and giving clues as to how 
organizations can adapt to this new standard.

Keywords: COMPARING, ISO 45001, OHSAS 18001



191

[İSG Yönetim Sistemleri]

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi olan bir 
firmanın iş kazaları yönünde Araştırılması
Turabi Karadağ1, Rüştü Uçan2, Volkan Alabaş3, Güven Taşdemir4, Özer Akay5, Ali Toltar6,

Ahmet Coşkun Dündar7

1Okan Üniversitesi Fen Bilimleri enstitüsü iş sağlığı ve güvenliği programları Ana Bilim Dalı,İstanbul
2Üsküdar Üniversitesi sağlık bilimleri fakültesi istanbul
3İnşaat Mühendisi,izmir
4iş sağlığı ve güvenliği uzmanı,istanbul 5inşaat mühendisi,istanbul
6inşaat mühendisi,kocaeli
7istanbul Ticaret Üniversitesi istanbul

Kalite kavramı, zaman içerişinde gelişerek paydaşların beklentilerini de kapsamı içine almıştır. Paydaşların 
dahil olması ile birlikte kalite, müşteri memnuniyetini sağlamanın ötesinde sürekli iyileştirmeyi öngören ve 
çalışanların motivasyonunu artırmayı teşvik eden bir yapıya bürünmüştür. Bu yaklaşım ile kalite, çevre ve iş 
güvenliği kavramları ile bütünsellik oluşturma ihtiyacını doğurmuştur. Bu bakış açısı Entegre Yönetim Sistemi 
temelini oluşturmaktadır.Bu çalışmada, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi’nden oluşan bütünleşik bir yönetim sisteminin kurulması ve uygulaması gerçekleştirilmiş 
ve mevcut yönetim sistemi üzerine bu iki yönetim sistemini kapsayan bütünleşik bir yönetim sistemi modeli 
önerilmişti. uygulama birçok firmanın bundan sonraki yapacağı yönetim sistemleri çalışmalarına model teşkil 
edebilir.

Anahtar Kelimeler: OHSAS18001, İş Sağlığı ve Güvenliği,Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemlerinin 
Entegrasyonu, iş kazası, inşaat

Investigation of a company with occupational health and safety 
management system for work accidents
Turabi Karadağ1, Rüştü Uçan2, Volkan Alabaş3, Güven Taşdemir4, Özer Akay5, Ali Toltar6,

Ahmet Coşkun Dündar7 

1Okan University of Science and Technology Institute for occupational health and safety programs Department, 
Istanbul 2Üsküdar University faculty of health sciences, istanbull 3Construction engineer,izmir 4occupational 
health and Safety specialist,istanbul 5Construction engineer,istanbul 6Construction engineer,kocaeli 7istanbul 
Ticaret University, istanbull

The concept of quality has developed in time, and includes the expectations of stakeholders. With the inclusion 
of stakeholders, quality has become a structure that envisages continuous improvement beyond achieving 
customer satisfaction and encouraging employee motivation. With this approach, quality, environment and 
work safety concepts have created the necessity of establishing integrity. This point of view forms the basis of 
the Integrated Management System.

In this study, the establishment and implementation of an integrated management system consisting of ISO 
14001 Environment Management System and OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management 
System was implemented and an integrated management system model covering the existing management 
system was proposed. the application can be a model for the management systems that many companies will 
have to work from now on.

Keywords: OHSAS18001, Occupational Health and Safety, Management System, Integration of Quality 
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TS/OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
sisteminin, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat 
şartlarına Uyumlaştırılması
Halil Çelik

Selçuk Üniversitesi İş Sağlğı ve Güvenliği Programı Konya

Türkiye’de kamu ve özel sektör tarafından uygulanması gereken 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 
Haziran 2012 tarihli, 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu makale 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuat 
şartların, işverenler tarafından yerine getirilirken, işletmeleri disipline eden TS/OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim sistemini tercih eden işletmelere sağlayacağı kolaylıklar hakkında bilgi vermektedir. İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistem şartlarının işverenler tarafından iş yerlerinde kurulması ve sürekliliğin sağlanması 
ile 6331 sayılı mevzuat şartların yerine getirilmesi konusunu kapsamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
sisteminin uygulanması ile etkin kayıt sistemi ve mevzuata sistemsel yaklaşımı hakkında bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler: 6331-18001 Uyumu, İş Sağlığı ve Güvenliği,Risk analizi,Acil Durum, Etkin Kayıt

TS/OHSAS 18001 Occupational health and safety management 
system, Act No. 6331 harmonization of legislation on occupational 
health and safety conditions
Halil Çelik

Selçuk University Health and Safety Program Konya

Occupational Health and Safety Act (No. 6331) which must be implemented by public and private sector in 
Turkey, was published in the Official Gazette (No. 28339) in 30th of June, in 2012. This paper gives information 
about the facilities provided with TS / OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System which 
disciplines businesses during 6331 Occupational Health and Safety legislation is fulfilled by employers. This 
article covers the establishment of the Occupational Health and Safety Management System requirements by 
employers at workplaces and ensuring continuity and fulfillment of the requirements of regulation 6331. In 
this study, the information about effective registration system with implementation of Occupational Health and 
Safety Management System and systematic approach to legislation is provided.
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Akıllı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ( A-İSG )
Nahit Karakülah

Ares İnovasyon

A-İSG, bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütmesi gereken süreçleri takip ederek, alması 
gereken önlemleri önererek, oluşturulması gereken raporları hazırlayarak ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına 
karar destek sağlayarak; iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini zamanında, eksiksiz, doğru ve uygun şekilde yürüten 
yapay zeka tabanlı sistemdir.

Anahtar Kelimeler: Yapay Zeka, İş Sağlığı, Güvenlik Yönetimi

Intelligent Occupational Health And Safety Management System
Nahit Karakülah

Ares İnovasyon

A-İSG, which provides decision support to occupational health and safety specialists by following the processes 
that an operator should carry out and by suggesting the necessary precautions to be taken, is an artificial 
intelligence based system that carries out occupational health and safety processes in a timely, complete, 
correct and appropriate manner.
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Makina Koruyucusu ve Kişisel Koruyucu Ekipman 
Entegrasyonu
Özlem Bayarçelik

Ford Otosan Gölcük Fabrikası

Sıkma ekipmanları çalışma prensipleri gereği dönen uçlu ekipman oldukları için eldiven kullanımı dolanma 
tehlikesi oluşturmaktadır. Dönen ekipmanlar ile eldiven kullanımı nedeniyle 2008 ve 2013 yılları arasında 
işletmemizde parmak yaralanmaları olan kayıp günlü iş kazası bulunmaktadır Dönen ekipmanlarda eldiven 
kullanılmaması gerekliliği, montaj hattındaki parça çeşitliliği nedeniyle oluşan el kesilme riskinden dolayı 
uygulanamamaktadır. Çalışanların dönen kısımlara temas etmelerini engellemek için 2000’den fazla sıkma 
ekipmanları için koruma kılıfları tasarlandı.Yapılan iş gereği kılıf takılamayan sıkma ekipmanları için çift tetik 
gibi özel önlemler devreye alınmıştır. Aynı zamanda Firmalar ile görüşülerek yırtılma direnci düşük eldivenler 
ile çalışmalar yapıldı.Eski durumda kullanılan örme,nitril ve diğer numune eldivenlerin yırtılma test sonuçları 
değerlendirildi. Özel olarak parmak araları zayıflatılmış,Yırtılma test değeri 1 olan,PU kaplı eldiven kullanımına 
geçilmiştir.Alınan önlemlere uyulmaması durumunda karşılaşılacak tehlikeler yapılan simülasyon ekipmanı ile 
çalışanlara anlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda sıkıcıya eldiven sonucu kayıp günlü kazalar yaşanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: ekipman güvenliği, dönen ekipman, kişisel koruyucu,makina koruyucusu, sıkma 
ekipmanı, simülasyon ekipmanı

Machine Protector and Personal Protective Equipment Integration
Özlem Bayarçelik

Ford Otosan Golcuk Plant

The use of gloves poses a danger of entaglement as the torqueing equipment is a rotating equipment that 
requires working principles. Due to the use of rotating equipment and the use of gloves, between 2008 and 2013 
there are lost time incidents with finger injuries in our operations.

The necessity of not wearing gloves on rotating equipment can not be implemented due to the risk of hand cut 
due to component variations on the assembly line.

Protection covers for more than 2000 torqueing equipment were designed to prevent employees from touching 
rotating parts. Special measures such as double triggering have been introduced for clamping equipment which 
can not be covered by the work.

At the same time, we interviewed with PPE companies and worked with low-tear-resistant gloves. Tear test 
results of knitted, nitrile and other sample gloves used in the case were evaluated.

In particular, the fingers have been weakened, the use of PU coated gloves with a tear test value of 1 has been 
introduced. Employees are told with the simulation equipment that the risks to be encountered in the event of 
non compliance with the anti-tamper measures.

As a result of the work done, there have been no lost time incidents after this project implemantation.

Keywords: equipment safety, rotating equipment, personal protective equipment, machine protectors, 
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[Kişisel Koruyucu Donanımlar]

Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Kişisel Koruyucu 
Donanım Seçimi ve Kullanımı
Nevsal Nizamogullari, Mirey Bonfil

3M Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İşyerindeki çalışma çevresine ait koruyucu önlemlerin yetersiz kaldığı veya imkânsız olduğu durumlarda, meslek 
hastalıklarının önlenmesi için en son olarak kişisel korunma önlemlerine başvurulur. Meslek hasalıklarından 
korunmada önemli bir yer tutan kişisel koruyucu donanımların doğru seçilmesi ve doğru kullanılması gereklidir. 
Kişisel koruyucu donanımların doğru seçilebilmesi için; tehlikenin belirlenmesi, riskin değerlendirilmesi, 
kişisel maruziyet ölçümlerine ve çalışma koşullarına uygun kişisel koruyucu donanımın seçilmesi, endüstriyel 
hijyen kurallarına göre kişisel koruyucu donanım kullanımının ve bakımının sağlanması için eğitim verilmesi 
gerekmektedir. Kişisel koruyucu donanımlar etkin ve doğru kullanıldığında kişisel maruziyeti tamamen ortadan 
kaldırarak yada kabul edilebilir seviyelere getirerek, meslek hastalığı yaşanma olasılığını düşürmektedir. Kişisel 
koruyucu donanımın maruziyet süresi boyunca kullanılması gerekmektedir. Çalışma ortam koşulları göz önüne 
alındığında solunum kaynaklı meslek hastalıkları çok sık görülmektedir ve pek çoğu doğru kişisel koruyucu 
donanımla önlenebilir. Solunum kaynaklı meslek hastalıklarında toz/partikül ve kimyasal olarak 2 farklı tip 
kirletici bulunmaktadır. Teknik anlamda toz, havada asılı olarak kalabilen, büyüklüğü 0,1 ile 25 mikron arasında 
değişen katı parçacıklardır. Tozlar fiziksel, kimyasal özelliklerine ve biyolojik davranışlarına göre sınıflandırılabilir. 
İnsan sağlığı bakımından tozun büyüklüğü, kimyasal bileşimi, yüzey şekilleri, çökme hızı gibi özelliklerin yanısıra 
en önemli özelliği biyolojik davranışıdır ve meslek hastalığı potansiyelini de bu özellikler belirler. Kimyasallar söz 
konusu olduğunda ise kimyasalın kategorisi, maruziyet süresi ve konsantrasyonu belirleyicidir. Ayrıca çalışma 
ortamında kimyasallara maruz kalma, solunum kaynaklı meslek hastalıkları yanısıra, kimyasal kaynaklı 
mesleki işitme kaybına neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kişisel koruyucu donanım, meslek hastalığı, doğru seçme ve kullanma yöntemleri, 
endustriyel hijyen, uyum testi 

Selection and Use of Personal Protective Equipment in the Prevention 
of Occupational Diseases
Nevsal Nizamogullari, Mirey Bonfil

3M Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Personal protective equipments are the last resort to prevent occupational diseases when the workplace 
protective measures are inadequate or impossible. Proper selection and correct use of personal protective 
equipment, which is an important part of protection from occupational illnesses, is required. For proper selection 
of personal protective equipment; it is necessary to provide training for the determination of danger, the evaluation 
of risk, the measurement of personal exposures and the selection of personal protective equipment suitable 
for working conditions, the use and maintenance of personal protective equipment according to industrial 
hygiene regulations. Personal protective equipment reduces the likelihood of experiencing occupational illness 
by bringing acceptable levels up by removing personal exposure completely when used effectively and correctly. 
Personal protective equipment must be used for the duration of exposure. Occupational diseases of respiratory 
origin are very common when working environment conditions are taken into consideration, and many can 
be avoided with proper personal protective equipment. There are two different types of pollutants in dust, 
particulate and chemical in respiratory diseases. In technical terms, dust is solid particles ranging in size from 
0.1 to 25 microns, which can be suspended in the air. Powders can be classified according to their physical, 
chemical properties and biological behavior. In terms of human health, besides the properties such as the size 
of the powder, the chemical composition, the surface morphology, the rate of settling, the most important 
characteristic is the biological behavior and the potential for occupational disease is determined by these 
properties. In the case of chemicals, the category of the chemical, the duration of exposure and concentration 
are determined. In addition, exposure to chemicals in the working environment can cause occupational hearing 
loss due to chemical as well as occupational diseases caused by respiration.
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[Kişisel Koruyucu Donanımlar]

Kişisel Koruyucu Donanım Seçiminde Güvenlik Bilgi 
Formlarının Yol Göstericiliği
Aliye Kaşarcı Hakan1, Hande Erensoy2

1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 2İstanbul Yeni Yüzyıl 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Güvenlik bilgi formu, 13 Aralık 2014’de yayımlanan 29204 sayılı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin 
Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik’te, insan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların 
olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı 
bilgileri ve bulunduğu işyerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belge 
olarak tanımlanmaktadır. Çalışanlar ve iş güvenliği uzmanları (İGU) zararlı madde ve karışımları doğru ve 
güvenli olarak kullanmak için üreticisi tarafından sağlanan, sertifikalı bir güvenlik bilgi formu hazırlayıcısının 
hazırlanmış olduğu Türkçe güvenlik bilgi formlarından yararlanmalıdırlar. Güvenlik bilgi formlarında yer alması 
gerekli bilgilerden biri olan “Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma” başlığında güvenlik bilgi formu 
hazırlayıcısının, uygun mühendislik kontrolleri, bireysel koruyucu önlemler ve kişisel koruyucu donanımlar 
(KKD) hakkında bilgiler vermesi gerekmektedir. İlgili yönetmelik, güvenlik bilgi formu hazırlayıcılarına, bu zararlı 
madde veya karışımı kullanacak olan çalışanlara ve İGU’larına zararlı madde ve karışımlara yönelik KKD’lar 
hakkında bilgi verme yükümlülüğü getirmektedir. KKD risk önleme hiyerarşisinde son sırada yer almaktadır. 
Öncelikli olan toplu koruma tedbirleridir. Çalışma ortamında var olan tehlikenin ortadan kaldırılması esastır. 
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’te belirtildiği üzere, daha az 
tehlikeliyle yer değiştirme, mühendislik ve idari önlemler alma gibi toplu koruma tedbirleriyle tehlikenin/riskin 
ortadan kaldırılamadığı durumda KKD kullandırılmalıdır. Ancak buradan KKD kullanımının gereksiz bir ayrıntı 
olduğu sonucuna varılmamalıdır. KKD kullanımı zincirin son halkası olmasına rağmen, hayati öneme sahiptirler 
(hayati önem arz etmektedir). GBF’ları zararlı madde ve karışımlar hakkında en ayrıntılı bilgi veren formlardır. 
Çalışanların en sağlıklı ve güvenli şekilde çalışmaları için çabalayan İGU’ları maddenin zararları hakkında bu 
formlardan bilgi edinerek en doğru korunma şeklini belirleyebileceklerdir. Hazırlanan bu çalışmayla GBF’larının 
doğru hazırlanmasının ve İGU’larının bu formları daha etkin ve doğru kullanmaları konusunun önemine vurguda 
bulunmak, dikkat çekip, farkındalık yaratmak amaçlanmıştır. Doğru GBF hazırlanmasının/seçiminin doğru KKD 
seçilmesine destek olmasıyla iş kazalarının/meslek hastalıklarının azaltılabilmesi sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Bilgi Formu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kimyasallar, Kişisel Koruyucu Donanım 

Guidance of the Safety Data Sheet in Selection oh Personal 
Protective Equipment
Aliye Kaşarcı Hakan1, Hande Erensoy2

1İstanbul Yeni Yüzyıl University Faculty of Health Sciences, Occupational Health and Safety Department 2İstanbul 
Yeni Yüzyıl University Faculty Pharmacy

Safety Data Sheets (SDH), identified in Regulation on SDH regarding the Hazardous Substances and Mixtures 
published on 13 December 2014, dated 29204 numbered, as document which includes detailed information 
on hazardous substances and mixtures and safety measures to be taken according to the characteristics of 
hazardousness in the working places, in order to protect human health and environment from hazardous 
substances and mixtures. In the heading of “Exposure Controls/Personal Protection”, which is one of the 
necessary information to be included in SDS, the safety data sheet preparer needs to provide information on 
appropriate engineering controls, individual protective measures and personal protective equipment.Related 
regulation, safety data sheet preparatory to brings these hazardous substances or mixtures and to the employees 
who will use the personal protective equipment to provide information on liability for hazardous substances 
and mixtures. PPE is at the top of the risk prevention hierarchy. SDS are the most detailed form of information 
on harmful substances and mixtures. Work safety experts who strive to ensure that employees work in the 
healthiest and safest way will be able to determine the most appropriate form of protection by learning from 
these forms about the damage of the item. It is aimed to emphasize the importance of correct preparation 
of security forms and work security experts to use these forms more effectively and correctly with this work 
prepared, to attract attention and raise awareness. It will be possible to reduce work accidents / occupational 
diseases by supporting the selection of the correct selection / selection of correct safety data sheets.
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[Kişisel Koruyucu Donanımlar]

Radyasyon koruyucu donanımlar
Ahmet Fatih Kocaer1, Mehmet Kocaer2

1Doğuş Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, İstanbul
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, K.Maraş

Nükleer Tıp, Radyoloji veya diş hekimliği gibi Tıbbi görüntülemede iyonize radyasyon kullanan departmanlarda 
kişisel dozimetrenin yanı sıra radyasyon koruyucu ekipmanların kullanımı gerekmektedir. 23999 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Madde 22 - Yapılan işin niteliğine uygun koruyucu 
giysi ve teçhizat kullanılır. Kişisel Dozimetreler Türkiye Atom Enerji Kurumu tarafından belirli periyotlarla ölçülse 
de koruyucuların sağlamlığı veya kullanımı hiç bir kurum veya kuruluş tarafından kontrol edilmemektedir. 
Özellikle günlük şutlama sayısı ortalama 150 röntgen ve 50 periaprikal çekimlerinde, sadece çekim yapan 
sağlık çalışanının değil hastanın da kurşun gözlük, kafa, tiroit, genital koruyucu veya kurşun yelek ile korunması 
gerekmektedir. Tıbbi görüntülemenin prensibi görüntülenmek istenen dokuya x ışını vererek radyogramının 
oluşturulmasıdır. X ışını tüpleri sadece odaklandığı yere değil, odağın yakın çevresine ve bulunduğu ortama da 
kaçak x ışını saçmaktadır. Sağlık çalışanlarının bilinçsizce radyasyonla en sıkı olduğu yerler diş hekimlikleridir. 
70 Kilovoltun altında güçleri olan cihazlar için cihaz lisansını kendi üzerine alıp radyasyon teknikeri çalıştırmak 
zorunda olmayan diş hekimleri çekimlerini kendileri yapmakta yada radyasyon eğitimi almamış yarımcılarına 
yaptırmaktadırlar. Genellikle hiçbir hekim periaprikal çekimi kendi yapmamaktadır. Mobil periaprikal cihazları 
nedeniyle çekimler yalıtımlı odalarda değil her an her yerde x ışını ile çekim yapılabilmektedir. Çekimlerde 
yayınlanan x ışınının miktarı az olsada, x ışınının stokastik etkisi nedeniyle kabul edilemez. İyonize radyasyon 
ile çalışan kurumların hasta ve çalışan güvenliği açısından acilen kontrol altına alınmalıdır. Anahtar Kelimeler: x 
ışını, radyoloji, dental görüntüleme, isg, tıbbi görüntüleme 

Radiation protection equipment
Ahmet Fatih Kocaer1, Mehmet Kocaer2

1Vocational School, Doogus University, Istanbul, Turkey
2Vocational School of Social Sciences, K.Maras sutcu imam university, Kahramanmaras

Nuclear medicine and radiology or dentistry besides personal dosimetry the radiation protection equipment is 
required at the departments that use ionizing radiation in medical imaging. RADIATION SECURITY REGULATION 
published in the Official Gazette No. 23999 Article 22 – According to the nature of work done protective clothing 
and equipment are used. Additional properties in certain periods by Turkey Atomic Energy Agency frequently 
measured in Additional personal Dosimeters is frequently measured at regular intervals by the Turkey Atomic 
Energy, the durability or use of preservatives are not controlled by any other institution or organization. Especially 
in the case of daily radiographs of 150 x-ray and 50 periapical, it is necessary to protect the patient not only with 
the shooting healthcare staff but also with lead glasses, head, thyroid, genital protective or lead vest.

The principle of medical imaging is the creation of the radiogram by giving x rays to the desired tissue. The X-ray 
tubes are not only focused at the focal point, but at the periphery of the focal point, and at the center of the focal 
spot, the focal x-rays scatter. Dentists are the places where health care workers are most unconsciously with 
radiation. Dental workers who do not have to take the license of the device and operate the radiation technician 
for devices that have power below 70 kilovolts have to do the shots themselves and have it done by the untrained 
half-doctors. Usually, no physician makes periapricular attraction himself. Due to the mobile periaprical devices, 
shooting can be done with x-rays everywhere, not in isolated rooms. Although the amount of x-rays emitted in 
the shootings is small, it can not be accepted because of the stochastic effect of x-rays. Institutions working with 
ionizing radiation should be urgently controlled in terms of patient and employee safety.
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[Kişisel Koruyucu Donanımlar]

Termik Santrallerde Kişisel Koruyucu Donanımların İş 
Kazalarını Önlemedeki Önemi
Mehmet Çolak, Hilal Ceylan, Tahsin Çetin

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Muğla

6331 sayılı kanunun getirdiği yeniliklerle birlikte; pek çok sektörde olduğu gibi Termik santrallerde de İş Sağlığı ve 
Güvenliği büyük önem kazanmıştır. Çok tehlikeli sınıfta yer alan Termik Santrallerde çalışanlar birçok tehlikeyle 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Santrallerde elektrik üretme aşamasında mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik 
ve elektriksel tehlike kaynaklarıyla mücadele edilmektedir. Öncelikli hedef toplu koruma önlemleridir. Fakat 
toplu koruma önlemlerinin yetmediği durumlarda kişisel koruyucu donanımlar (KKD) önemli bir yere sahiptir. 
Çalışana deneterek verdiğin bir KKD o kadar önemlidir ki o işyerine aidiyetlik ve kendisine verilen değerin 
göstergesidir. Bu nedenle termik santralde çalışanlara yönelik kişisel koruyucu donanımların iş kazalarını 
önlemedeki önemiyle ilgili anket hazırlanarak, basit tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiş 100 kişiye birebir ve 
yüz yüze görüşülerek uygulanmış ve elde edilen veriler bulgular bu çalışmada verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Termik santral, Kişisel koruyucu donanım, İş kazası, İş güvenliği.

The Importance Of Personal Protective Equıpment In Preventing 
Occupational Accidents In Thermal Power Plants
Mehmet Çolak, Hilal Ceylan, Tahsin Çetin

Muğla Sıtkı Koçman Üniversity, Wood Working Industrial Engineering, Muğla

Like in so many sectors, also in Power Plants the Occupational Halth and Safetyhas great place of importance 
with new innovations which is coming from Law no 6331. Employee who works in power plants which 
is participant from very dangerous level. In power plants, there is struggle with a source of danger such 
asmechanical, physical, checemical, biological and electrical in generating electricty stage. Priority target is 
the collective protective preventions. But cases which collective protective preventions aren’t enough, personal 
protective equipment (PPE) has an important place. Therefore the survey was prepared about the importance of 
PPE which is avoid the industrial accidents in power plant.100 people who were selected in random procedure 
has attended for the survey and the obtained data was gave in this study.
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[Planlama ve Proje Tasarımında İSG]

Havalimanlarında Entegre İş Modeline İsg konularında 
Karikatürisk yaklaşımlar
Emrah Gürer
TAV Havalimanları Holding İstanbul Terminal işletmeciliği A.Ş

“TAV Havalimanlarında Entegre İş Modelinde İSG ve Çevre Konularına KarikatüRisk yaklaşımlar” konusunda 
yapacağımız sunumumuzda ana konu başlıkları aşağıda kısaca değinilmiştir. İşletmemizin sürdürülebilirlik 
konusunda benimsediği ve uyguladığı stratejilere paralel olarak İSG ve Çevre alanlarında uyguladığımız metodları 
kurumumuz ve çalışanlarımızın doğal davranışları haline getirmeyi amaçlıyoruz. Organizasyonlarda üst düzey bir İş 
Sağlığı ve Güvenliği bilincini oluşturulmasında, İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri çalışmalarına tüm çalışanları 
ve altişverenleri, paydaşları dâhil etmenin önemini biliyoruz. Bu yapılandırma çalışmasının başında, projenin 
kapsamındaki tüm işletme unsurlarının hemfikir olduğu, amaçları ve beklenen sonuçları üzerinde emek verenlerin 
mutabık kaldığı şeffaf bir çalışmanın, mükemmel bir iş sağlığı ve güvenliği davranışı ve kültürü oluşturacağına 
inanarak çalışmalarımıza bu yönde yön vererek iş sağlığı ve güvenliğini sürdürlebilirlik prensipleri doğrultusunda 
yeniden yapılandırdırmayı başardık. Bu bakış açısı ile 7 yıllık bir planlama yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği anlayışımızı 
sürdürülebilir kılmayı başardık. Her adım için bir proje logosu, adı ve proje solganı belirledik.
1. ADIM: “KURUM KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME” PROJESİ
2. ADIM: “ÜÇ & ALTI” PROJESİ
3. ADIM: “FİT” PROJESİ
4. ADIM: “KAPI-KİLİT-ANAHTAR” PROJESİ
5. ADIM: “ÜÇÜNCÜ GÖZ” PROJESİ
6. ADIM: “KarikatüRİSK” Kitabı
7. ADIM: “MİNİK ELLER İLE GÜVENLİ YARINLAR” SOSYAL PROJESİ
Farkına vararak ve farkına varılmasını sağlayarak yeni hedefler belirleme şansını elde edip İSG ve Çevre 
Çalışmalarımızda entegre bir model gelişimi sağladık. Her projenin çıktıları bir sonraki projenin girdisini oluşturturdu. 
Projelerin tamamlanmasının akabinde İş Sağlığı ve Güvenliği konularında benimsenen, proje ve çalışmaların çıktılarını 
9 aylık bir çalışma sonrasında “KarikatüRİSK adını verdiğimiz bit karikatür kitabında dizayn ederek yayınladık. Son 
olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okul yönetimlerinin katkısı ve TAV Gönüllüleri çalışma grubumuz ile 
birlikte okul öncesi öğrenim gören çocuklarla hayata geçirdiğimiz “MİNİK ELLER İLE GÜVENLİ YARINLAR” projesi 
tamamladığımız tüm projelerin sosyal hayata entegrasyonu için önemli bir adım oldu.3 okul ile projenin ilk etabı 
tamamlandı. Toplam 8 okul 1000 öğrenci hedefleniyor.Bu proje faklı okulların katılımı ile devam edecektir.
Anahtar Kelimeler: Entegre,Güvenlik,İSG,Proje,Sürdürülebilirlik,TAV

The Humorous Approach Integrated Business Model Health and 
Safety Issues RiskCartoons of Airpors
Emrah Gürer
TAVAirports Holding Istanbul Operation Company

“TAV Airports integrated Business Model OHS and RiskCartoons approaches to the Subject” is what we’re going to do 
about our main topics the presentation below is briefly mentioned. You ensure that a senior occupational health and safety 
occupational health and safety management systems, in the creation of awareness of the work of all employees and 
agency labour, know the importance of involved stakeholders. This configuration at the beginning of the work, the project 
is agreed, all within the scope of the business elements of the objectives and the expected results of the Concord who 
labor on the transparent work, an excellent occupational health and safety behavior and culture believing that our efforts 
in this direction will create a way can occupational health and safety by giving in accordance with principles of sustainable 
restructure were able to. This point of view with 7 years of planning have succeeded at making sustainability our sense of 
safety and health at work. For each step, we have a project slogan, name.

step 1: “Corporate Culture Development Project”
step 2: “Three & Six” Project
step 3: “Fit” Project
step 4: “Door-Lock-key” Project
step 5: “Thırd Eye” Project
step 6: “RiskCartoons” Book Project -Very importand and best model work
step 7: “Little Hands with Secure Tomorrow” Social Responsebility Project
İn your project, and your work output from a 9-month study after we release the book we call “designed by KarikatüRİSK. 
Finally, the Ministry of national education in schools, the contribution of the School Board and Volunteers together with 
preschool education study group with the kids we had implemented “ Little Hands with Secure Tomorrow “ project we have 
completed all projects for the integration in social life was an important step in the first phase of the project was completed 
with the school three.
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[Planlama ve Proje Tasarımında İSG]

Makine Emniyeti ve Kabul Kriterleri
Necmi Türer 

Bosch - BSH Ev Aletleri A.Ş.

Makine Emniyeti ile ilgili 2006/42/AT yönetmeliği ve TSE’nin de kabul ettiği ilgili Avrupa Standartları dikkate 
alınmaktadır. Yeni makine alımında alım kriterleri de bu gerekliliklere göre belirlenmelidir. Yurtiçinden tedarik 
edilen makinelerde imalatçı firma doğrudan sorumluyken, yurtdışından tedarik edilen makinelerde öncelikle 
bu makineyi Türkiye pazarına koyan firma sorumludur. Dolayısı ile bu ithalatı yapan firma CE beyannamesinin 
kontrolünden çok daha fazlasını yapmak zorundadır. Bu bakış açısıyla firmanın ilgili iş güvenliği uzmanı 
makinenin daha tasarım aşamasında iş güvenliği konularına dahil olması, sonrasında bu makinenin kullanımına 
kadar tüm proje adımlarında yer alması önemlidir. Bu sunumda bu konunun önemi, kontrol aşamaları ve ilgili 
standartlardan kritik bilgiler verilmesi planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Makine Emniyeti, 2006/42/AT, Risk Değerlendirmesi, Makine Kabulleri

Machinery Safety and Acceptance Parameters
Necmi Türer

Bosch - BSH Home Aplliances

2006/42/EC Directive on Machinery Safety and European Standards which are already accepted and published 
by TSE must be considered for criteria of new machinery acceptance. For domestic procured machinery, the 
manufacturer company is directly responsible, and in the machines procured abroad, it is primarily the company 
responsible who placing this machine in the Turkish market. Hence, this import will be forced to do much more 
under the control of the CE declaration. From this point of view, it is important for the company to be involved 
in all project steps until the relevant occupational safety specialist has been included in the work safety issues 
in the design of the machine. The aim of the presentation to provide control steps and critical information from 
the relevant standard.
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[Proses Güvenliği ve Yönetim Sistemleri]

Seveso II Direktifi Kapsamında Güvenlik Yönetim 
Sisteminin (GYS) Sistem Dinamik Modelinin 
Oluşturularak Performans Ölçümlemesinin Yapılması
Özlem Özkılıç

Özlem Akademi & Önder Akademi AŞ.

1976 yılında İttalya Seveso’da meydana gelen ciddi sanayi kazasından sonra, sanayi kuruluşlarında kaza 
oluşumunu önlemeye yönelik bir Direktife (82/501/EEC) karar verilmiştir. Daha sonra 1984 yılında Hindistan 
Bhopal’de ve 1986 yılında İsviçre Basel’de meydana gelen iki kaza, bu direktifte değişikliğe neden olmuştur. 
Seveso II Direktifi, tehlikeli maddelerle ilgili büyük kaza risklerinin kontrol yükümlülüklerini gerektirmektedir. İgili 
kuruluşların güvenlik raporları ve acil eylem planlarını hazırlamaları gerekmektedir. Büyük Endüstriyel Kazaların 
Kontrolü Yönetmeliği, 18 Aralık 2007 tarih ve 28867 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 18 Haziran 2017 
tarih ve 30127 Sayılı Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, yürürlüğe girme tarihi ertelendi 1 Ocak 2019’a kadar.ertelenmiştir. 
Sistem dinamikleri, disiplinlerarası bir yaklaşımdır ve ilgili disiplinler tarafından kullanılan araç ve modelleri 
kullanmaktadır. Dinamik bir simülasyon yöntemi olarak sistem dinamikleri dinamik problemlerin çözümünde 
emniyet yönetim sisteminin yeterli performansı göstermemesi ve proses emniyet performansının geliştirilmesi 
için kullanılabilir. Bu çalışmada, Seveso kapsamındaki bir kimya fabrikası için model oluşturulmuş, model farklı 
senaryolar altında yürütülmüş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Bu makalede, kavramsallaştırmanın aşağıdaki 
aşamaları derinlemesine incelenmiştir;
1. Modelin amacının tanımlanması, 2. Model sınırının tanımlanması ve anahtar değişkenlerin belirlenmesi,
3. Temel değişkenlerin davranışlarının tanımlanması veya referans modların çizimi, 4. Sistemin temel 
mekanizmalarını, geri bildirim döngülerinin çizimi.
Anahtar Kelimeler: Seveso, Sistem Dinamik Model, Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS)

Within Seveso II Directive, Performance Measurement 
by Creating System Dynamic Model of Safety 
Management System (SMS)
Özlem Özkılıç

Ozlem Academy & Onder Academy

After the serious industrial accident happened in Seveso, Italy in 1976, a Directive (82/501/EEC) has been 
agreed regarding the accident prevention in industrial installations. Afterwards, two accidents which happened 
in Bhopal, India in 1984 and Basel, Switzerland in 1986 have resulted in the amendment of this directive. Seveso 
II Directive has brought about various control obligations regarding the prevention of major industrial accidents 
involving hazardous substances. The installations of concern are to prepare safety reports and emergency 
action plans. The Regulation on the Control of Major Industrial Accidents was published in the Official Gazette 
dated December18, and Numbered 28867. According to the new directive about modifying previous Control of 
Major Industrial Hazard Directive No:30127 dated July 18 2017, the enforcement date has been postponed to 
January 1 2019. System dynamics is an interdisciplinary approach and uses the tools and models employed by 
the related disciplines. As a dynamic simulation method system dynamics can be used in solution of dynamic 
problems that safety management system fails to respond and development of process safety performance. 
In this study, a Seveso chemical plant model is established, the model is run under different scenarios and the 
results are compared. The paper examines in depth the following steps of conceptualization:
1. Define the purpose of the model. 2. Define the model boundary and identify key variables.
3. Describe the behavior or draw the reference modes of the key variables. 4. Diagram the basic mechanisms, 
the feedback loops, of the system.
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[Proses Güvenliği ve Yönetim Sistemleri]

Proses Risklerine Göre Yerleşim Düzeninin 
Optimizasyonu: Bir Ambalaj İşletmesi Uygulaması
Burkay Karadayı1, Yusuf Kuvvetli2

1Çukurova Üniversitesi, İş Güvenliği Ana Bilim Dalı, Adana 2Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği 
Bölümü, Adana

Üretim tesisleri, günümüzde faaliyet alanında bağımsız olarak iş sağlığı ve güvenliği riskleri açısından risk 
yönetimi çalışmaları gerçekleştirmektedir. İşletmelerin önlem aldıkları iş sağlığı ve güvenliği risklerinin birçoğu, 
işletmenin bütünü göz önünde bulundurulduğunda etki alanı olarak sınırlı kalabilmektedir. Etki alanı büyüklüğü 
göz önünde bulundurulduğunda işletmelerin karşı karşıya kaldığı risklerin başında yangın ve patlama riski 
gelmektedir. Tesislerde yangın ve patlamayla mücadele anlamında çeşitli önlemler alınmasına karşın bu 
önlemler tesislerin ilk kuruluşlarında göz ardı edilebilmektedir. Tesis yerleşim kararları firmaların uzun dönemli 
planlaması gereken konulardan birisidir. İyi bir tesis yerleşimi gereksiz taşıma ve beklemeleri minimize 
edebilmelidir. Bununla birlikte proseste yaşanabilecek risklerin de tesis yerleşim kararları verilirken göz önüne 
alınması gerekir. Bu çalışmada; bir ambalaj üretim işletmesinde tesis yerleşiminin, taşıma ve beklemelere ek 
olarak proses risklerinden kaynaklanabilecek sonuçları da göz önüne alınarak optimizasyonu amaçlanmıştır. 
Bu amaçla, yangın ve patlama riskleri başta olmak üzere proses riskleri incelenmiş ve iş birimleri bu risklere 
göre yeniden yerleştirilmiştir. İşletmedeki tesis düzenine göre yangın riski, sigortacılık sektöründe yaygın 
olarak kullanılan yöntemlerden birisi olan PML (probable maximum loss) yöntemi göz önünde bulundurularak 
hesaplanmıştır. Bu bilgiler, matematiksel modelleme yaklaşımı için girdi olarak kullanılmış ve optimal yerleşim 
planı elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Proses, risk, PML, tesis, yerleşimi

Facility Layout Optimization Regarding Process Risks: A Case Study 
for a Packaging Company
Burkay Karadayı1, Yusuf Kuvvetli2

1Cukurova University, Department of Occupational Safety, Adana, Turkey 2Cukurova University, Department of 
Industrial Engineering, Adana

The production facilities conduct risk management operations regarding occupational health and safety 
independent from their business area. Impacts of several occupational health and safety risks could be restricted 
when the whole facility is considered. When size of the impact area is taken into account, the main risks that the 
firms faced are fire and explosion risks. Despite precautions are taken against fire and explosions, these could 
be ignored while foundation of the facility.

Facility layout decisions are one of the important issues that the firms should plan in long term. A good facility 
layout should minimize the redundant handling and delays. However, risks which may be faced in the process 
should be considered while making the facility layout decisions.

In this study, facility layout of a packaging company is aimed to be optimized considering results which may 
be arised from process risks in addition to handling and delays. Regarding this aim, the process risks are 
investigated particularly fire and explosion risks and working units are re-located according to these risks. Fire 
risk in accordance with facility layout is calculated by considering the PML (probable maximum loss) method 
which is used in insurance sector commonly. This information is used as an input in the mathematical modeling 
approach and the optimal layout is obtained.
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[Proses Güvenliği ve Yönetim Sistemleri]

Carcinogenic threads – new mobile gas detection 
technologies
Ulf Ostermann Ostermann,

Ulf

Mobile gas detection technologies to detect toxic and combustible hazards are frequently used in the industries 
either to release confined spaces or for warning purposes in potentially hazardous workplaces. Long term 
exposures of industrial workers based on carcinogenic substances are a thread, which is overseen. Today these 
data for low ppm exposures can mostly only be generated with laboratory technologies. New gas detection 
technologies based on gas chromatography and PID technology, but also modern documentation solutions 
will in the near future allow a field usability and in this way create much more detection data e.g. for Benzene 
thread evaluations. For our industries this will lead to eased confined space processes on the one hand. On the 
other hand also to higher number of carcinogenic measuring data, which are the base to more professional risk 
assessments, which also take the carcinogenic thread in consideration.
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[Risk Yönetimi]

Sanal Gerçeklik ile Risk Yakalama uygulaması
Harun Men, Alper Türkay

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş.

Fabrikamızda her düzeyden çalışan için iş güvenliği denetimi yapma zorunluluğu vardır. Risk denetimi kişiden 
kişiye değişebilen, subjektif bir uygulamadır. Risk tespitindeki farkları en aza indirebilmek için risk yakalama 
sertifikasyonu uygulaması yapmaya karar verdik. Bu sertifikasyonda herkesin aynı koşullarda(Aynı güvensiz 
koşullar ve davranışlar) değerlendirilebilmesi için sanal bir risk yakalama ortamı oluşturduk.

Bu uygulama sanal gerçekliğin is güvenliğinde kullanıldığı dünyada ilk uygulamadır. Ayrıca MESS altın eldiven iş 
güvenliği yarışmasında da 2017 yılında birinci seçilmiştir.

Uygulamadan kısaca bahsedicek olursak; atölye içerisine hiç girmeden, tamamen güvenli bir eğitim alanında 
sanal gerçeklik ile çalışanlarımıza atölye deneyimini yaşatıyoruz. Bu sanal atölyedeki( Gerçek atölye ile birebir 
aynıdır.) riskleri bulmalarını istiyoruz, sonucunda kendilerine bir puan verip, tespit edemedikleri riskler hakkında 
kendilerini eğitiyoruz ve sertifkalandırıyoruz.

Bu çalışma her sektör ve alanda uygulanabilecek kadar esnek ve etkili bir uygulamadır. Anahtar Kelimeler: 
Sanal gerçeklik, sanal gözlük, risk tespiti, HTC VIVE, iş güvenliği denetimi

Risk Detecting application with Virtual Reality
Harun Men, Alper Türkay

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikasi A.Ş.

In Our factory, everbody is obliged to conduct job security audits for all levels of employees. Risk detection is a 
subjective application that can vary from person to person. We decided to implement a risk detection certification 
in order to minimize the differences in risk detection. In this certification, we have created a virtual risk-detect 
environment so that everyone can be evaluated on the same conditions (same unsafe conditions and acts).

This application is the first application in the world where virtual reality is used for safety. In addition, MESS was 
elected first in the gold glove business safety contest in 2017.

If we will briefly mention it; we have a workshop experience with our virtual reality in a totally safe training 
environment, never before entering the workshop. We want them to find the risks in this virtual workshop 
(identical to the real workshop), giving them a score and educating themselves about the risks they can not 
detect and certifying.

This work is a flexible and effective application that can be applied to every sector and field.
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[Risk Yönetimi]

Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Bir 
Üretim Firmasında Risk Değerlendirmesi
Şura Toptancı1, Aysun Arslan2

1Anadolu Üniversitesi 2İstanbul Gedik Üniversitesi

İş kazaları her yıl milyonlarca insanın yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermektedir. İş kazaları çalışanların 
yanı sıra işvereni, çalışan ailelerini ve ülke ekonomisini maddi ve manevi kayba uğratmaktadır. Bu nedenle, iş 
yerlerinde iş kazalarının oluşmasını önlemek adına sistemli ve doğru risk yönetim sistemlerinin oluşturulması 
gerekir. Risk yönetiminin ilk adımlarından biri olan risk değerlendirmesi kanun ve ilişkili yönetmeliklerle zorunlu 
hale getirilmiştir. Bu çalışmada, bir üretim firmasında tehlike ve riskleri değerlendirmek için Fine-Kinney 
metodundan yararlanılmıştır. Klasik Fine-Kinney metodunda risk hesaplamasında ele alınan parametreler 
eşit ağırlığa sahiptir. Bununla birlikte, risk değerlendirmede belirsizliği içerecek şekilde riskin modellenmesi 
etkin karar vermede önemlidir. Bu tür problemlerin çözümünde Bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri 
belirsizliği ölçmek ve gidermek üzere kullanılmaktadır. Bu çalışmada, risk parametrelerinin aynı ağırlığa sahip 
olmadığı ve bu süreçte karar vericilerin subjektif yargı ve değerlerinin varlığı durumlarından dolayı bulanık çok 
kriterlik karar verme yöntemlerine dayanan bulanık Fine-Kinney metodu kullanılmıştır. Çalışmada, iş yerindeki 
muhtemel tehlikeler ve tehlikelerin sebep olabileceği riskler belirlenerek bulanık Fine-Kinney metodu ile 
değerlendirilmiştir. Daha sonra, riskleri kabul edilebilir düzeye indirgemek için alınacak önlemler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bulanık, Çok kriterli Karar Verme Yöntemleri, Fine Kinney, Risk Değerlendirmesi, Üretim

Risk Assessment with Fuzzy Multi-Criteria Decision Making 
Methods in a Manufacturing Company
Şura Toptancı1, Aysun Arslan2 
1Anadolu University
2Istanbul Gedik University

Occupational accidents cause millions of people to be injured or killed every year. Employers, employees’ 
families and the country’s economy also suffer from financial and moral loss due to occupational accidents. For 
this reason, it is necessary to establish systematic and proper risk management systems in order to prevent 
occupational accidents at workplaces. Risk assessment, which is one of the first steps of risk management, 
has become mandatory by law and related regulations. In this study, Fine-Kinney method is utilized to assess 
the hazards and risks in a manufacturing firm. The parameters considered in the risk calculation have equal 
weights in the classical Fine- Kinney method. However, in risk assessment, the risk modeling which includes 
uncertainty is important to make effective decision. Fuzzy multi-criteria decision making methods are used 
to measure and avoid uncertainty in solving such problems. In this study, since the risk parameters do not 
have equal weights and the decision makers’s subjective judgement and values exists in this process, Fuzzy 
Fine- Kinney method, which is based on fuzzy multi-criteria decision making methods, is used. In this study, 
the possible hazards and the risks that may be results from the hazards in the workplace are determined and 
evaluated by the Fuzzy Fine-Kinney method. Then, preventive measures to be taken to reduce the risks to an 
acceptable level are discussed.
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[Risk Yönetimi]

Risk değerlendirme matrislerinin Markov karar 
süreçleriyle tasarımı
Gökhan Özkan1, Prof. Dr. Burak Birgören2

1T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
2Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

İş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi için risk matrisleri kullanılmaktadır. Risk matrisleri, olayların 
risklerinin derecelendirilmesi, sıralanması ve daha fazla risk azaltımının gerekli olup olmadığının belirlenmesi 
için basit, kullanışlı ve anlaşılır bir araç sağlar.

Markov karar süreçleri, Markov zincirlerinin olası her bir durumu için, o durumda alternatif eylemlerden 
hangisinin seçilmesi gerektiğine karar verilmesidir. Yapılan seçimler, geçiş olasılıklarının yanı sıra, alınacak 
risk azaltma ile ilgili kararların maliyetlerinin de etkilenmesine neden olur. Markov karar süreçleri de risk 
değerlendirmesi amacıyla kullanılabilir, ancak kullanımı risk değerlendirme matrisleri kadar kolay değildir. 
Diğer yandan maliyet ve olasılık hesaplamalarında daha sağlam bir teorik altyapıyı kullanır ve uzun dönemli 
maliyet optimizasyonu gerçekleştirir.

Bu çalışmada risk değerlendirme matrislerinin Markov karar süreçleriyle tasarımının nasıl gerçekleştirilebileceği 
ele alınacaktır. Böylece uzun vadede işletme risklerinin analizini daha hızlı şekilde ve düşük maliyetle 
gerçekleştirebilecek bir risk değerlendirme matrisinin ortaya konup konamayacağı değerlendirilecektir. Matris 
tasarımının yanı sıra risk düzeyine göre alınacak önlemlerin hangilerinin ne sürede ve ne düzeyde bir iyileştirme 
yapacağı bilgisi de dikkate alınarak risk yönetim sürecine daha geniş bir perspektiften yaklaşma imkanı 
sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Risk matrisi, Markov zinciri, Markov karar süreci

Designing risk assessment matrices with Markov decision processes
Gökhan Özkan1, Prof. Dr. Burak Birgören2

1Republic of Turkey Prime Ministry Disaster and Emergency Management Presidency 2Kırıkkale University, 
Engineering Faculty, Industrial Engineering Department

Risk matrices are used for assessing occupational health and safety risks. Risk matrices provide a simple, 
convenient, and understandable means of rating, ranking, and making decision about the necessity of further 
risk reduction.

Markov decision processes, for each possible state of Markov chains, are the decision of which alternative 
actions should be chosen for that state. The decisions made affect the transition probabilities as well as the 
costs of decisions related to risk reduction. Markov decision processes can also be used for risk assessment, 
but their use is not as easy as the use of the risk assessment matrices. On the other hand, it uses a more robust 
theoretical background in cost and probability calculations and achieves long-term cost optimization.

In this study, how the design of risk assessment matrices can be realized by Markov decision processes will be 
discussed. Thus, it will be evaluated whether a risk assessment matrix that will enable the analysis of business 
risks at a faster rate and lower cost in the long run can be put in place. In addition to the matrix design, it will be 
possible to approach the risk management process from a wider perspective, taking into account the time and 
the level of the improvement provided by the measures to be taken pursuant to the level of risk.
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[Risk Yönetimi]

İş Kazası Ağlarında Risk Gruplarının Belirlenmesi için 
Ağ Analizi Yöntemi
Gökhan Tuna1, Mehmet Ali Balcı2, Ömer Akgüller2

1Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Muğla

Çalışanların sağlığını ve hayatını doğrudan etkileyen iş kazaları karmaşık olaylardır ve bu karmaşıklık kazaların 
nasıl oluştuğu sorusunu cevaplamak için çalışmalar yapılmasına yol açmıştır. Matematiksel görselleştirme 
yöntemleri ve sayısal sonuçları sosyal sistemlerde araştırma açısından oldukça faydalıdır. Bu çalışmamızda 
iş kazaları sosyal ağının analiz edilmesinde sıklıkla kullanılan niceliksel yöntemlerden farklı olarak uygulamalı 
matematiğin bir alt dalı olan graf teorisi kullanılmıştır. İş kazalarının sektörel olarak elde edilmiş verilerinin 
Pearson korelasyonuna bağlı olarak bir ağ modeli elde edilmiştir. Bu ağ modelinde Ortak Komşuluk İndeksi, 
Salton İndeksi, Jaccard İndeksi ve Leicht-Holme-Newman İndeksi kullanılarak, model içerisinde iş kazalarının 
ilişkilerine göre risk grupları belirlenmiştir. Çalışmamızın amacı iş kazalarının analizinde bugüne kadar 
kullanılan yöntemlerin ortaya çıkardığı sonuçların dışında; öngörülememiş, beklenmeyen yeni yapıların keşfi 
için graf teorisini kullanarak Türkiye’de 2013-2014 yıllarında gerçekleşmiş iş kazaları verilerini analiz etmektir.

Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, Risk Grupları, Risk Ölçümleri, Ağ Analizi

A Network Analysis Method to Determine Risk Groups in 
Occupational Accident Networks
Gökhan Tuna1, Mehmet Ali Balcı2, Ömer Akgüller2

1Republic of Turkey Social Security Institution, Ankara, Turkey
2Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Science, Department of Mathematics, Mugla, Turkey

Occupational accidents that directly affect the health and lives of employees are complex events, and this 
complexity has led to efforts to answer the question of how accidents happen. Mathematical visualization 
methods and numerical results are very useful in terms of research in social systems. In this study, different 
from the quantitative methods frequently used in the analysis of the social network of occupational accidents, 
a subdivision of applied mathematics, graph theory is used. A network model by using Peason correlation 
method is built respect to sectorial data. In this network model, we used Common Neighborhood Index, Salton 
Index, Jaccard Index, and Leicht- Holme-Newman Index to determine risk groups by considering the relations 
of ooccupational accidents. The aim of our work is, apart from the results of the methods used so far in the 
analysis of occupational accidents, to analyse the work accidents happened in Turkey in 2013-2014 using the 
graph theory for the discovery of unforeseen and unexpected new structures.
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[Risk Yönetimi]

Risk Değerlendirme Ve Yönetiminde 4 Boyutlu 
Yaklaşım
Şebnem Tonka, Ahmet Coşkun Dündar

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Risk analizi yöntemleri üzerinde yapılan araştırmalar da görülecektir ki yöntemler iki şekilde değerlendirilmiştir.

1- İnsan eksenli hata yöntemleri üzerinde odaklanmış yöntemler (HRA-HEA)

2- Teknik yöntemler (HAZOP, FMEA)

Yapılan risk değerlendirilmelerinde özellikle skala dar olduğu için 15 üzerinde çıkan riskler yüksek tehlike arz 
etmesine rağmen tesislerdeki yoğun çalışmalar devam etmektedir. Ve risk analizi sonuçları yüksek olmasına 
rağmen kaza yaşanmamaktadır. Metoda göre 15 ve üzeri skorlar yüksek risk arz ettikleri için işin durdurulması 
ya da protokollü çalışılması gereklidir. Bu durumda her tesisi için tesisin kendi iç dinamikleri ekseninde 2 
farklı yöntem seçilmeli ve uygulanmalıdır. Ayrıca bir şirkette çalışanların demografik bilgileri, iş deneyimleri, 
çalışanların ve şirketin kaza geçmişi, çalışanların sosyoekonomik durumu, kültürel durumları, yaş ortalamaları 
gibi durumların büyük risk açıklarının ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Bir başka perspektiften 
bakıldığında ölümlü bir iş kazası, orta ölçekli bir şirketin kapanmasına veya ciddi bir ekonomik krize girerek, 
çalışanların ücretlerini dahi ödeyemeyecek duruma gelinmesine sebep olabilir. Bu durumda, başta işveren ve 
çalışanlar ile çalışan yakınları, hatta müşteri ve tedarikçilerinde maddi ve manevi zarara uğrayacağı açıktır. 
Doğru bir değerlendirme yapabilmek için tüm bunların göz önünde bulundurulması şarttır. Burada zararın 
ikame edilmesi gibi bir zorunluluk ortaya çıkmaktadır. Bu zararın nasıl telafi edileceği de risk analizi kapsamına 
alınmalıdır. Özellikle çevresel etki ve zararların orta ve uzun vadede telafin edilemediği bir gerçektir. Bu durumda 
iş güvenliğinin yanı sıra iş yerinin ekonomik faaliyetini sürdürmesi içinde bir risk analizinin yapılması ve çıkacak 
sonuçlara göre finansal ve ekonomik önlemler alınması zorunludur. Bu ve benzeri durumların sigorta sektöründe 
yeni pencerelerin açılacağı kesindir. Özetle risk değerlendirme yönteminde 4 boyut olmak zorundadır

1- İŞ GÜVENLİĞİ 2- ÇEVRE GÜVENLİĞİ 3- ZARARLARIN İKAME EDİLMESİ 4- FİNANSAL EKONOMİK GÜVENLİK

Anahtar Kelimeler: iş sağlığı ve güvenliği, risk analizi, 4 boyutlu yaklaşım 

4-Dimensional Approach to Risk Assessment and Management
Şebnem Tonka, Ahmet Coşkun Dündar

Department of Occupational Health and Safety, Istanbul Commerce University, Occupatio

Investigations on risk analysis methods will also be presented, which have been evaluated in two ways. 1- 
Focused methods on human axis error methods (HRA-HEA) 2- Technical methods (HAZOP, FMEA) Despite 
the scale of risk assessments is rather narrow, the risks that are above 15 are highly dangerous, but intensive 
work on the facilities continues. And although the risk analysis results are high, no accidents occur. According to 
the meta 15 or above the scores are high risk, so stop work or study protocol is required. In this case, for each 
plant, two different methods should be selected and applied on the axis of the plant’s own internal dynamics. 
Also, in a company, there is a great risk of exploiting demographic information, work experience, accident 
history, employees’ socioeconomic status, cultural status, age averages etc. in a company. From a different 
perspective, a fatal work accident could lead to the closure of a medium-sized company, or a serious economic 
crime, leading to a situation where employees can not even pay their wages. In this case, it is obvious that the 
employer and employees working with the relatives, even the customers and suppliers, will suffer financial and 
moral damages. Here, a necessity arises such as the substitution of harm. How to compensate this loss should 
also be included in the risk analysis. In particular, it is a fact that the environmental impacts and damages can 
not be compensated in the middle and long term. In this case, besides job security, it is necessary to carry out a 
risk analysis and to take financial and economic precautions according to the outcome of the business activity. 
These and similar situations are the opening of new windows in the insurance sector.

1- JOB SAFETY 2- ENVIRONMENTAL SAFETY 3- REPRODUCTION OF DAMAGES 4- FINANCIAL ECONOMIC 
SECURITY
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[Risk Yönetimi]

Yangınla mücadelede dinamik risk değerlendirmesi
Cemal Kozacı

Maltepe Üniversitesi,Sürekl Eğitim Merkezi,İstanbul

Çok tehlikeli meslekler arasında olan itfaiye hizmetlerinin yapılması sırasında itfaiyeci ölüm ve yaralanmaları 
giderek artmaktadır. Meydana gelen yangın nedenlerinin çeşitliliği ve boyutlarının artması bu hizmetlerin 
görülmesi sırasında iş güvenliği prensiplerinin uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

İtfaiye hizmetlerinde görev tanımlarının yapılması, eğitim ve koruyucu donanım standartları getirilmesi, 
yangın öncesi yapılması gereken jenerik risk değerlendirilmesini ve yangın anında yapılacak dinamik risk 
değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Sunumda yangına müdahale öncesi olay yerinde yapılacak “ Dinamik Risk Değerlendirmesi” nin prensipleri ve 
yöntemi, yurt dışındaki itfaiye kuruluşlarının uygulama esasları dikkate alınarak sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dinamik, itfaiye, risk

Dynamic risk assesment in firefighting
Cemal Kozacı

Maltepe University, Lifetime Education Center, İstanbul

As the nature and the scale of fires are increasing, firemen deaths and injuries during fire services are also 
increasing.That’s why, aside from the generic risk assessment, dynamic risk assessment should be carried on 
the fire ground.

“Dynamic risk management” is a term that has gained popularity throughout the fire services worldwide.
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[Risk Yönetimi]

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirmesi Uygulamalarında Karşılaşılan Başlıca 
Problemler ve bazı Çözüm Önerileri
Burak Birgören

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Müh. Böl. 71451 Kampus/Kırıkkale

Türkiye’de birçok firma, 2012 yılında çalışanlar için Risk Değerlendirmesi (RD) yapılmasını mecburi kılan 
yeni İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuatının yürürlüğe girmesiyle birlikte İSG RD süreçleriyle ilgili sıkıntılar 
yaşamaya başlamıştır. İSG uygulamalarında tecrübeye sahip batı ülkelerinde RA süreçlerindeki başlıca hatalarla 
ilgili birçok pratik kılavuz ve bilimsel çalışma yayımlanmıştır. Diğer taraftan RA ile nispeten daha kısa bir 
tecrübeye sahip Türkiye’de ise yayınlar çok azdır. Bu çalışma 2012 yılında bu yana Türkiye’de bu alanda yaşanan 
başlıca problemleri ortaya koymayı ve bazı çözümler önermeyi amaçlamaktadır. Çalışma, yazarın bazı devlet 
projelerinde üstlendiği danışman görevlerinde ve ayrıca bir akademisyen olarak çok sayıda Türk firmasındaki 
ilk elden tecrübe ve gözlemlerine dayanmaktadır. Birçok problem arasında üç tanesi özellikle öne çıkmaktadır: 
i) Tehlikelerin sistematik olarak tanımlanamaması, bu nedenle bazı tehlike kategorilerinin ve firmaya özel 
tehlikelerin hesaba katılmaması. ii) Risk analiz tekniklerinin yanlış anlaşılması ve kullanılması: Yaygın şekilde 
5x5 RD matrisleri ve Fine-Kinney yöntemi kullanılarak yapılan değerlendirmelerde firmadaki olası tüm iş kazası 
ve hastalıkların sadece bir kısmını içeren ve kabaca ifade edilmiş bir grup risk önceliklendirilmektedir. Bunun 
sonucu olarak önemli birçok risk dikkate alınmamaktadır. Ayrıca tehlike ve risk kavramları arasındaki fark ve 
ilişki genellikle net değildir. iii) Önleyici tedbirleri uygulama ve sürekliliğini sağlayarak standart işyeri uygulaması 
haline getirmedeki başarısızlık. Önerilecek çözümlerden bazıları şöyledir: Çok tehlikeli endüstriyel sektörler için 
ayrıntılı tehlike ve risk kontrol listeleri, daha basit risk analiz yöntemleri ve risk yönetiminde iş güvenliği kültürü 
ve sürekli iyileştirme felsefesi üzerine devlet destekli eğitimler. Bunlara ek olarak bazı başka problem alanları 
ve çözüm önerileri de tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: risk analizi, risk değerlendirmesi, risk yönetimi

Major Problems in Occupational Health and Safety Risk Assessment 
Applications in Turkey and Some Proposed Solutions
Burak Birgören

Kirikkale University Engineering Faculty Department of Industrial Eng. 71451 Campus Kirikkale / Turkey

Many companies in Turkey are struggling with occupational health and safety (OHS) Risk Assessment (RA) 
processes since the introduction of new OHS legislation in 2012, which require all companies to conduct RA 
studies for their employees. Many practical guides and scholarly articles have been published on major errors 
involved in the RA process conducted in Westernized countries, which have a long history of OHS applications. In 
contrast, very few studies have been published in Turkey, in part due to the relatively recent exposure of Turkish 
companies to the RA process. This study aims at highlighting some major problems that have been experienced 
in Turkey since 2012 and proposes some solutions. It is based on the author’s extensive first-hand experience 
both as a scientific researcher collaborating with numerous Turkish companies, and as a consultant in various 
major government supported projects. Three major problems stand out among many: i) Lack of systematic 
identification of hazards, which results in omitting some major hazard categories, and some company- specific 
hazards. ii) Misunderstanding and misuse of risk analysis tools: 5x5 RA matrices and the Fine-Kinney Method 
are widely used, to rank a group of vaguely expressed risk items, usually including a fraction of potential 
accidents and diseases. This results in not identifying several important risks. Moreover, the distinction and link 
between hazards and risks are not clear in many companies. iii) Lack of success in putting preventive measures 
into action and maintaining them, making them standard safety practice at work. Some solutions that will 
be proposed include detailed hazard and risk check-lists for high-risk industrials sectors, use of simpler risk 
analysis tools and state- sponsored awareness-raising trainings on safety culture and continuous improvement 
philosophy in risk management. Some other problem areas and solutions will also be discussed.



211

Keywords: risk analysis, risk assessment, risk management

[Risk Yönetimi]

Social efficiency of Assessment and Management of Occupational 
Risk
Alexey Alexeyev1, Serik Ibraev1, Zhengisbek Zharylkassyn1, Yertay Otarov2, Asset Izdenov1

1Hygiene research laboratory, Karaganda State Medical University, Karaganda, Kazakhstan
2Karaganda branch, Republican scientific research Institute for labor protection, Karaganda, Kazakhstan

In the context of the current trend of assessing and managing occupational risk in the industry, an urgent 
task requiring in-depth research is the study of the social efficiency of the measures being developed and 
implemented to protect the health of the working population.

We conducted research on the assessment of individual occupational risk in a mining enterprise for the extraction 
and enrichment of chrysotile. The occupational risk is rated as high in the following indicators: morbidity with 
a temporary disability, classes of working conditions, the index of occupational morbidity. For three years we 
constantly monitored individual occupational risks and we have implemented preventive measures to manage 
and reduce occupational risks in this enterprise.

Social studies were conducted in 2014, we used the “Questionnaire on the study of socio-hygienic factors of 
health and the evaluation of social protection of workers at a chrysotile enterprise”, developed by us (Certificate 
of registration of intellectual property No. 006035), and in 2017 we conducted a second social study.

As a result of the data comparison of assessment and management of occupational risk with the data of 
social studies and the evaluation of the social protection of workers, a correlation link was established and a 
social portrait of the chrysotile industry worker was formed. By statistical methods of processing the material, 
we calculated the social efficiency of the preventive measures. It is determined that the assessment and 
management of occupational risk in an industrial enterprise contribute to the protection and strengthening of 
the health of the worker, i.e. has social efficiency.
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[Risk Yönetimi]

Computer system for managing the occupational risk of health of 
workers of chrysotile production
Serik Ibraev1, Yury Pankin1, Sholpan Koigeldinova1, Zhenisbek Zharylkassyn1, Gauhar Zhumabekova1,

Yertai Otarov2

1Department of Sanitary And Hygienic Laboratory, Karaganda State Medical University, Karaganda, Kazakhstan
2Karaganda regional branch REPUBLICAN SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE FOR LABOR PROTECTION OF THE 
MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, 
Karaganda, Kazakhstan

Safety and health in the workplace are relevant for the Republic of Kazakhstan. In the Republic of the development 
of automated information systems for occupational risk management in industrial enterprises were not carried 
out, which determined our GOAL: the development of a software system for managing the occupational risk 
of workers in a chrysotile enterprise. The task was solved: To develop a program complex for assessing 
occupational risk in chrysotile production and a software system for occupational risk management. Given that 
occupational risk is the probability of damage to health or death, we assessed not the risk of developing acute, 
subacute or chronic damage, but the risk of deterioration of health in general through a quantitative assessment 
of the health damage, in contrast to the MPC, the observance of which guaranteed the preservation of health.

The software system used:

1. Analysis of information and maintenance of databases of employees, working conditions, medical examination, 
injuries, Morbidity with Temporary Disability (MTD), PPE.

2. Analysis of risk on the worker, workplace on statistical data, mathematical methods of information processing, 
logical-probabilistic methods of constructing hypotheses and the principle of modularity and correction of 
decision rules.

A software system for assessing occupational risks on chrysotile production in the form of an “Automated 
Software System for Managing the Occupational Health Risk of Workers”, consisting of several components:

1. The automated workplace (AWP) of the safety engineer of the industrial facility;

2. AWP of medical control at the place of attachment;

3. AWP of workstation control unit of the department of industrial facility;

4. AWP of industrial sanitation laboratory of industrial facility;

5. AWP of the workstation for administration and management of the system on production.
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[Risk Yönetimi]

KOBİ’lerde Dört Farklı Risk Değerlendirme Metodunun 
Uygulanması ve Yöntemlerin Karşılaştırılması
Ekrem Çakmak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Bilim, sanayi ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği alanındaki risk sayısının ve 
çeşitliliğinin artması ile birlikte ayrıca bu konudaki yasal zorunluluklar nedeniyle risk değerlendirme kavramı 
önem kazanmıştır. Ülkemizde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için 2012 yılında müstakil 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkartılmıştır. Önleyici İş Sağlığı ve Güvenliği yaklaşımı; risk 
değerlendirmesi, düzenleyici önleyici faaliyetler, acil durum planları, eğitim ve sürdürülebilirlik esas olarak ele 
alınabilir. Bu kanunun önleyici yaklaşımının temelinde risk değerlendirmesi yer almaktadır.

Bu çalışmada, KOBİ’lerde yaygın olarak kullanılan dört farklı risk değerlendirme yöntemi analiz edilmiş ve 
bu yöntemler bir KOBİ’de uygulanmıştır. Çalışma, tehlikelerin sistematik olarak analizi, risk değerlendirmesi 
ve düzenleyici-önleyici faaliyetlerin tespiti adımlarından oluşur. Metodun uygulama aşamasında, risk öncelik 
skorları hesaplanmış, farklı risk değerlendirme yöntemleri karşılaştırılmıştır. Bu sayede işletmedeki tüm riskler 
için risk hiyerarşisi elde edilmiştir. Ayrıca, “çok düşük”, “düşük”, “orta”, “yüksek” ve “çok yüksek” gibi kesinlik 
ifade eden risk önem dereceleri, bu dört yöntemin ortak sonucunu kapsayan tek bir risk önem derecesi elde 
edilmiştir.

Bu yöntemler; “3T Risk Değerlendirme Yöntemi”, “5x5 L Tipi Matris Risk Değerlendirme Yöntemi”, “Fine-Kinney 
Risk Değerlendirme Yöntemi” ve “Hata Türü Etkileri Analizi Risk Değerlendirme Yöntemi”dir. Bu çalışmadaki risk 
değerlendirme uygulaması diğer KOBİ’ler için de örnek teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Risk analizi, Risk değerlendirme yöntemleri, Küçük ve orta ölçekli işletmeleri

Implementation of Four Risk Assessment Methods in SMEs and 
Comparison of Methods
Ekrem Çakmak

Centre for Labour and Social Security Training and Research

The concept of risk assessment has gained much importance with the increase of the number and diversity 
of the risks in the field of occupational health and safety due to the developments in science, industry and 
technology and also with the legal obligations concerning this subject. In our country, in order to prevent work 
accidents and occupational diseases Occupational Health and Safety Act, numbered 6331, was introduced. 
Preventive approach of Occupational Health and Safety can be based on; risk assessment, regulatory and 
preventive activities, contingency plans, training and sustainability. On the very basis of the preventive approach 
of this act lies risk assessment.

In this study, four different risk assessment methods which are widely used on SMEs were analyzed and applied 
on a SME. Implementation steps include systematic analysis of the risks, risk assessment and determination of 
the regulatory-preventive activities. While applying the methods, risk priority scores were calculated, different 
risk assessment procedures were used and these methods were compared. By this means a risk hierarchy 
was obtained for all of the risks in the business. Also, single risk importance degree compassing the common 
outcome of these four methods was obtained by converting the risk importance degrees which expresses 
precisions like “Too low”, “Low”, “Medium”, “High”, “Too high” into risk importance degrees.

These methods are; “3T Risk Assessment Method”, “5x5 L-type Matrix Risk Assessment Method”, “Fine-Kinney 
Risk Assessment Method” and “Risk Assessment Method of Failure Mode and Effects Analysis”. Practice of risk 
assessment in this study serves as a model for other SMEs as well.



214

Keywords: Risk analysis, Risk assessment methods, Small and medium-sized enterprises

[Risk Yönetimi]

Risk Yönetim Sürecinde Sık Yapılan Hatalar ve Örgüt 
Kültürü
Murat Can Ocaktan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Risk yönetim süreci günümüz iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımında bu alanın profesyonellerinin elindeki en güçlü 
araçlardan birisidir. Risk Yönetimi sürecini etkin kılabilen iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri iyi sonuçlara 
kolaylıkla ulaşmaktadır. Risk yönetimi sürecini etkin kılmak sadece iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin 
elinde olan bir durum değildir ve örgüt kültürü ile doğrudan ilişkilidir. Uygulamada gözlemlenen hataları sadece 
iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerin hatası olarak kabul etmeyip, örgüt kültürü ile ilişkisini de incelemek 
gereklidir. Risk yönetiminin işletmelerde etkin şekilde yürütebilmesi için takip edilecek yol haritasında her 
çalışanın katılımı, etkili iletişimin kurulması gibi adımlar mevcuttur. Bu adımları irdelediğimiz zaman bu 
kavramların işletmenin örgüt kültürünün ya da bir başka deyişle güvenlik kültürünün göstergeleri olduğunu 
gözlemleyebiliriz. Pozitif güvenlik kültürünün varlığı sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının güvencesidir. 
Güvenlik kültürü hiyerarşik düzeyde yukarıdan aşağıya bir yayılım gösterdiği için, üst yönetimin rolü çok 
önemlidir. Etkin risk yönetimi yol haritasını da incelediğimizde ilk adımın üst yönetimin taahhüdü ile atıldığını 
görebiliriz. İşletmelerde kurulu olan veya kurulacak olan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi öncelikle üst 
yönetimin taahhüdü ile başlar. Yönetim sisteminin varlığı sistematik yaklaşımı sayesinde örgüt kültürünün 
güçlenmesine ve dolayısıyla güvenlik kültürünün oluşmasına, güvenlik kültürünün varlığı ise etkin bir risk 
yönetimine ulaşmamıza aracı olur.

Anahtar Kelimeler: Risk Yönetimi, Örgüt Kültürü, Güvenlik Kültürü

Common Made Mistakes During Risk Management and 
Organizational Culture
Murat Can Ocaktan

Middle East Technical University

The risk management process is one of the most powerful tools available to health and safety professionals in 
this field due to today’s occupational health and safety approach. Occupational health and safety professionals 
who are able to activate the risk management process effectively can easily achieve good results. Enabling 
the risk management process is not only in the hands of professional health and safety professionals and it 
is directly related to organizational culture. The mistakes observed in the field should not be directly related to 
occupational health and safety professionalls, the relationship between causes and organizational culture must 
be examined. Effective risk management road map involves the steps like the participation of each employee 
and establishment of effective communication. When these steps are examined,it is clearly seen that they are 
indicators of organizational culture, or in other words, safety culture. The presence of positive safety culture is 
another indicator of safe and healthy working environment. As the safety culture is spreading from top to bottom 
at a hierarchical level, the role of top management is very important. It is known that the commitment of top 
management is the first step of the effective risk management. The occupational health and safety management 
system that is installed or will be established in the organizations starts firstly with the commitment of the top 
management. The presence of a safety management system causes the strengthening of the organizational 
culture and thrieving of the safety culture, and thus the safety culture brings effective risk management.

Keywords: Risk Management, Organizational Culture, Safety Culture Risk Management, Organizational Culture, 
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[Risk Yönetimi]

Performans Ölçme Temelli Risk Değerlendirmesi ve 
Risk Analiz Metodu
Mustafa Ulusoy

Mersin Sanayi Sitesi, Mersin

AMAÇ: İşyerlerindeki mevcut ve potansiyel tehlikelerden kaynaklanabilecek risklere dair hazırlanacak 
risk değerlendirmesi çalışmalarının İSG PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YÖNTEMLERİ KAPSAMINDA 
değerlendirilerek, değişimlerin değerlendirilmesi için yöntem önerisi geliştirilmesidir, böylece sürekliliğin 
sağlanmasına yönelik farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi de sağlanabilecektir. YÖNTEM: Performans ölçme 
temelli risk değerlendirmesi çalışmalarında çalışanların farkındalık düzeylerini artırmak üzere, ilgili işyerlerinde 
her ay İSG Performans puanı ilan edilmelidir. Bu puanlar işyerinin tüm bölümlerini ayrı ayrı kapsamalı, yapılan 
duyurular neticesinde bölüm çalışanlarının o aya ait çalışmalardaki isg performansını ve değişimleri görmesi 
sağlanmalı, sürekliliği sağlamak adına her ay risk değerlendirmesi güncellenerek bir grafiğe yansıtılmalıdır. 
Tespit edilen aylık performans puanları, yıl sonunda 12 aylık performans sonucunu göstermeli, kayıt ve ilan 
edilmelidir. Düşük performans puanları değerlendirilmeli, sürekli puan yükseltme amacıyla düzeltici ve önleyici 
faaliyetler belirlenerek uygulanmalıdır. Sürekliliği ve tüm çalışanların katılımını sağlamak amacıyla eğitim ve 
etkinliklere katılma süreçleri dahil edilmelidir. Çalışmada, kolay anlaşılır ve efektif olmak üzere geliştirilmiş olan 
“ULS Risk Analiz Metodu” önerilmiştir. BULGULAR: Birçok işyerinde risk değerlendirme raporları; çoğunlukla 
yasal zorunluluğu tamamlamak üzere, o işyerinde görevlendirilmiş olan İş Güvenliği uzmanları tarafından 
hazırlanmakta ve çalışanlar genellikle bilgilendirilmemektedir. Risk değerlendirmesi raporlarının güncellenmesi, 
tehlike sınıflarına göre 2-4- ve 6 yıllık periyotlarda yapılmaya çalışılmaktadır. Oysa risk değerlendirmeleri dinamik 
olmalı ve risk analizleri her çalışma gününde belki de defalarca yeniden yapılmalıdır. Bu yöntem kapsamında 
Mayıs 2016 ile Aralık 2017 tarihleri arasında yaklaşık 20 işyerinde yapılan uygulamalarda %70 oranında ve pozitif 
yönde iyileştirmeler sağlanmıştır. SONUÇ: İşyerlerindeki mevcut ve potansiyel tehlikelerle ve bu tehlikelerden 
kaynaklanabilecek risklerle mücadele çalışmalarında farkındalığa ve sürekliliğe yönelik benimsenen yeni 
bir çalışma metodu vurgulanmış, yeni bir risk analiz metodu ortaya konulmuş ve tüm iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonelleri tarafından bir model olarak uygulanması önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: risk değerlendirme, risk analizi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında performans ölçümü 

Performance Measurement Based Risk Evaluation and Risk Analysis 
Method
Mustafa Ulusoy

Mersin Industrial Site, Mersin

OBJECTIVE: Developing a methodology for evaluating risk assessments to be prepared for risks that 
may arise from existing and potential hazards at work within the scope of this method and for evaluating 
changes so that awareness-raising work on sustainability can be developed. METHOD: OHS Performance 
Score should be declared every month in related workplaces. These scores should be updated every month 
to ensure continuity of the work performance and changes in the studies belonging to the employees of the 
department in the context of the announced announcements. Monthly performance scores should be recorded 
and announced with a 12-month performance result at the end of the year. Low performance scores should 
be assessed and corrective and preventive actions should be defined and applied for continuous score raising. 
Participation in training and events should be included to ensure continuity and participation of all employees. 
In the study, the “ULS Risk Analysis Method”, which was developed to be easy to understand and effective, was 
proposed. FINDINGS: Risk assessment reports in many workplaces; are often prepared to comply with legal 
requirements and employees are often not informed. The updating of the risk appraisal reports is carried out 
at 2-4- and 6-year intervals according to the hazard classes. However, risk assessments must be dynamic and 
risk analysis should be repeated several times, perhaps every working day. Within the scope of this method, 
between May 2016 and December 2017, approximately 20% of the work done in the workplace provided 70% 
positive improvements. CONCLUSION: A new method of risk analysis has been put forward, emphasizing 
current and potential hazards at workplaces and the awareness and continuity of risk stratification efforts, and 
a new risk analysis method has been proposed and implemented as a model by occupational health and safety 
professionals.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ve Uygulamalarında 
Psikososyal Risk Etmenleri
Sümeyra Haşimoğlu

T.C. Cumhurbaşkanlığı, iş sağlığı ve güvenliği şube müdürlüğü, ankara türkiye

Sürekli değişen ve gelişen iş yaşamında insan faktörünün rolunün de değişmesiyle birlikte günümüzde yaygın 
olarak örgütlerde gözlemlenen çeşitli psikososyal risk faktörleri hem çalışananın ruh sağlığını korumak, hem 
de işlerin ilerleyişini devam ettirmek adına önem arz etmektedir. Bu anlamda, örgütsel kültür ve işlev, örgütsel 
rol, kariyer gelişimi, kontrol, kişilerarası ilişkiler, iş-ev çatışmaları gibi işin yapıldığı koşullardan kaynaklı ve işin 
içeriğinden kaynaklı ortaya çıkan psikososyal faktörler belirlenerek çalışanların stres düzeyini düşürmek adına, 
bireysel terapi, grup terapisi, örgüt içinde birim ziyaretleriyle çalışma ortamının incelenmesi, birimler arası 
tanışma sağlanması, güven oluşturma ve örgüt kültürünü arttıracak sosyal organizasyonlar, uygun rol tanımları 
gibi uygulamalar yapılmalıdır. Böylelikle çalışanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları dengede tutularak, örgütün iş 
işleyiş sağanabilmektektedir.

Anahtar Kelimeler: psikososyal risk, örgütsel kültür, örgütsel rol, bireysel terapi, grup terapisi

Psychosocıal Rısk Factors In Occupatıonal Health And Safety 
Management And Applıcatıons
Sümeyra Haşimoğlu

T. C. presidential, occupational health and safety branch manager, ankara turkey

With the changing role of the human factor in the ever changing and developing business life, various 
psychosocial risk factors observed in the organizations today are important for maintaining the mental health of 
the employee and continuing the progress of the works. In this sense, in order to decrease the stress level of the 
employees by determining the psychosocial factors arising from the content of the work originating from the 
conditions of work such as organizational culture and function, organizational role, career development, control, 
interpersonal relations, work-house conflicts; individual therapy, group therapy, such as examining the working 
environment, getting acquainted with each other, establishing trust and social organizations that will increase 
the organizational culture, and provide appropriate role definitions. In this manner, by keeping the employees’ 
mental and physical health in balance, the organization is able to provide work
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Risk Değerlendirme Metodolojisi ve İnsan Güvenilirlik 
Değerlendirme (HRA) Metodu
Akide Çerci, İsmail Ekmekci

İstanbul Ticaret Ünversitesi İstanbul

Son yıllarda, işletmelerde teknik arızalardan korunmadaki teknolojik gelişmelerle gereksiz işçi çalış-tırmaların 
önüne geçilmiş ve kazaların azalması sağlanmıştır ve böylece sistemler daha güvenilir hale getirilmiştir. 
Ancak, tüm bileşenlerinin arıza oranını ele almadan sistem güvenilirliğinden söz etmek mümkün değildir; Bu 
bileşenler arasında “insan” - hata oranı, etkileşimde bulunduğu bileşenlerin başarısızlık oranını değiştirmektedir. 
İnsan faktörünün kazaların gücüne (dinamiğine) katkısının hem istatistiksel olarak hem de sonuçların ciddiyeti 
açısından yüksek olduğu açıktır.

Gerçek değerlerin elde edilmesi güç olmasına rağmen, tahminler, insanların yaptığı hataların kazaların 
% 60-90’ından sorumlu olduğunu kabul etmektedir; kazaların geri kalan kısmı teknik eksikliklerdir. Olaylar 
endüstriyel sistemlerde elbette en belirgin insan hatalarıdır, ancak küçük arızalar verimliliği ve verimlilik 
bakımından da operasyon performanslarını ciddi olarak azaltabilir. Kabul edilebilir ki, insan hatası, üretkenlik 
üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir, çünkü hatalar ürünün reddedilme oranlarını etkiler, bu da üretim maliyetini 
arttırır ve muhtemelen sonraki satışları azaltır. Bu nedenle, hataların olası nedenlerini azaltmak için insan 
güvenilirliğini değerlendirmemiz gerekir ki yapılan bu çalışmada da literatürde bulunan risk değerlendirme 
metodolojilerinden İnsan Güvenilirlik Değerlendirmesi (Human Reliability Assessment-HRA) yöntemi ele 
alınmış ve kendi içerisinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirme, İnsan Güvenilirliği, HRA Metodu

Risk Evaluation Methodoligies and Human Relaibility 
Assesment(HRA) Method
Akide Çerci, İsmail Ekmekci

Istanbul Commerce University İstanbul

In recent times, there have been protected from technical malfunctions and accidents have reduced by means of 
technological developments in businesses and thus, the making the systems more reliable. It is need to address 
all the faulty components to talk about system reliability. The human error rate among these components 
changes the failure rate of the entire system. The effect of the human factor is more high in terms of both 
statistical and effect of the result.

Although, the estimates show that, 60-90% of accidents are caused by human errors. The remainder of accidents 
are technical deficiencies. The human errors are the most obvious mistakes in industrial systems. Moreover, 
small failures reduce productivity and productivity also reduces operating performance seriously. Human error 
has a direct effect on reproductivity. Because, errors affect the rejection rates of the product. Thus, the production 
costs are increase and possibly subsequent sales are reduce. It is necessary to evaluate human reliability to 
reduce the possible causes of errors. In this study, The Human Reliability Assessment (HRA) Method is one of 
the risk assessment methodologies found in the literature, that has been considered and evaluated within itself.
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Control, monitoring and alarm systems for occupational health and 
safety services in a radio observatory
Sambhunath Nayak

National Centre for Radio Astrophysics, Tata Institute of Fundamental Research Pune University Campus, 
Ganeshkhind, Pune 411 007 Maharashtra, INDIA

Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) in India, consists of 30 fully steerable gigantic dish antennas remotely 
located. It works 24x7, hence special care and attention is given in highest priority for all the time by physical 
presence of the human beings. As the antennas are located in Isolated and thinly populated area of working, there 
is a lack of medical, fire station and security services nearby. Restricted access, CCTV, Intercom facility, panic 
switch, first aid kit and trained person availability etc. Informing multiple services based on type of emergency, 
locating panic are the major challenges. To overcome the these challenges a new system design is here.

Major technology breakthrough: The system is designed based on Internet of Things (IOT) the latest trend in 
technological evolution. Remote units are connected to the various sensors like cameras, access control, fire 
and smoke, high temperature, panic switches etc. Also there is classification on panic switches/buttons in 
emergency to provide exact information for multiple services like animal attack, insect bits, terrorist attack, 
health problems or any other critical issues so that correct information can be transmitted to the Remote 
Facilitation Center (RFC) for taking immediate necessary actions with trained manpower.

Its salient features are as follows: There is a alarm and indication at Remote Facilitation Center (RFC). Easily 
Interface with the smart phones and computers through internet network for instant information. Low cost 
and simple design approach (Approximate cost is about 400 USD per station). Finally it serves the purpose of 
Occupational Safety and Heath.
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Türkiye’de Karbonmonoksit (CO) Zehirlenmesi Riski 
Yüksek Olan Çalışma Alanlarında Zehirlenmeyi 
Önlemek İçin Yeni Bir Erken Uyarı Sisteminin 
Geliştirilmesi
Arif Emre Dursun1, Gökhan Yalçın2, Hakan Terzioğlu3

1Selçuk Üniversitesi,İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Konya 2Selçuk Üniversitesi, Makine Programı, Konya 
3Selçuk Üniversitesi, Elektrik Programı, Konya

Son derece zehirli bir gaz olan CO, renksiz, kokusuz ve yanıcı bir gazdır. CO gazı; doğal gaz, gaz yağı, benzin, 
tüp gazı, kömür ve odun gibi yapısında “karbon” bulunan yakıtların yanması veya tam olarak yanmaması 
sonucunda oluşan dumanda yer alan bir gazdır. CO zehirlenmelerini azaltmak ve ölümleri önlemek için alınması 
gereken en önemli tedbir erken uyarı sistemleri ile önleyici tedbirler almaktır. Bu çalışmada, ülkemizde iş 
sahası bakımından geniş bir alana sahip olan yeraltı kömür ocakları, demir çelik endüstrisi, ahşap ve plastik 
üretim ve depolama tesisleri, dökümhaneler ve metal işleme sektörlerindeki hava kalitesini olumsuz yönde 
etkileyen CO gazı irdelenerek, sözü edilen sektörlerde çalışanların sağlıklarının korunmasıyla ilgili alınabilecek 
tedbirler açıklanmaya çalışılacaktır. Bu çalışmada CO’nun ortamdaki konsantrasyonunun belirlenen sınır 
değerlerinin üzerine gelmeden önce varlığını tespit etmeye yönelik kolay, taşınabilir bir erken algılama sistemi 
geliştirilecektir. Bunun için insanların hayatında büyük bir yer alan cep telefonu kullanılarak CO algılayıcı bir 
sensör yardımıyla ortamdaki CO’nun miktarı belirlenerek cep telefonu yardımıyla insanlara sesli ve ışıklı uyarı 
verilecektir. Böylelikle gizli maruziyetlerin bile kolayca tespit edileceği renksiz, kokusuz ve tatsız olan bu tehlike 
fark edilmiş olacak ve insanların zehirlenmelerinin önüne geçilecektir. Ayrıca bu sistem CO konsantrasyonunun 
sınır değerleri aşması durumunda ilk yardım ekiplerine ve çağrı merkezlerine sinyal göndererek zehirlenmeyi 
bildirecek ve CO zehirlenmesi olan yerin bilgileri de ilk yardım ekiplerinin sistemine gönderilecektir. Bu çalışma 
sonucunda hayatın her alanına girmiş cep telefonları kullanılarak geliştireceğimiz erken uyarı sistemiyle 
ile hem ülke ekonomisine katkıda bulunulacak hem de CO zehirlenmelerinin önüne geçilerek insan sağlığı 
korunmuş olacak ve böylelikle iş sağlığı ve güvenliği açısından yeni bir CO erken uyarı ve bilgilendirme sisteminin 
geliştirilmesi düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erken algılama sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Karbonmonoksit, Zehirlenme

Development Of A New Early Warning System For Prevention Of 
Poisoning At Working Areas In Turkey Which Are In The High Risk Of 
Carbon monoxide (CO) Poisoning
Arif Emre Dursun1, Gökhan Yalçın2, Hakan Terzioğlu3

1Department of Occupational Health and Safety, Selcuk University, Konya, Turkey 2Deparment of Mechanical, 
Selcuk University, Konya, Turkey 3Deparment of Electrical, Selcuk University, Konya, Turkey

CO is an extremely poisonous, colorless, odorless and flammable gas. CO is gas in the smoke that occurs 
due to the burning or not completely burning of the fuels like natural gas, gas oil, gasoline, tube gas, coal and 
wood that contain carbon. The most important measure to decrease CO poisoning and prevention of deaths is 
to take precautions with early warning systems. In this study, CO, which is an adverse effect on the air quality 
in underground coal mining, iron steel industry, wooden and plastic production and storage facilities, foundry 
and metal processing sectors are investigated and some measures suggested protecting for employees health 
working in these sectors. In this study, an early warning system which is simple, portable will be developed 
to determine the existence of CO concentration in the area before it reaches the limit values. Mobile phones, 
which have an important role in people’s lives, will be used for this early warning system and by means of the 
mobile phones people will be given soundly and illuminated warning by determining the amount of the CO 
concentration in the area with CO sensor. In this way, even the hidden exposures of this colorless, tasteless and 
odorless danger will be realized and poisoning will be prevented. In addition to, this warning system will send a 
signal to first aid station and call center to report a poisoning case and place info of poisoning area. As a result 
of this study, by means of the developed warning system by using mobile phone will have been both protected 
of employees health to prevent CO poisoning and will have been contributed the country economics and in this 
way, it is considered to develop a new early warning and informing system for occupational health and safety.
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Endüstriyel Robotlar ve İş Güvenliği

Sadiye Esra Atacan1, Hatice Sağlam1, Ömer Asal2

1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) 2Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İmalat Mühendisliği Bölümü

Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen son sanayi devrimiyle hayatımıza daha çok giren teknolojik ögeler çalışma 
koşullarını değiştirmektedir. Bu değişimin çalışanların sağlık ve güvenliğine olumlu ve olumsuz yönden 
etkileri olmaktadır. Endüstriyel robotlar da bu öğelerin en önemlilerinden olup insan çalıştırmanın tehlikeli, 
problemli, maliyetli olduğu yerlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Endüstriyel robotlar sağladığı yararların yanı 
sıra çalışma sahasında kendisi de risk oluşturabilmekte kazalara neden olabilmektedir. Pazara yeni girmekte 
olan işbirlikçi endüstriyel robotlar ile çalışanların aynı çalışma alanında bulunması iş güvenliği açısından yeni 
sınırlar belirlenmesi gerekliliği oluşturmaktadır. Endüstriyel robotlarla çalışmada tasarım, kurulum ve kullanım 
aşamalarında güvenlik riskleri belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında 
tam bir karşılık bulamayan endüstriyel robotlar iş ekipmanı olarak nitelendirilebilmektedir. Mevzuat gereği 
zorunlu olan risk değerlendirmesinde eğitim, bakım, onarım, ayar, temizlik tüm aşamalar değerlendirilmeli, 
standart dışı çalışmaların önlenmesi, öngörülebilir yanlış kullanım, kontrol sistemi arızaları, özel robot 
uygulamalarına ait tehlikelere risk değerlendirmesinde yer verilmelidir. Bu çalışmada kollobratif robotlar 
dahil endüstriyel robotların güvenlik gerekleri belirlenerek yürürlükteki mevzuat ve standartlar çerçevesinde 
bulunması gereken temel güvenlik unsurlarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: robotik güvenlik standartları, co-robot, risk değerlendirmesi.

Industrial Robots and Occupational Safety
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The latest industrial revolution, called Industry 4.0, with the more technological items that enter our lives change 
the working conditions. This change has positive and negative side effects on employees’ health and safety. 
Industrial robots are among the most important of these items and they are frequently used where human 
labor is dangerous, problematic and costly. In addition to the benefits provided by industrial robots, they can 
also create risks and cause accidents. Safety risks should be determined during the design, installation and use 
phases of the work with industrial robots and necessary precautions should be taken.

Industrial robots that can not find a full response to occupational health and safety legislation can be described 
as work equipment. All stages of training, maintenance, repair, adjustment, cleaning must be evaluated in the 
risk assessment required by the legislation. prevention of non-standard work, predictable misuse, malfunction 
of control system, hazards of special robot applications should be evaluated in risk assessment.

In this study, the safety requirements of industrial robots including collobrative robots are determined and basic 
safety elements that are required to be covered by current legislation and standards are included.
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Ülkelere Göre Meslek Hastalıkları Bildirim Sistemleri
Özgür Bilek1, Ali Naci Yıldız2

1İl Sağlık Müdürlüğü, Mardin 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşmesi, 
ülkelerin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik politikaya etkinlik kazandırmak amacıyla bir 
kayıt sistemi kurmasını ve 42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi ise mesleki hastalığı olanlara 
ve bunların hak sahiplerine tazminat sağlanmasını öngörmektedir. Meslek hastalıkları bildirim sistemleri 
bildirim ve tanıma kriterleri, tedarik edilen istatistikî veriler ve sosyal güvenlik bağlamında ülkeler arasında 
farklılık göstermektedir. Bazı sistemler meslek hastalıklarını teşhis etmek ve tazmin etmek için kurulmuşken 
bazıları da tazminattan bağımsız konuları ele almak için kurulmuştur. Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya ve 
Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerde aynı anda birden fazla kayıt sistemi kullanılmaktadır. Bildirim sistemleri belirli 
hastalıkları (Fransa Ulusal Mezotelyoma Sürveyans Programı-PNSM), belirli hastalık gruplarını (İşle İlgili ve 
Mesleki Solunumsal Hastalıklar-SWORD), belirli bir listeyi (ICD-10 Finlandiya sürümü) veya meslek hastalığı 
şüphesi olan herhangi bir hastalığı izlemek için kurulmuş olabilir. Meslek hastalıkları bildirimi bazı ülkelerde 
(Belçika, İspanya) sadece uzman hekimler tarafından yapılırken bazı ülkelerde ise tüm hekimlerin, işverenlerin, 
çalışanların da bildirim yapmasına olanak verilmiştir. Bildirim hekimler için yasal zorunluluk ya da gönüllülük 
temelinde olabilmektedir. Birleşik Krallık’taki Sağlık ve Meslek Araştırması Ağı (THOR) gibi gönüllü doktorların 
bildirim yapmasına dayalı sistemler sıklıkla, hastalık gözetiminin belirli epidemiyolojik yönlerini ele alan yasal 
tazminat temelli sistemlerin kısıtlamalarına yanıt olarak kurulmuştur. Meslek hastalıkları bildirimleri yazılı evrak 
ile ya da internet tabanlı raporlama sistemi (İtalya, Tayvan) ile olabilmektedir. İtalya’daki Meslek Hastalıkları 
Gözetim Sistemi-MALPROF ve Tayvan’daki Meslek Hastalıkları ve Yaralanmaları Hizmetleri Ağı (NODIS) gibi 
bazı sistemler bütün coğrafi bölgeleri kapsamamaktadır. Tazminat esaslı sistemlerde serbest çalışanlar 
sıklıkla kapsam dışında tutulurken bazı meslek gruplarının hariç tutulduğu sistemler de mevcuttur. Örneğin; 
Fransa’daki CNAMTS devlet memurlarını ve çiftçileri kapsam dışında tutmuştur. Bildirim sistemleri ülkeler 
arasında oldukça farklılık göstermektedir. Meslek hastalıklarının tanısı, kayıt ve bildiriminde önemli eksikliklerin 
yaşandığı ülkemizde ülke örnekleri de dikkate alınarak düzenleme yapılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Meslek Hastalıkları, Kayıtlar, Raporlama Sistemleri
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The International Labor Orgazation’s Convention (No.155) concerning Occupational Safety and Health and 
the Working Environment states that countries should establish an occupational diseases reporting system 
to promote policy to prevent occupational diseases and occupational accidents and Workers’ Compensation 
(Occupational Diseases) Convention (No.42) states compensation for those with occupational diseases and 
their dependants. Occupational diseases reporting systems differ between countries in the context of criteria 
for notification and recognition, statistical data provided and social security. Some systems have been set up 
to recognize and compensate occupational diseases whereas others have been established to address issues 
independent of compensation. In some countries such as France, Republic of Irland, Italy and United Kingdom 
more than one registration system is used. Reporitng systems may be established to monitor spesific diseases 
(The French National Program for Mesothelioma Surveillance-PNSM), spesific diseases groups (Surveillance 
of Work-related Respiratory Disease-SWORD), a spesific list (Finnish version of ICD-10) or any disease which 
suspected as occupational disease. In some countries (Belgium, Spain), reporting of occupational diseases 
is made only by specialist physicians, while in some countries all physicians, employers and employees are 
allowed to report these cases. Reporting may be based on legal obligation or volunteerism for physicians. 
Occupational diseases can be reported by written documents or internet-based (Italy, Taiwan) reporting 
system. Some systems such as Occupational Diseases Surveillance System-MALPROF in Italy and Network of 
Occupational Diseases and Injuries Service-NODIS in Taiwan don’t cover all geographical areas. Self-employed 
frequently is not covered in the compensation-based systems whereas there is also systems which exclude 
occupational groups. For example; CNAMTS in France exclude civil servants and farmers. Reporting systems 
vary considerably between countries. It is necessary to make arrangements taking into account other country 
examples in our country where there are significant deficiencies in the recognition, record and notification of 
occupational diseases.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Askeri Havacılık 
Örnekleri
Yavuz Nacaklı, Murat Geçgel

Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu Dekanlığı, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 1911 yılında kurulmuştur ve bir asrı geçen havacılık kültürü ve tecrübe ile 
uçuş ve yer emniyetini ön planda tutarak uçuş faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Hava Kuvvetleri, hava aracı, 
uçuş ekipleri, havacılık operasyonları, hava trafik faaliyetleri ve hava alanları olmak üzere havacılığın beş 
temel alanını bünyesinde barındırmaktadır. Bu kapsamda, harekât etkinliğinin artırılması, elastikiyetinin ve 
hazır bulunuşluğunun korunması için uçuş ve yer emniyet sistemi büyük öneme sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği 
sistemi ile çevre güvenliği sistemini de içinde barındıran Uçuş ve Yer Emniyet Sistemi; risk yönetimi, olay ve kaza 
raporlama, hava aracı sistem emniyet yönetimi, emniyet denetleme, emniyet eğitim ve emniyet ödüllendirme 
sistemlerinden oluşmaktadır. Hava Kuvvetleri, faaliyetlerinde yüksek teknolojiye sahip hava araçları ile silah 
sistemlerini kullanmaktadır ve bu sistemleri kullanabilecek personelin yetiştirilme maliyetleri çok yüksek 
rakamlara ulaşmaktadır. Yüksek teknolojiyi kullanan personelin sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak 
amacıyla, yerde arıza arama veya bakım amacıyla motor çalıştırma faaliyetleri sırasında personelin ya da 
kullandığı teçhizatın motor tarafından emilmesini önlemek için hava alığı personel koruyucusu kullanılması, 
F-16 uçağında uçuşta motor durması halinde, uçağın emniyetli iniş gerçekleştirebilmesi amacıyla, kısa bir süre 
için uçağa takat sağlayan ve çok zehirli bir madde olan “Hydrazine” sıvısına müdahale esnasında kullanılan 
koruyucu teçhizatlar, jet uçağı pilotlarının, yüksek ivmelenme gerektiren ani manevralarda bayılmalarını 
engellemek amacıyla kullanılan özel giysi ve teçhizatlar İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Hava Kuvvetlerinde 
uygulanan örneklerden bazılarıdır. Türk Hava Kuvvetleri icra ettiği görev ve faaliyetlerde, 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm personelinin sağlığını, güvenliğini ve emniyetini sağlayacak örnek 
uygulamalara yer vermektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Yönetimi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Uçuş ve Yer 
Emniyeti

Military Aviation Examples Within Occupational Health and Safety
Yavuz Nacaklı, Murat Geçgel

National Defense University, Air Force Academy, Aerospace Engineering Department, Istanbul, Turkey

Turkish Air Force Command was established in 1911 and carrying out flight activities within a century of aviation 
culture and experience by keeping in the forefront of flight and ground safety. The Air Force includes five main 
areas of aviation, including aircraft, flight crew, aviation operations, air traffic activities and airports. In this 
context, the flight and ground safety system has a great significance to increase the operation efficiency and 
to protect the elasticity and readiness availability. The Flight and Ground Safety System which includes the 
occupational health and safety system, consists of risk management, incident and accident reporting, aircraft 
system safety management, safety monitoring, safety training and safety reward systems. The Air Force uses 
high technology air tools and weapons systems in its operations, and the costs of raising the personnel who can 
able to use these systems reach very high figures. In order to protect the health and safety of personnel using 
this high technology, the use of engine air intake personnel screen to prevent engine suction of the personnel 
or the equipment used by the personnel during engine start-up for troubleshooting or maintenance activities; 
protective equipment used during the intervention of the “Hydrazine” fluid, which is a very toxic substance that 
provides power to F-16 aircraft for a short period of time so that the aircraft can safely land in case of an engine 
failure; special clothing and equipment used to prevent jet pilots from blackout due to sudden maneuvers 
requiring high acceleration are some of the examples applied in the Air Force within the scope of Occupational 
Health and Safety. Turkish Air Force has implemented exemplary practices that will ensure the health, safety 
and security of all personnel within the scope of the Occupational Health and Safety Law in duties and activities 
carried out by personnel.

Keywords: Occupational Health and Safety, Risk Management, Turkish Air Force Command, Flight and Ground 
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ENDÜSTRİ 4.0’IN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNE 
ETKİLERİ
Sevil Çırakoğlu1, Hüdayi Taşçı1, Uğur Saklangıç1, Nurettin Yamankaradeniz2, Oğuzhan Çankaya3, Erol Kılık4 

1Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Bursa 2Uludağ 
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Bursa 3Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu, Makine Programı, Bursa 4Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Endüstriyel 
Kalıpçılık Programı, Bursa

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan sanayi devrimi, dijital fabrikalar ve akıllı teknolojiler ile “insansız üretim” 
sloganıyla geleceğimize yön veriyor. Sanayi devrimlerinin tarihine bakacak olursak; buharlı makinelerin icadı, 
elektrik teknolojilerinin mümkün kıldığı seri üretim, bilgisayar, robot-otomasyon sistemleri, yazılımla gelişen 
akıllı teknolojiler ile insanın “kas gücünü” üretimden eleyen ve makinelerin birbiri ile iletişim kurduğu döneme 
doğru gitmeye başlamıştır. Endüstri 4.0 ile yeni sektörler doğacağı gibi olan sektörlerde de değişimler haliyle 
meydana geleceği düşünülmektedir. Yüksek teknolojiye odaklanan ve yüksek katma değer yaratan sektörlerin, 
Sanayi 4.0’a daha hızlı uyum sağlayacakları beklenmektedir. Ege Bölgesi Sanayi Odasının (EBSO) Sanayi 4.0 
raporuna göre imalat, otomotiv, tekstil, kimya sanayi, tarım ve ormancılık, bilgi ve iletişim sektörleri gibi birçok 
sektörü etkilediği/etkileyeceği görülmektedir. Bu sektörlerin Endüstri 4.0’ın getirdiği yeniliklerle birlikte, ilgili 
sektörlerin 2025 yılına kadar yüksek büyüme oranları sergilemesi beklenmektedir şeklinde belirtilmiştir. Bu 
geniş yelpazede iş sağlığı ve güvenliği sektöründe Endüstri 4.0’dan etkileneceği görülmektedir.

Bu nedenle bu çalışmada, Endüstri 4.0’ın iş sağlığı ve güvenliği sektörünü nasıl etkileyeceği, iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerinin bu süreçte nerede konumlanacağı literatür taramaları ile desteklenerek açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Endüstri 4.0, Sanayi devrimi, İş Güvenliği Uzmanı

Effects of Industry 4.0 on Occupational Health and Safety
Sevil Çırakoğlu1, Hüdayi Taşçı1, Uğur Saklangıç1, Nurettin Yamankaradeniz2, Oğuzhan Çankaya3, Erol Kılık4 
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Vocational School of Technical Sciences, The Programme of Machinery, Bursa 4Uludağ Üniversitesi, Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu, Endüstriyel Kalıpçılık Programı, Bursa

The industrial revolution, called Industry 4.0, guides our future with the slogan of “unmanned production” with 
digital factories and smart technologies. If we look at the history of the industrial revolution, the production 
process “muscle strength” of eliminating n and machines that communicate with each other, the discovery of 
the electrically permissible series began to go towards a period of production technology of the steam engine, 
computers, robotic-automation systems and software for developing smart technologies. With industry 4.0, it 
is thought that the sectors that are emerging as new sectors will come to the scene with changes. This is seen 
to be affected by a wide range of occupational health and safety in the industry sector from 4.0. Sectors that 
focus on high technology and create high added- value are expected to adapt faster to Industry 4.0. According to 
Industry 4.0 report of the Aegean Region Chamber of Industry (EBSO), it is seen that it affects/will affect many 
sectors such as manufacturing, automotive, textile, chemical industry, agriculture and forestry, information and 
communication sectors. With the innovations introduced by Industry 4.0, these sectors are expected to exhibit 
high growth rates up to 2025.

Therefore, in this study, 4.0 occupational health and safety industry how it will affect the industry, will be described 
with supporting occupational health and safety professionals in the process of where to position the literature.
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Asfalt laboratuvarlarında alınması gereken İSG 
tedbirleri ve İSFALT örneği
İbrahim Sönmez, Kasım Yıldız, Şebnem Ateş, Engin Küse
İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş., Ar-Ge Departmanı, İstanbul
AMAÇ: Laboratuvarlar, 72.19.01 NACE koduna sahip olup işyerleri olarak kaza potansiyeli yüksek tehlikeli sınıfa 
girdiği için iş kazalarına sebep olabilecek pek çok risk faktörünü bünyelerinde bulundurmaktadır.Çalışmamızdaki 
amaç; asfalt laboratuvarlarında çalışanlar ile araştırma ve eğitim amacıyla asfalt laboratuvarında bulunan 
stajyer ve öğrencilerin bulundukları ortamdaki karşılaşılabilecek tehlike ve riskleri tespit etmek, buna göre 
uyulması gereken kuralları belirleyerek toplu ve bireysel korunmayı sağlamak, bilinçlendirmek için eğitimler 
vermek, çalışma esnasında kullanılacak en uygun olan kişisel koruyucu donanımları tespit etmek ve asfalt 
laboratuvarlarının asgari güvenlik tedbirlerine göre donatımının/işaretlemelerinin yapılmasıdır. YÖNTEM: 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında 
Yön.,maruziyetlerle ilgili ulusal ve uluslararası standartlar, yönetmelikler, Avrupa Birliği İSG Ajansı mevzuatı 
ile İSFALT A.Ş.İSG İç Yön.’ne göre çalışma ilkeleri belirlenmiştir. BULGULAR: Laboratuvar çalışmalarında 
karşılaşılabilecek riskler; kimyasal, fiziksel, biyolojik ve ergonomik riskler ile yangındır. Bunların sonucundaki 
tehlikeler de;yanıklar, kesikler, yangınlar, patlamalar, zehirlenmeler, alerji ve enfeksiyonlar, göz yaralanmaları, 
uzun süre oturma-ayakta çalışma ve tekrarlayan hareketlere bağlı rahatsızlıklar olup önleyici çalışmalar ile 
kontrol altında tutulmalıdır. Dünyada ve ülkemizde laboratuvar çalışmalarında kullanılan kimyasallara maruz 
kalan çalışanlar için sağlık ve güvenlik tedbirleri konusunda çalışmalar yapılmakta ve çeşitli araçlar geliştirmekte 
olduğu,laboratuvarlarda güvenliği artırmaya yardımcı araçların başında “Kimyasal Hijyen Planı”,“Kaza Önleme 
Programı” ve “Kimyasal Tehlike Planı” gelmekte olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Çalışan kişilerin ve çalışılan 
materyalin korunması için;laboratuvar kurallarının belirlenmiş olması,yönetim sistemleri çerçevesinde 
çalışılması,gerekli altyapı ve cihazların kullanılması, periyodik muayenelerin yapılması, kimyasalların güvenli 
depolanmaları/etiketlenmeleri,güvenlik bilgi formlarının bulundurulması,kişisel koruyucu donanımların 
kullanılması son derece önem arz etmektedir. SONUÇ: Bu araştırma ve uygulama çalışmasında, İSFALT A.Ş. 
Merkez Laboratuvarı’nda İSG yaklaşımıyla yapılan çalışmalar vurgulanmıştır ve tüm asfalt laboratuvarlarında 
bir model olarak uygulanması önerilmiştir. Asfalt laboratuvarımızda yaşanan örnekler çalışmamız kapsamında 
aktarılacaktır. Genel anlamda sektördeki asfalt laboratuvarlarında İSG kültürünün henüz oluşmadığı, asfalt 
laboratuvar çalışanlarının İSG kültürü konularında eksikliklerinin olduğu, laboratuvar şartlarının yeterli seviyede 
olmadığı,var olan düzenlerinin değişmesinin de zaman alacağı ve gerekli önlemlerin acilen alınması gerektiği 
sonucuna varılmıştır. Bu sebeple çalışmalar kesintisiz yapılmalı ve verilecek eğitimlerin kapsamı genişletilip 
gerekli dokümanlar hazırlanmalıdır. Bu çalışma,Türkiye’de Karayolları Genel Müdürlüğü ile diğer tüm yerel 
yönetimlere ve asfalt sektöründeki firmalara örnek çalışma niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler: İSG, Asfalt Laboratuvarları, Kimyasallar, Güvenlik

Occupational health and safety applications in asphalt laboratories: 
Case study of ISFALT
İbrahim Sönmez, Kasım Yıldız, Şebnem Ateş, Engin Küse
Department of R&D, Istanbul Asphalt Plants Industry & Trading Inc., Istanbul, Turkey
The laboratories have many risk factors that cause job accidents because they have NACE code of 72.19.01 and they 
have high accident potential as workplaces. The aim of our work is to protect workers working in asphalt laboratories 
and interns and students in asphalt lab. to identify the danger and risks to be encountered,to provide collective and 
individual protection by specifying the rules to be followed accordingly,to train to raise awareness,to determine the 
most suitable personal protective equipment to be used during work and to make equipment/markings according 
to minimum security measures of asphalt laboratories. Working principles have been determined according to the 
Law on OHS No. 6331,national and international standards, regulations and EU OHS Agency legislation.The risks that 
may be encountered in the lab.work are chemical, physical, biological and ergonomic risks and the risks associated 
with them. Hazards resulting from burns,cuts,fires,explosions, poisonings,allergies and infections,eye injuries.It 
should be kept under control by preventive studies.We are working on health and safety precautions for workers 
who are exposed to chemicals used in laboratory studies in the world and our country.In order to protect the working 
people and the working material, laboratory rules have to be determined, working in the framework of management 
systems, use of personal protective equipment is extremely important.In this research and application study done 
by the OHS approach,the use of ISFALT has been emphasized in the Central Lab.it is suggested to apply as a model 
in all asphalt laboratories.In general terms,the asphalt laboratories in the sector do not have OHS culture,it will take 
time as the change and the results it should be taken urgently. The work of the scope of training to be given and 
uninterrupted should be expanded and prepare required documents. This work is as case study for Turkey General 
Directorate of Highways with other local governments and to companies in the asphalt industry.
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Dental Görüntülemede İş Güvenliği
Ahmet Fatih Kocaer1, Mehmet Kocaer2
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Diş hekimlerinin x ray cihazı lisanslama hakkı ve kullanmasındaki yasal boşluklar hakkında araştırma için, Dental 
Görüntülemede İş Güvenliğinin önemi konusunda İstanbul Asya yakasında çalışan 100 Diş hekimi üzerinde 
anket yapılmıştır. Çıkan sonuçlara göre; 100 diş hekiminden 95’ i çekimleri sekreteryasında çalışan sekreter 
veya hemşireye yaptırmakta. (Radyoloji eğitimi olmayan) 100’ ü Lisans almak için yeterli olan görüntüleme 
derslerinde radyasyondan yeteri kadar bahsedilmediğini, bilgi olarak yetersiz olduğunu 40’ı Kişisel dozimetre 
kullanmadığını 100’ ü muayenehanesinde kişisel koruyucu malzeme bulunmadığını 100’ ü çekimde yapılan 
KV ve MAs değerlerini cihazın otomatik seçtiğini belirtmişlerdir. Ülkemizde 70 Kv’ nin altında xr ışını üreten 
cihazların Lisanlaması Diş hekimleri üzerine yapılabiliyorken Elde edilen bu verilere göre Diş hekimlerinin 
yanında da birer radyasyon güvenliği sorumlusu çalıştırılması gerektiği çıkarılıyor.

Son yıllarda sağlık çalışanlarındaki kanser hastalığı giderek artmaktadır. X ışınının bilinçsizce kullanımı bunun 
başlıca sebeplerindendir. Sadece Nükleer tıp merkezlerinde ve Radyoloji bölümlerinde çalışan Radyoloji 
Teknikerlerinin/teknisyenlerinin aynı zamanda diş hekimliklerinde de çalışmalarının zorunlu olması 
gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diş, diş hekimliği, x ışını, periaprikal dental görüntüleme

Dental Imaging Occupational Safety
Ahmet Fatih Kocaer1, Mehmet Kocaer2
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To research of the dentists’ legal gaps of the rights to use and use of the x-ray devices,

A survey was conducted on 100 dentist working in Asi apart of İstanbul on the importance of job security in 
dental imaging According to the results; 100 dentists 95 dentists say that the secretary or the nurse who works 
in the secretariat is responsible for the shooting. (Not trained in Radiology) 100 dentists say that in the imaging 
courses that are given are insufficient to obtain a license, it is not possible to mention as much of the radiation 
as the information, 100 dentists the imaging courses that are sufficient to obtain a license are not mentioned 
as much as the radiation, 40 dentists say that they do not use a personal dosimeter 100 dentists say that they 
have no personal protective equipment 100 dentists say that the device automatically selected the values of 
KV and MAs during the shot. In our country, It is possible to record a xr beam producing devices which is under 
70 Kv can be done on dentists, according to this obtained, it is stated that a radiation security officer should be 
employed with every dentist. Cancer disease in health care workers is increasing in recent years. This is mainly 
due to the unconscious use of the X-ray

Only Radiology technicians / technicians working at nuclear medicine centers and radiology departments 
should work in dentistry at the same time the dentists.
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Türkiye’de orman endüstrisi sektörünün iş güvenliği 
açısından mevcut durumu
Meriç Ünver, Eren Savaş

ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Türkiye’de orman endüstrisi sektöründe faaliyet gösteren işyerleri genel olarak tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta 
yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 verilerine göre 21.266 işyerinin yer aldığı sektörde 71.829 
kişi çalışmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2016 iş kazası istatistiklerine göre bu işyerlerinde 2814 iş 
günü kayıplı kaza, 4 meslek hastalığı ve 10 ölümlü iş kazası olmuştur. 100.000’de iş kazası oranı bu dönem için 
3.9 olarak inşaat endüstrisinden de yüksek olmuştur. 100.000’de iş kazası oranının yüksek olmasından dolayı bu 
çalışma için ilgili sektör seçilmiştir. İlk olarak literatür taraması sonucu saha ziyaretlerinde kullanılmak üzere 
bir kontrol listesi hazırlanmıştır. Daha sonra Bolu ve Düzce illerinde ziyaret edilecek fabrikalar belirlenmiş ve 
hazırlanan kontrol listesi bu ziyaretlerde uygulanmıştır. Son olarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre, İSG açısından tespit edilen en büyük sorunlar KKD, kimyasal faktörler, fiziksel 
faktörler, düzen ve temizlik, acil durum başlıklarındadır. Diğer yönden, şirketlerin ergonomi, eğitim ve 
çalışanların bilgilendirilmesi, biyolojik faktörler, acil durumlar ve genel İSG koşulları bakımından iyi seviyede 
olduğu gözlemlenmiştir. Acil durumlar başlığında işletmelerin hem güçlü hem de zayıf olması bulgusu daha 
detaylı incelenmiştir. Sonuç olarak orman endüstrisi sektöründe bulunan işyerlerinde zorunlu dokümanların 
hazırlandığı ve diğer yasal gerekliliklerin yerine getirildiği ancak teknik konularda kendilerini geliştirerek çalışma 
alanlarının güvenli olması için önlemlerin alınması gerektiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Orman endüstrisi, iş güvenliği, tehlike

Current situation of woodworking industry in Turkey in terms of 
work safety
Meriç Ünver, Eren Savaş

MoLSS, Directorate General of Occupational Safety and Health

Woodworking companies in Turkey are generally in hazardous or more hazardous sectors. According to 
Turkish Statistical Institute’s (TUIK) 2015 data, there are 71,829 workers in 21,266 enterprises. Social Security 
Institution’s 2016 workplace accidents data shows that 2814 people had workplace accidents, 4 people were 
caught in occupational diseases and 10 workers died. Incidence rate per 100,000 persons employed is 3.9 which 
is higher than incidence rate of construction industry. Due to the high incidence rate, the sector is chosen for the 
study. Firstly, a control list to be used in field trips is prepared after literature review. Then, factories from Bolu 
and Düzce are chosen for field trip and the control lists are applied in companies. Finally, the lists are evaluated.

According to the results, the biggest problems that have been identified in terms of OHS are in the PPE, 
chemical factors, physical factors, order and cleanliness, emergency situations headings. On the other hand, 
the companies are all good in ergonomics, training and informing of employees, biological factors, emergency 
situations and general OSH conditions. 

The result that companies are both strong and weak in emergency situations is investigated in detail. The 
study reveals that the companies in woodworking industry prepared compulsory documents and other legal 
requirements but they need to improve themselves in technical issues and take precautions in working area to 
be safe.
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Atıktan Enerji Üreten Tesisler için Atıkların 
Ayrıştırıldığı ve Depolandığı Tesislerde Alınacak 
Önlemler
Günay Kocasoy1, Tahir Emre Önen2, Savaş Kanbur3 
1Boğaziçi Üniversitesi, Katı Atık Kirlenmesi Türk Milli Komitesi, Bebek, İstanbul 2Gedik Üniversitesi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programı, Pendik, İstanbul 3Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pendik, İstanbul

Son yıllarda iş yerlerinde artan iş kazaları ve sağlık sorunları, iş yerlerindeki tehlikelerden kaynaklanan risklerin 
yokedilmesi veya minimize edilmesi için gereken önlemler konusuna dikkati çekmiştir. İş yeri güvenliği ve 
sağlığı konularının yanında tüm dünyanın meşgul olduğu diğer bir sorun ise enerji dar boğazıdır. Doğal enerji 
kaynaklarının gittikçe azalması sonucu araştırmacılar alternatif enerji kaynakları bulmak için çeşitli araştırmalar 
yapmaktadırlar. Katı atıklar düşünülen ve denenen alternatif enerji kaynaklarından biridir. Bu amaçla toplanan 
katı atıklar atıktan enerji üreten tesisler için ayıklanıp hazırlanması için ayıklama tesislerine getirilir. Depolanan 
atıklar arasında enfekte ve tehlikeli atıklar da bulunmaktadır. Bu nedenle ayıklama tesisinde çalışan elemanların 
iş güvenliği ve sağlığı için belli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu araştırma toplanan atıkların ayrıştırılması 
ve hazırlanması için getirildiği bir atık ayıklama tesisinde yapılmıştır. Ayrıştırma tesisinde getirilen atıkların 
depolandığı bir depolama birimi, atıktan enerji üreten tesislere gönderilmek için atıkların ayıklandığı ve 
hazırlanarak depolandığı atık ayrıştırma birimi, geri kazanma tesislerine gönderilecek ayıklanmış ambalaj 
atıklarının hazırlandığı ve depolandığı birim ve geri kazanılması veya bertaraf edilmesi için ayrıştırılan tehlikeli 
atıkların depolandığı birim bulunmaktadır. Araştırma kapsamında her birimde kullanılan ekipman, potansiyel 
tehlike kaynakları incelenmiş ve alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Birimlerde hava kalitesi, gürültü, 
titreşim ışıklandırma ve gaz ölçümleri gibi gerekli ölçümler yapılarak çalışma ortam kalitesi tesbit edildikten 
sonra, gürültü. titreşim ve gaz konsantrasyonlarının çalışanlara etkisi ölçülmüş, alınması gereken önlemler 
belirlenmiştir. Tesis dökümanları incelenerek geçmişte olan kazalar, kazaların en çok olduğu saatler ve durumlar 
tesbit edilerek kazaların nedenleri ve gerekli olan önlemler belirlenmiştir. Tebliğde yapılan ölçümlerin sonuçları, 
tesbit edilen tehlikeler, riskler ve alınması gereken önlemler tablo ve grafiklerle detaylı olarak sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Enerji, gaz, gürültü, güvenlik, katı atık, önlem

Precautions to be Taken at the Sorting and Storage Centers for the 
Waste to Energy Facilities
Günay Kocasoy1, Tahir Emre Önen2, Savaş Kanbur3

1Boğaziçi University, Turkish National Committee on Solid Waste, Bebek, İstanbul  2Gedik University, Occupational 
Health and Safety Program, Pendik, İstanbul 3Pendik University, Institute of Health Sciences, Pendik, İstanbul

The increase in accidents and occupational diseases as results of unhealthy working conditions and long 
working hours increased the public awareness about the significance of the occupational health and safety. 
Beside it the world has been combatting with the energy shortage problem. Therefore the scientists have been 
conducting researches investigating alternative sources such as wastes for the generation of energy. For this 
purpose collected wastes are taken to the sorting centers to be separated and prepared as raw materials for 
the waste derived fuel facilities. Since the mixed solid waste includes both infectious and hazardous waste, 
necessary precautions should be taken at the sorting premises to have a safe working media for the laborers. 
The present research was conducted at a waste sorting center consisted of a temporary storage room for the 
incoming wastes, department of sorting and storage of wastes to be sent to the energy generation facilities, 
department of the preparation and storage of the sorted packaging wastes to be sent to recycling centers and 
the unit for the sorting and storage of hazardous wastes to be sent to the related centers for the recovery or the 
final removal. The equipment used, the potential risk sources were identified and the necessary precautions to 
be taken were determined to eliminate/minimize the risks at each unit. The necessary measurements such as 
indoor air quality, noise, vibration, lightening and gas concentration measurements were made at each working 
area. The effects of the noise, vibration and the gas concentration at the bodies of laborers exposed to them were 
also measured. Criteria and the details about the storage of wastes were determined. At the final manuscript, 
the results of the measurements, threats and the risks involved and the necessary precautions to be taken are 
explained in details by tables and graphics.
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Kömür Kurutma Tesislerinde Patlama Riski ve 
Etkilerinin Değerlendirilmesi
Canan Uraz, Alper Özgür

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Anabilim Dalı

Günümüzde kömür bir enerji kaynağı olarak gıda, kâğıt ve ambalaj, enerji, kimya vb. sektörlerde yer alan üretim 
tesislerinde hala kullanılmaktadır.

Toz bulutunun bir tutuşturucu kaynak ile teması patlamaya neden olabildiğinden, kömür tozlarının hava ile 
yaptığı karşım patlayıcı ortam oluşturur. Tüm yanıcı tozlar gibi kömür tozu da potansiyel olarak patlayıcıdır 
ve gerekli tüm faktörler geliştikçe ciddi sonuçlara neden olabilirler. Dolayısıyla bu çalışma ile kömür tozunun 
patlayıcılığına ilişkin farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

Bu çalışmada bir kömür eleme ve kurutma tesisinde yarı nicel ve yansız olarak çalışanların etkilerini de göz 
önünde bulunduran bir yöntem olan PGS risk değerlendirme yöntemi ile risk değerlendirmesi yapılmıştır. 
Bu tesiste patlamadan korunma dokümanı hazırlanmasının gerekliliği ve patlamadan korunma dokümanı 
kapsamında belirlenen tehlike bölgelerine göre alınacak başlıca önlemlerin belirlenmesi ile patlamanın 
gerçekleşmesi halinde etkileri bu çalışmada tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kömür tozu, PGS risk değerlendirmesi, toz patlaması, patlamadan korunma

Evaluation of Combustion Risk in Coal Drying Plants and its Effects
Canan Uraz, Alper Özgür

Ege University,

Nowadays coal has been used as a source of energy in manufacturing facilities in food, paper, packaging, energy 
and chemistry etc. industries.

Since the contact of dust cloud with an ignition source can cause combustion, the mixture of coal dust and air 
creates an explosive atmosphere. Every combustible powders such as coal dusts are potentially explosive and 
they may cause serious consequences if all the necessary factors are developed. Therefore, this study aims at 
raising awareness about the combustion of coal dust.

In this study, the risk assessment in a coal screening and drying plant has been carried out with PGS risk 
assessment which a method is being semi-quantitative and impartial also taking into account the effects of 
employees. The necessity of preparing the explosion protection document in this plant, the main measures to 
be taken according to the danger zones determined in the explosion protection document are the effects study 
if the combustion occurs have been discussed in this study.
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Bir konfeksiyon tesisinde iş sağlıgı ve güvenliği 
uygulamaları ile risk değerlendirme çalışması
Büşra Dursun

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü,İstanbul

Araştırma; İstanbul’da bulunan hazır giyim ürünleri imal eden bir işyerinde risk değerlendirmesi yaparak çalışma 
ortamındaki tehlike ve riskleri belirlemek,mevcut önlemlere bakarak alınması gereken önlemleri belirlemek 
amacıyla yapılmıştır.

Araştırmanın yapıldığı işyerinin genel tanıtımı yapıldıktan sonra,kullanılan makinelerin özellikleri ve makinelerde 
İSG yönünden alınan önlemler anlatılmıştır.İşyerinde fine-kinney metodu ve FMEA(Hata türü ve etkileri analiz) 
yöntemi kullanılarak risk değerlendirmesi yapılmıştır.

Araştırma sonuçlarına göre işyerinde son 3 yıl içinde gerçekleşen iş kazası sayılarına bakarak kadın çalışanların 
daha fazla iş kazası geçirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.Bu işyerinde daha önce hiç ölümlü iş kazası yaşanmamıştır.
Yaşanan iş kazalarına bakıldığında birinci sırada dikiş yaparken ele iğne batması, ikinci sırada makasla çizik 
şeklinde kesik ve üçüncü sırada da ayağın ya da elin makineye çarpması şeklinde travmaların olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.

Bu işyerinde elde edilen ortam ölçüm raporlarına bakarak değerlerin uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Bu işyerinde risk değerlendirmesi skoru en yüksek olan bölümlerin kesimhane ve dikim bölümleri olduğu 
ortaya çıkmıştır.En düşük risk skorunun da depo ve leke çıkarma bölümü olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş kazaları,Hazır giyim,Risk değerlendirmesi,Fine kinney metodu,FMEA,İSG.

Rısk assesment study with business and safety practıces ın a 
clothing plant
Büşra Dursun

Health Sciences Institute,İstanbul Yeni Yüzyıl University,İstanbul,Turkey

Research; Risk assessment in a workplace that manufactures ready-to-wear products in Istanbul to determine 
the hazards and risks in the working environment and to determine precautions to be taken by looking at 
existing measures.

After the general presentation of the workplace where the study was conducted, the characteristics of the 
machines used and the measures taken in terms of OHS in the machines were explained. Risk assessment was 
carried out in the workplace using the fine-kinney method and FMEA (Error type and effect analysis) method.

According to the results of the research, looking at the number of work accidents in the last 3 years in the 
workplace, female workers have reached to the result that they have had more job accidents. There is no 
mortal work accident in this workplace. And traumas in the form of strikes and strikes on the foot or hand on 
the machine in the third place.

By looking at the environment measurement reports obtained at this workplace, it is concluded that the values 
are appropriate.

It has been revealed that the sections with the highest risk score in this workplace are the slaughtering and 
sewing departments. It is revealed that the low risk score is the depot and stain removal department.
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Akaryakıt laboratuvarında FMEA çalışması
Zehra Gülten Yalçın1, Mustafa Dağ1, Ali Öz2, Ercan Aydoğmuş3

1Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Uluyazı Kampüsü 2Mehmet 
Akif Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Burdur 3Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya 
Mühendisliği Bölümü, Elazığ

Bu çalışmada akaryakıt laboratuvarında FMEA yöntemiyle risk değerlendirilmesi yapılmıştır.FMEA tekniği ile 
örnek bir uygulama yapılarak önlemlerin alınması sağlanmıştır.Bu süreç boyunca iş akış şeması çıkarılmıştır.
Bu akış şemasına göre oluşabilecek potansiyel hatalar, etkileri, sebepleri ve önlemleri belirlenmiştir. Buna göre 
akaryakıt laboratuvarında; numune atıklarının çevre kirliliğine neden olması, solunum yollarına zarar vermesi, 
oluşan yanık gazların personele zarar vermesi gibi tehlikeler tespit edilmiştir. FMEA ilebu tehlikeleri yok etmek 
adına gerekli önlemler alınması için çalışma yapılmıştır. Yapılan risk çalışmasında, gerekli kişisel koruyucu 
kıyafet ve donanımların kullanılması, atıkların yönetmeliklere göre bertaraf ve cihazların belli periyotlarda 
bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir. Bu önleyici faaliyetlerin alınması sonucunda FMEA yöntemiyle 
laboratuvarda yüksek riskler minimuma indirgenmiştir.Sonuç olarak başlangıçta en yüksek riske sahip olan 
değer %25 iken yapılan risk çalışması sonucunda %1’e düşmüştür.

Anahtar Kelimeler: FMEA, Risk analizi, Akaryakıt laboratuvarı

FMEA Study in Fuel Laboratory
Zehra Gülten Yalçın1, Mustafa Dağ1, Ali Öz2, Ercan Aydoğmuş3

1Engineering Faculty, Department of Chemical Engineering, Karatekin Unıversity, Çankırı 2Mehmet Aki 
fErsoyÜniversity Technical Sciences Vocational School Motor Vehicles and Transportation Department of 
Technology, Burdur 3Engineering Faculty, Department of Chemical Engineering, Fırat Unıversity, Elazığ

In this study a risk analysis was performed by FMEA method in a fuel laboratory. For taking precaution a model 
application carryed out by using FMEA method. During in this period workflow diagram was obtained. Potential 
failure, effect, cause and precaution was determined according to this workflow diagram. According to this, in 
fuel laboratory; hazards such as causing environmental pollution of sample wastes, damage to respiratory 
tracts, damage of burned gases by personel are identified. To elimine this hazards take preventive precautions 
was done by using FMEA method. in the risk study, it is necessary to use personal protective clothing and 
equipment, to remove of the waste comply with the regulations, maintenance and repair of the devices must 
be performed at certain periods. İn consequence of these preventive activities, the high risk was reduced to the 
minimum by FMEA method in the laboratory. As a result, the value with the highest risk at the beginning was 
25%, but finally the risk was reduced to 1% with this study.
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Vektörlerle mücadelede İSG
İsmail Macit Zeki1, Elif Sarayoğlu1, Nurullah Yücel2

1İstanbul Büyükşehir Belediyesi
2Üsküdar Üniversitesi

Ülke genelinde sivrisinek, karasinek, hamam böceği, kemirgen (fare, sıçan), tahtakurusu, pire, bit gibi insan 
sağlığını tehdit eden vektörlerle mücadele edilmektedir. Vektörle Mücadele, dünyada kullanılan en gelişmiş 
bilimsel entegre (Fiziksel, Biyolojik, Kültürel, Kimyasal) mücadele yöntemleriyle yapılmaktadır. Bu çalışmalarda 
görevli personelin sağlık ve güvenliği en az hizmet edilen vatandaşlar kadar önemlidir.

YÖNTEM: 500 çalışanın yaş aralıkları ve eğitim-öğretim durumları incelenmiş, çalışma süreleri ve İSG 
eğitimlerinin tekrar sayıları göz önünde bulundurulmuştur. Alınan İSG eğitimlerinin sahada davranış değişikliğine 
olan etkileri karşılaştırmalı olarak ortaya konmuştur.

Çalışanların kimyasal ve biyolojik risk etmenlerine karşı KKD kullanım oranları ve karşılaştıkları riskleri ortadan 
kaldırma veya etkisini azaltacak tedbirleri alma becerileri çalışma ile ölçülmüştür.

SONUÇ: Çalışma ile İstanbul ölçeği baz alınarak vektörlerle mücadele faaliyeti yürütülen 28 farklı iş ortamı 
belirlenmiştir. Çalışanların karşılaşabilecekleri mevcut/muhtemel tehlike ve riskler ile düzeltici önleyici 
faaliyetlere çalışmada yer verilerek, tüm vektörlerle mücadele faaliyete yürütülen birimlerde rehber olması 
hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Biyosidal ürün, İSG, Vektörlerle mücadele

Struggle with vectors OHS
İsmail Macit Zeki1, Elif Sarayoğlu1, Nurullah Yücel2

1Istanbul Metropolitan Municipality 2Uskudar University

The entire country is struggling with vectors threatening human health such as mosquitoes, houseflies, 
cockroaches, rodents (mice, rats), bedbugs, fleas, lice. Fighting with Vectors is done with the most advanced 
integrated scientific (Physical, Biological, Cultural, Chemical) methods used in the world. The health and safety 
of the staff in charge of these activities is at least as important as the citizens who are served.

METHOD: The age range and educational status of 500 employees were examined and the number of working 
hours and OHS trainings were taken into consideration. The effects of the OHS trainings on the change in the 
behavior of the sahara have been compared comparatively.

The ability of workers to take risks and to counteract the risks associated with chemical and biological risk 
factors and their ability to take precautions to reduce risks is measured by the study.

CONCLUSION: Based on the Istanbul scale, 28 different business environments in which the activities against 
vectors were carried out were determined. It is aimed to be a guide in the units where the fight against all the 
vectors is carried out by giving information about the current / possible hazards and risks that employees may 
encounter and corrective preventive activities.
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Bir Gıda İletmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden 
Risk Değerlendirmesi
Ayşe Sarılar1, Erdoğan Küçüköner2

1Muratpaşa Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Antalya. 2Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Isparta.

Sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak işyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği ile ilgili birtakım 
sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen ve iş sürecinin bir parçası gibi görülen iş kazaları 
ve kayıplar daha sonraki dönemde sorgulanmaya başlanmış, kaza ve kayıpların yalnızca işçi hatalarından değil, 
aynı zamanda çalışma koşullarından da kaynaklandığı anlaşılmıştır. Ayrıca iş verimini ve işletmeyi de tehlikeye 
sokmasıyla iş sağlığı ve güvenliği konusu önem kazanarak, üzerinde düşünülmesi gerekliliğini doğurmuştur. 
İşletmelerin oluşabilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının sayısını ve maliyetini minimum seviyeye 
indirebilmeleri için, iş akışını iyi tanımlamaları, tehlikeleri belirlemeleri ve risk değerlendirmesi yapması 
gerekmektedir.

Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, risk yönetimi ve 
risk değerlendirmesi ele alınmıştır. Yapılan çalışma kapsamında ayrıca gıda sektöründe yer alan, süt ve süt 
ürünleri ile meyve suları üretimi konusunda faaliyet gösteren bir gıda işletmesinde risk değerlendirme analizi 
yapılmıştır. Risk değerlendirmesi yapılarak, çalışanları iş kazalarına ve meslek hastalarına karşı korumak 
üzere daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması hedeflenmiştir. Öncelikle işyerindeki tehlikeler 
belirlenmiş ve bu tehlikelerle ilgili olan riskler Kinney metodu ile değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işyerinde 80 risk tespit edilmiştir. Daha sonra tespit edilen tüm riskler 
için o risklerden kaynaklanan tehlikeleri azaltmak veya kontrol etmek üzere uygun tedbirler belirlenerek çözüm 
önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Kinney metodu, iş kazası, risk değerlendirmesi.

Occupational Health and Safety Risk Assessment Risk of A Food 
Plant
Ayşe Sarılar1, Erdoğan Küçüköner2

1Muratpasa Municipality Directorate of Environmental Protection and Control. Antalya 2Food Engineering 
Department, Engineering Faculty, Suleyman Demirel University, Isparta.

A number of problems related to the health and safety of employees have been emerged in parallel with 
the industrialization and technological developments. In the beginning, work accidents were not considered 
important and seen as a normal part of process but later on they were questioned and it was understood that 
work accidents and losses are not only caused by workers but also from working conditions. In addition to this, 
work safety and health issue has become important and considered as a requirement because of its potential 
to risk work efficiency and organization. To minimize the amount and cost of work accidents and diseases, 
organizations must determine process work flow appropriately, identify hazards and make risk assessments. In 
this study, fundamental concepts related to work safety and health, occupational health and safety management, 
risk management, and risk assessment definitions are discussed. Regarding the thesis work, a risk assessment 
analysis in a food company operating in the food industry that produces milk and dairy products, fruit juices is 
also made. The principal aim of this study is to maintain healthy and safety work place conditions with the help 
of risk assessment to protect employees against work accidents and diseases. First of all the hazards in the 
company identified and the risks associated with that hazards evaluated with Kinney method.

As a result, 80 risks regarding the work safety and health are identified in company. Thereafter, appropriate 
ways to eliminate or control the hazards for each risks are determinated and solutions are presented.
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Plastik Sektörünü İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden 
İnceleyen Bir Araştırma
Tuğçe Özen1, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan2

1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Plastik sektörü, özellikle 20. Yüzyıldan itibaren, çok çeşitli dallarda kullanım alanı olan ve giderek genişleyen 
bir sektördür. Plastik ürün imalatı yapan firmalar; inşaat, ambalaj malzemeleri, makine, elektrik-elektronik, 
otomotiv ve hammadde üretimi gibi birçok farklı faaliyet alanına sahiptir. Sosyal Güvenlik Kurumu 2016 
yılı verilerine göre, Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatında 9258 sigortalı çalışan iş kazası geçirmiştir. Bu 
çalışmanın amacı, iş sağlığı ve güvenliği açısından “Tehlikeli” sınıfta yer alan plastik sektöründe faaliyet gösteren 
işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulabilmesi için gerekli temel önlemleri belirlemek 
ve bu alanda yapılan saha çalışması sonuçlarının paylaşılmasıdır. Bu amaçla işyeri ziyaretleri gerçekleştirilmiş, 
plastik sektöründeki tehlikeler incelenmiştir. Özetle bu sektördeki başlıca tehlikeler makine kaynaklı, kimyasal, 
fiziksel, ergonomik, güvensiz durum ve davranış kaynaklı tehlikeler olarak belirlenmiştir ve bunlara yönelik 
çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Plastik Sektörü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlike

A Study Investigating the Plastic Sector in Terms of Occupational 
Health and Safety
Tuğçe Özen1, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan2

1Ministry of Labour and Social Security 2Gazi University Faculty of Health Sciences

The plastic industry, especially since the 20th century, is an increasingly expanding industry with a wide range 
of uses. Companies which manufactures plastic products have extensive field of activity such as construction, 
packaging materials, machinery, electrical-electronics, automotive and raw material production. According to 
Social Security Institution’s statistical data in 2016, 9258 insured employees working in Manufacturing of Rubber 
and Plastic Products had occupational accidents. The aim of this study is to share the results of field studies to 
determine basic measures on behalf of creating a healthy and safe working environment in workplaces which 
operate in plastic industry classified as “Hazardous”. For this purpose, site visits were made, hazards in plastic 
industry were examined. In conclusion, the main hazards in the plastic industry are determined as machine-
related, chemical, physical, ergonomic, hazards originating from insecure situation and behavior and it has been 
proposed solutions for them.

Keywords: Plastic Industry, Occupational Health and Safety, Hazards
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İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarının İşitme Engelli 
Bireyler İçin Önemi
Ebru Akça, Murat Düzgün

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği, İstanbul

Ülkemizde yaşayan engelli grupları arasında en büyük kısmı oluşturan üç milyonun üzerinde duyma, konuşma 
yetisinden yoksun olan işitme engelli bireyler toplumun her parçasında var olmakta, yaşadıkları sorunlar 
itibariyle de dezavantajlı gruplara dâhil olmaktadırlar. İletişim yoksunluğu nedeniyle günlük yaşamlarında pek 
çok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Hukuk, sağlık, eğitim sorunların başında yer alırken, maddi, manevi 
anlamda kendilerine, ailelerine karşı olan sorumlulukları açısından iş hayatında yaşadıkları problemlerde 
mevcuttur. Kendilerine özgü tarihçesi Osmanlı’ya dayanan Türk İşaret Dili tek iletişim araçlarıdır. Günümüzde, 
toplumda yanlış bilenen kanı yazışarak iletişim kurabilme yöntemi bu bireyler için mümkün değildir, konuşma 
dilimizde ki, pek çok kelimenin karşılığı dilde mevcut değildir. Bu bireylerin kelime dağarcığı yaklaşık 100-
150 kelimeyle sınırlıdır. İletişim yoksunluğu özgüven ve psikososyal anlamda da bireyleri zorlamaktadır. 
Taşıdıkları yoksunluklar itibariyle başarılı, istikrarlı iş yaşamından bahsetmek zordur. Sağlıklı bir iş yaşamının 
olabilmesi adına çalışan bireyler arasındaki iletişim, görev dağılımları, sorumluluk bilinci, yönetsel faktörler gibi 
unsurların olması, işverenler açısından da başarıyı getirmektedir. Ancak işitme engelli bireyler için bu unsurların 
beraberinde kendi dillerinde eğitim, bu eğimler için kaynakça ve iş sağlığı ve güvenliği alanında dile hâkim 
uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan sağlığının vazgeçilmezliği ve insan yaşamının evrensel bir hak olduğu 
düşünüldüğünde bu etkenlere duyulan ihtiyaçlar artmaktadır. Bu anlamda kanun yapıcılara, firmalara, sivil 
toplum kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Bu görevler yerine getirildiğinde işitme engelli bireyler içinde 
can güvenliğiyle birlikte sağlıklı bir çalışma ortamından bahsedilebilir. Buda sık iş değiştirmeler, motivasyonun 
azalması, yaşanan iş kazalarının, tehlikelerin önüne geçilmesi demektir. Güvenli bir ortamda çalışmanın getirisi 
olarak maddi, manevi kazanımlar artacak, işitme engelli bireylerde tüm sağlıklı çalışanlarla eşit şartlara 
ulaşacaklardır. Özellikle çalışma hayatında ISG politikalarının belirlenmesi sürecinde, işitme engelli bireylerin 
sorunlarının tanımlanması, yaşadıkları sorunların risk değerlendirmeleri yapılırken sağlıklı çalışanlara göre 
daha titiz davranılması gerekliliğini getirmektedir. Kalabalık iş ortamı, iş yoğunluğu da düşünüldüğünde, bireyler 
için güvenli bir ortamın oluşturulmasında kıyafet standardizasyonunun yapılması, ISG eğitimlerinin dillerinde 
verilmesi önemli etken olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik, İşitme engelli, Sağlık

Importance of Occupational Health and Safety Policies for the 
Hearing-Impaired Individuals
Ebru Akça, Murat Düzgün

Head of the Association of Hearing Impaired Education Activities, İstanbul

Among the disabled people living in our country, there are over three million individuals who cannot speak and 
hear, and come across numerous problems due to lack of communication; majorly in the fields of law, health 
and education. These individuals also have serious difficulties in material and nonmaterial issues in terms of 
their responsibilities towards their families and themselves. Their only means of communication is the Turkish 
Sign Language whose history dates back to the Ottoman Period. Furthermore, these individuals’ vocabulary 
is limited to 100-150 words and lack of communication constrains individuals in terms of self confidence and 
psychosocial issues. In order to have a proper work life, there should be some elements like good communication 
among employees, sharing ideas, distribution of work as well as the sense of responsibility and executive 
factors. However, for hearing-impaired individuals, there is also a need for experts who are educated in their 
own language, bibliographies for these languages and proficiency in occupational health and safety. When the 
indispensability of human health and the universal right of human life are considered, the need for these factors 
is increasing. In this sense, lawmakers, firms, non-governmental organizations have great responsibilities. Only 
if these tasks are fulfilled, security and a proper work life can be mentioned. In this way, hearing impaired 
individuals will have equal conditions with all healthy employees.
Keywords: Deaf, Health, Security
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A typical case of an electrocution in the public VET institution in 
India
Pravinkumar Digamberrao Ukhlikar1, Vijay Balasaheb Dhole2, Anand Bhanudas Dadas3, Vikas Pundlikrao 
Bhosikar4 
1Government Industrial Training Institute,Latur, Maharashtra State, India-413512 2Sinhgadh institute of business 
administration and research,Pune, Maharashtra State, India 3Neville wadia institute of Management studies and 
research, Pune, Maharashtra State, India 4Government Industrial Training Institue, Nanded, Maharashtra State, 
India

Background: In India, Industrial Training Institutes, or the ITI’s are the main post school public Technical Training 
Institutes. The diversified courses like electrician,welder etc. are designed to impart trade specific basic skills. 
The craft Instructor transfers trade specific hands on skills to admitted trainees.

The problem: While a basic understanding on general safety is covered in the course curriculum at the ITI. 
However, focus is on trade specific knowledge, giving inadequate attention to OSH. Trainees of ITI’s are young, 
hence more vulnerable. Also, due to the activity they perform during practicals, may be exposed to various risks. 
Therefore, OSH in ITI management system needs to be addressed in totality.

Objective: The overall objective of this study is to facilitate understanding the various safety aspects of ITI’s 
through what is called “undesirable experiential learning”.

Methods: A typical unreported accident happened during electrical maintenance work on the ITI premises. 
where, due to the contact of metal rolling ladder, with HT overhead line, four student trainees and instructor gets 
electrocuted. The survey technique is used for investigation and analysis of accident.

Procedure: Survey, Observations, Questionnaire, Discussions, followed by evaluating composite score for 
accident causes.

Results: Along with immediate causes, contributing factors was the main reason behind the occurrence of 
accident.

Discussions: Findings of the present study confirms STRIVE findings (4). Where, gaps for OSH in ITI was 
reported. Micheal S.(6) also conclude that safety must be considered in totality.

Conclusions: There seemed to be narrow understanding of OSH and ESH at all levels in the management and 
running of ITI’s.

Recommendations: A) Articulate OSH and ESH measures in the ITI systems at all levels. B) Monitoring, 
corrections with safety audits for ITI’s needs attention. C) Accident reporting and recording to be given emphasis.

Keywords: Electrocution, ITI, Ladder, OSH,Contributing, reporting. Schematic picture of the scene
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Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yapılan 
Lisansüstü Tez Çalışmalarına Yönelik Bir İçerik 
Analizi: 1974-2017 Dönemi
Hatice Özdemir, Enes Gündüz

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Kayseri, Türkiye

6331 sayılı İSG Kanunun yayınlanması, üste yaşanan maden ve inşaat kazaları Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili yürütülen çalışmaların taraflarca sürekli tartışılmasına yol açarken konu araştırmacıların da dikkatini 
çekmektedir. Konunun sadece mevzuat düzenlemeleri ile sınırlı olmaması, eğitim, ekonomi, sosyal ve kültürel 
alanların da çalışma yapabileceği multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç duyması yapılan çalışmalara da yansımıştır.

Çalışmanın amacı, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin 
incelenerek genel eğilimin konu, metodoloji, sektörel ve demografik açıdan belirlenmesidir. Bu doğrultuda 
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’ne ulaştırılmış erişime açık olan tezler, betimsel içerik 
analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Tezler; tez türü, tez başlığı, tezin yayın yılı, tezin yayınlandığı üniversite, 
enstitü, anabilim dalı, dili, araştırma yöntemi, araştırma modeli, anahtar kelimeler belirlenerek taranmıştır. 
Bu çalışmada 18 anahtar kelime kullanılmıştır. İş sağlığı, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, iş kaza, çalışan 
güvenliği, çalışan sağlığı, işçi sağlığı, işçi güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği, meslek hastalığı, risk analizi, risk 
değerlendirme, tehlike, kimyasal risk, fiziksel risk, biyolojik risk, psikososyal risk, ergonomik risk, yangın riski 
anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Çakışan ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkisi kurulamayan 
tezler, araştırma kapsamından çıkarılarak kalan 964 tez üzerinden araştırma detaylandırılmıştır. Elde edilen 
sonuçların, araştırmacılara iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni araştırma konusu seçiminde yardımcı olacağı 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, lisansüstü tez, yüksek lisans tezi, doktora tezi

A Content Analysis of the Postgraduate Thesis Studies in 
Occupational Health and Safety in Turkey: 1974- 2017 Period
Hatice Özdemir, Enes Gündüz

Erciyes University, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Occupational Health and Safety Program, Kayseri, Turkey

The publication of Occupational Health and safety Law No. 6331, in the top of the mining and construction 
accidents in Turkey, the ongoing discussions on occupational health and safety of the work carried out by the 
parties, the subject attracts the attention of researchers. The topic that the issue is not limited only by regulatory 
regulations, education, economics, social and cultural areas can also work in a multidisciplinary approach that 
needs to be reflected in the work done. The purpose of the study is to determine the overall trend of the subject, 
methodology, sectoral and demographic by examining the Masters and doctoral theses carried out in the field of 
occupational health and safety in Turkey. In this direction, the thesis, which is accessible to the Turkish Council 
of Higher Education (YOK) National Thesis Center, has been analyzed by the technique of descriptive content 
analysis. Theses; thesis type, thesis title, publication year of thesis, university of thesis published, institute, 
department, language, research method, research model, key words were scanned by determining.

In this study, 18 keywords were used. Occupational health, occupational safety, occupational health and safety, 
occupational hazard, employee safety, employee health, occupational health, worker safety, worker health and 
safety, occupational disease, risk analysis, risk assessment, danger, chemical risk, physical risk, biological risk, 
the psychosocial risk, the ergonomic risk, the risk of fire are scanned using keywords. The thesis, which cannot 
be associated with the conflict and occupational health and safety, has been removed from the research scope 
and the research has been elaborated on the remaining 964 thesis. The results are thought to help researchers 
choose new research in the field of occupational health and safety.

Keywords: Occupational health and safety, postgraduate thesis, master thesis, doctorate thesis
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Mesleki eğitim programlarında iş sağlığı ve 
güvenliğinin öğretilmesinde arttırılmış gerçekliğin 
kullanılması
Renk Hülagü İnce1, Önder Erkarslan2

1İstanbul Teknik Üniversitesi 2İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Arttırılmış gerçeklik, gerçek dünyaya sanal ortamdan imgeler ve bilgi eklememize olanak sağlar. Teknoloji ve 
bilgisayar bilimi, daha önce orada olmayan bilgileri bize görünür kılarak görsel algımızın sınırlarının ötesine 
geçmemize imkân tanır.

Araştırmanın amacı bir sistem tasarlayarak mesleki eğitim öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 
farkındalıklarını arttırmaktır. İş yüzeyine yansıtılan arttırılmış gerçeklik sistemi ile öğrenciler, tehlike oluşturacak 
hareketlerde bulundukları, dikkatli davranmaları gereken ve kazaya sebebiyet verebilecek durumlarla 
karşılaşmaları halinde hatayı yapmakta oldukları anda uyarılacak, hareketlerinin sakıncalarını göreceklerdir.

Arttırılmış gerçekliğin avantajları sayesinde öğrenciler ihtiyaç duydukları bilgiye, bu projede uyarılara, çalışma 
yüzeyinden gözlerini ayırmadan ulaşabileceklerdir. Diğer nedenler ise, endüstriyel tasarım alanında bu konunun 
yeterince çalışılmış olmaması, yeni bir konu olması ve henüz çok sayıda uygulaması olmamasıdır.

Araştırma, arttırılmış gerçeklik ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında kaynak taraması ve Konak Çınarlı Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanmış lise ve üniversite öğrencilerini kapsayan iki vaka çalışması içermektedir. 
Kaynak taraması ve vaka çalışmasından elde edilen sonuçlara göre sistem geliştirilecektir. Bu çalışmanın 
sonucu olarak mesleki eğitim gören öğrencilerin hem öğrencilikleri süresince hem de devamında iş hayatlarında 
dikkatli davranmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu, iş kazalarının azalmasıyla, dolayısıyla daha az ölüm 
ve maddi kaybın yaşanmasıyla sonuçlanacaktır. Başarılı olunması halinde sistem iş sağlığı ve güvenliği ve 
makine operatörlüğü eğitimlerinde yeni bir yöntem olarak kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, arttırılmış gerçeklik, akıllı eğitim sistemleri

Using augmented reality in vocational education programs to teach 
occupational health and safety
Renk Hülagü İnce1, Önder Erkarslan2

1Istanbul Technical University 2Izmir Institute of Technology

While augmented reality enables us to attach images and information from virtual environment into the real 
world; technology and computer science enables us to go beyond our limits of visual perception through showing 
us the world with the information which was not there before. The aim of this research is to design a system 
that will enhance the awareness of the vocational education students over the topic of occupational health and 
safety. With the augmented reality system projected on the work surface, the students will be warned when 
they perform actions that pose a risk, needs caution and may result in accidents. As they are doing it, therefore, 
they will understand the faultiness of the actions again.

In this work, augmented reality is chosen based on two advantages; students will be able to access the 
information needed, in this project warnings, without looking at directions other than the work surface and 
there exists lack of study in the topic of augmented reality in the field of industrial design.

The research involves a literature review and two case studies in Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
with high school and university students. A system is designed according to findings from these studies. As the 
result, students’ caution was got and the number of mistakes was decreased. This resulted in decrease in the 
number of occupational accidents, deaths and financial loss. The project may also become a new method of 
teaching occupational safety and operation of the machines.

Keywords: Vocational education, occupational health and safety, augmented reality, smart education systems



238

[Eğitim ve İSG]

Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Programları 
Önlisans Eğitiminde Durum: İstatistikler Ve Öneriler
Akın Er1, Samet Koyuncu2, Gökhan Bahadır2

1Kastamonu Üniversitesi, Tosya Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Kastamonu 2Kastamonu 
Üniversitesi, Tosya Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Kastamonu

Meydana gelen iş kazaları sıralamasında Türkiye, dünyada 3, Avrupa’da 1. Sırada yer almaktadır. Çalışma ve 
sosyal güvenlik bakanlığı tarafından 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği kanunu, 20/6/2012 tarihinde kabul edilip 
30/6/2012 tarih 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Bu kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 
Kanunun 3. Maddesinin f bendi; İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve 
güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, 
Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi 
veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı, Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager ve biyolog 
unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları şeklinde tanımlamaktadır.

Meslek Yüksekokullarında İş sağlığı ve güvenliği programı 2011 yılından itibaren öğrenci alımlarına başlamıştır. 
Kanunda da belirtildiği gibi programdaki öğrenciler Teknik eleman statüsünde yer almaktadır. Bu çalışmada, 
2011-2017 yılları arasında İ.S.G. programı çerçevesinde öğrenci alımı yapan üniversitelere yerleşen öğrenci 
sayıları bulundukları iller göz önüne alınarak istatistikler oluşturuldu. İller bazında yapılan bu istatistiklerle 
İ.S.G. teknik elemanlarının ve sınav sonrası İ.S.G. uzmanı olacak adayların durumu ortaya konulmuştur. Son 
zamanlarda revaçta olan Uzaktan eğitim İ.S.G. bölümleri ile örgün eğitim veren İ.S.G. bölümleri karşılaştırılmıştır. 
Türkiye’de var olan İsg teknikerlerinin mevcut durumu, sorunları betimlenmeye ve değerlendirilmeye çalışılmış, 
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Meslek Yüksekokulu, İş Güvenliği Programı, Eğitim

Turkey Occupational Health and Safety Programs Associate Degree 
in Education: Statistics and Recommendations
Akın Er1, Samet Koyuncu2, Gökhan Bahadır2 

1Kastamonu University, Tosya Vocational High School, Occupational Health and Safety Division, Kastamonu 
2Kastamonu University, Tosya Vocational High School, Electrical and Energy Division, Kastamonu

In order to occupational accidents occur Turkey, third in the world and ranks first in Europe. Law No. 6331 on 
Occupational Health and Safety was accepted by the Ministry of Labor and Social Security on 20 June 2012 and 
published on the Official Gazette dated 30/6/2012 dated 28339. The purpose of this law is; to regulate the duties, 
authorities, responsibilities, rights and obligations of employers and employees in order to ensure occupational 
health and safety in the workplace and to improve existing health and safety conditions. f paragraph of Article 
3 of Law; Job security specialist: Authorized ministries authorized to work in the field of occupational health 
and safety as determined by regulation and procedures, technical staff with graduates of engineering and / 
or architectural education faculties and supervisors who supervise working life in the Ministry and related 
institutions, which have a certificate of occupational safety expertise. Technical personnel: They are defined 
as technical teachers, physicists, chemists and biologists, and college graduates of occupational health and 
safety programs Occupational health and safety programs in Vocational School began its student intake since 
the year 2011. As stated in the law, the students in the program are in the status of technical staff In this study, 
OHS statistics were made considering the fact that the number of students who settled in the universities that 
were receiving students in the framework of the program. These statistics, made on provinces basis, show that 
OHS technical staff and after the exam OHS the situation of the candidates who will become experts. Recently 
popular in the remote parts of OHS training with formal education that OHS sections are compared. current 
status of the existing OHS technicians in Turkey, have tried to describe problems and evaluating, proposals have 
been made.

Keywords: Vocational school, Occupational safety program, education
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Enerji Santrali İş güvenliği Eğitimlerinde Sarmal 
Eğitim Modellemesi
Ünal Kartal, Hakan Demirkol, Şerife Tuğba Yıldırım, Ahmet Torpil, Serdar Yalçın

İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş. Biga/Çanakkale

Enerji santrallerinde iş güvenliği eğitimleri; çalışanlar üzerinde çalışmanın her aşamasında olumlu yönde 
davranışlar oluşturması açısından başvurulması gereken en önemli faktördür.

Personelin alacağı eğitimler için, ana eğitim konuları olan acil durumlar, risk analizleri ve geçmiş kazalar 
gibi birçok faktörün yanında ekipmanlar da göz önünde bulundurularak sarmal eğitim modeline uygun hale 
getirilmiştir. İş Güvenliği Eğitim planlama ve uygulama aşamasında sarmal eğitim yaklaşımının benimsenmesi, 
çalışanlarımızın iş hayatındaki bazı riskleri daha kolay görmelerini sağlamak açısından önemlidir. İş Güvenliği 
Eğitim planı ve uygulamaları, sarmal bir tarzda düzenlenmelidir ki öğrenen öğrendiklerinin üzerine inşa 
edebileceği bir yapıya sahip olması açısından aldığı eğitimler birbirini tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Sarmal 
eğitim modelleme çalışmalarını özgün hale getirilmesi için, birim bazında ana ekipman ve alt ekipmanlar göz 
önüne alınarak yapılan saptamalarla enerji santrallerinde iş güvenliği eğitimlerine entegrasyonu sağlanmıştır. 
Çalışanlara, ekipmanlar üzerinde çalışmalar yaparak, ana ekipmanlar çatıyı oluşturacak şekilde ve bu 
ekipmanlara bağlı alt ekipmanlar hakkında hazırlanan iş güvenliği eğitimleri, ortaya çıkabilecek olan risklere 
karşı, farkındalık sağlamaktadır. Bu yaklaşımda daha sonra ise ana ekipmanlara bağlı alt ekipmanların sebep 
olabileceği riskleri, tehlikeleri ve alınması gereken önlemleri eğitim konularında tek tek belirterek, her ekipman 
için ayrı bir eğitim konusu oluşturulmuştur. Yapılan çalışmada gerçekleştirilen eğitim modellemesinden 
faydalanarak çalışma yapılacak olan ekipman üzerinde alınması gereken önlemler önceden bilinmesi olası bir 
durumda hazırlıklı bir şekilde hareket edilmesine katkı sağlamıştır. Sonuç olarak; sarmal eğitim modellemesinde 
kullanılan görseller ve bilgilerle iş güvenliği manuelleri oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sarmal Eğitim,Ana Ekipman ve Alt ekipman, Enerji Santrali, İş Güvenliği.

Helical Training Modelling in Power Plant Work Safety Trainings
Ünal Kartal, Hakan Demirkol, Şerife Tuğba Yıldırım, Ahmet Torpil, Serdar Yalçın

İçdaş electrical energy production and Investment Co Biga/Çanakkale

Work safety trainings at power plants are the most important factor to be consulted in order to create positive 
behaviors in every stage of working on employees. For the training of the personnel, the main training issues, 
such as emergency situations, risk analysis and past accidents, as well as equipment are also taken into 
consideration, helical training model has been adapted. With the adoption of helical training approach in the 
planning and implementation phase, it is important for our employees to make easier for them to see some 
risks in their business life. The work safety training plan and its applications must be arranged in a helical 
manner so that the training he takes must be complementary in terms of having a structure that he can build 
on what he has learned. In order to make the helical training modeling work unique, it has been ensured to 
integrate work safety trainings in power plants with the determinations made by taking into account the main 
equipment and sub-equipment on the basis of the unit.

By working on the equipment, the employees are aware of the risks that may arise, the work safety trainings 
that are prepared for the main equipments to form the roof and the sub-equipments that are connected to these 
equipments.

In this approach, a separate training area was established for each equipment by specifying the risks, hazards 
and measures that may be caused by sub-equipment connected to the main equipment. By taking advantage 
of the training modeling carried out in the study, the measures to be taken on the equipment to be studied have 
contributed to the preparation of the action in a situation where it is possible to know beforehand.

As a result, occupational safety manuals were created with visuals and information used in helical training 
modeling.

Keywords: Helical training,Main equipment and sub-equipment, power plant, work safety.
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Ulusal Yeterlilik Sisteminin İSG Eğitiminin ve İSG 
Kültürünün Gelişmesindeki Rolü
Korel Ünsal

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu

5544 Sayılı Kanun ile kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ülkemizde Ulusal Yeterlilik Sisteminin (UYS) 
kurulması ve işletilmesi görevini yürütmektedir. UYS’nin en önemli çıktıları olan Ulusal Meslek Standartları 
(UMS) ve Ulusal Yeterlilikler (UY) bireylerin mesleki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin belirlenmesi ve kalite 
güvencesi sağlanmış ölçme-değerlendirme ve belgelendirmeye yönelik unsurları belirlemektedir. İş piyasası 
ile işbirliği içerisinde iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan UMS ve UY’ler de yer alması gereken 
en önemli unsur “İş Sağlığı ve Güvenliği”dir. İş Sağlığı ve Güvenliği; UMS’lerin tümünde bulunan standart bir 
görev, UY’lerde ise başarılması zorunlu olan bilgi, beceri ve yetkinlik olup bu dokümanlarda yer alan İş Sağlığı 
ve Güvenliği ile ilgili gereklilikleri sağlayamayan bir diğer ifadeyle bu alanda yetkin olmayan bireyler mesleğinde 
de yetkin olarak nitelendirilmemektedir. Bu dokümanlar, okul türüne göre MEB veya YÖK tarafından ilgili eğitim 
programlarına girdi teşkil ederek gelecek nesillerin İş Sağlığı ve Güvenliği kültürüne uygun eğitim almalarında 
ve küçük yaşlardan itibaren bu kültürün kazandırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bireylerin İş Sağlığı 
ve Güvenliğine yönelik tutum, davranış ve kültüre ne ölçüde sahip olduğunun kalite güvencesi sağlanmış sınav 
ve belgelendirme sistemi dâhilinde tespit edilmesi ve bu çerçevede gerekli önlemlerin alınması ile UMS ve 
UY’lere dayalı eğitim programlarının sunulmasının yaşanan iş kazalarının sayılarını önemli ölçüde azaltacağı 
değerlendirilmektedir. Bu çalışma ile İş Sağlığı ve Güvenliğinin Ulusal Yeterlilik Sistemindeki yeri ve önemi, UYS 
unsurlarının İş Sağlığı ve Güvenliği unsurlarına olan etkisi, bu iki kavramın birbiri ile olan bütünleşmesi ve bu 
uyumun İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ve kültürüne olan katkıları sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İSG, İş Sağlığı ve Güvenliği, meslek standardı, yeterlilik, ulusal yeterlilik sistemi, İş Sağlığı 
ve Güvenliği eğitimi ve kültürü.

The Role of National Qualifications System on OHS Education and 
OHS Culture
Korel Ünsal

The Vocational Qualifications Authority

The Vocational Qualifications Authority (VQA) established by Law No. 5544 carries out the task of establishing 
and operating the National Qualification System (NQS) in our country. The National Occupational Standards 
(NOS) and National Qualifications (NQ), the most important outputs of the NQS, include professional knowledge, 
skills and competencies of individuals, and specify elements for testing and certifications facilities with ensuring 
quality assurance. The most important factor that should be included in the NOS and NQ which are prepared in 
line with the needs of the labor market in cooperation with the labor market is “Occupational Health and Safety”. 
Occupational health and Safety; a standard task across all NOS, and knowledge, skills and competence that 
must be accomplished in NQ is a requirement for individuals; in other words that individuals do not meet the 
requirements for Occupational Health and Safety contained in these documents are not qualified as competent 
in the profession. These documents, according to the school type, constitute an input to the relevant education 
programs by MoNE or The Council of Higher Education and play an important role in educating the future 
generations about the OHS culture and starting to cultivate them from a young age. The determination of the 
attitudes, behaviors and cultures towards the individual’s occupational health and safety mentality within the 
scope of the examination and certification system that has the quality assurance and giving education programs 
based on the NOS and the NQ are considered to significantly reduce the number of occupational accidents. This 
study will present the place and importance of Occupational Health and Safety in the NQS, the impact of the 
elements of the NQS on the elements of OHS, the integration of these two concepts with each other and the 
contribution of this harmony to Occupational Health and Safety education and culture.

Keywords: OHS, Occupational Health and Safety, occupational standards, competence, national qualification 
system, Occupational Health and Safety education and culture.
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Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye’nin 7 Bölgesinde 
İsg Uzmanı Olma Yetkisi Verilen Üniversitelerin 
Fakültelerinin İsg Dersi Açısından Yeterliliğinin 
İncelenmesi
Nilgün Ulutaşdemir1, Hasan Tuna2

1Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Trabzon 2Gümüşhane Üniversitesi 
Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Gümüşhane

Bu çalışma; Türkiye’de 6331 sayılı kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanı olma yetkisi verilen mühendis, 
mimar, biyolog, kimyager, fizikçi ve teknik öğretmenlerin mezun oldukları bölümlerde İSG dersinin müfredata 
alınıp alınmadığını belirlemek ve uzman adaylarında İSG bilincini yaygınlaştırmak için öneriler geliştirmek amacıyla 
planlanmıştır. Tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini Türkiye’nin 7 bölgesinde bulunan Üniversitelerin Teknik Eğitim, 
Mühendislik, Teknoloji, Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Fen Fakültesinde bulunan 1670 program oluşturmaktadır. Bu 
kapsamda; 01.11.2017-18.12.2017 tarihleri arasında AKTS Bilgilendirme Paketi, Bologna Bilgi Sistemi, Ders Kataloğu, 
Bilgi Paketi ve üniversitelerin sitelerindeki ders programlarından alınan bilgilerle İSG dersinin ders programına 
alınıp alınmadığı, alındı ise zorunlu mu seçmeli mi olduğu incelenmiştir. Elde edilen veriler 7 bölge için ayrı ayrı 
ele alınarak karşılaştırılmıştır. 2015 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenlemeyle İSG uzmanı 
olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İSG dersi zorunlu hale getirilmesine rağmen Türkiye’deki Mühendislik 
programlarının % 44’ü zorunlu olarak, %22’si seçmeli olarak İSG dersini ders programlarına alırken %34’ünün ise 
ders programlarına almadığı tespit edilmiştir. İSG dersini zorunlu olarak müfredata ekleme bakımından İç Anadolu 
bölgesi (%55) ve Ege bölgesinde (%62) Türkiye ortalaması üzerinde seyrederken, Marmara (%38), Akdeniz (%27) 
ve Güneydoğu Anadolu (%16) bölgeleri Türkiye ortalamasının altında kalmıştır. Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu 
bölgesi ise Türkiye ortalaması (%44) ile aynı orana sahiptir. Marmara bölgesindeki mühendislik programlarının 
%23’ü, İç Anadolu bölgesinin %14’ü, Ege bölgesinin %9’u, Akdeniz bölgesinin %38’i, Karadeniz bölgesinin %34’ü, 
Güneydoğu Anadolu bölgesinin %43’ü, Doğu Anadolu bölgesinin %16’sı İSG dersini seçmeli olarak müfredatına 
almışlardır. Türkiye’de İSG uzmanı olma yetkisi verilen programların önemli bir bölümünde İSG dersi bulunmadığı ya 
da seçmeli olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Yeterli bilgi birikim ve donanıma sahip uzman yetiştirmek için eğitim 
müfredatının içerisine İSG eğitiminin zorunlu olarak konulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi, Türkiye

A Comparative Study: Investigation of The Faculties of The Universities 
in The Seven Regıons in Turkey Authorized To Provide Training on 
Occupational Health and Safety Expertise in Terms of The Occupatıonal 
Health and Safety Course
Nilgün Ulutaşdemir1, Hasan Tuna2

1Eurasia University Health Sciences Institute, Department of Occupational Health and Safety, Trabzon 2Gümüşhane 
University Kelkit Aydın Doğan Vocational School, Department of Electrical and Energy, Gümüshane

This study was aimed to identify whether the course of OHS is included in the undergraduate programs where 
engineers, architects, biologists, chemists, physicists and technical teachers authorized to be an expert in 
OHS according to the Turkish Law of No. 6331 and provide expert candidates with OHS awareness and offer 
recommendations. This descriptive study includes 1670 undergraduate programs within universities from Turkey’s 
7 regions including faculties of Technical Education, Engineering, Technology, Architecture, and Science and Fine 
Arts. Between 01.11.2017-18.12.2017, it was investigated whether the OHS course was included in the curriculum 
based on the information obtained from ECTS Information Package, Bologna Information System, Course Catalog, 
Information Package and course programs and course was elective or compulsory. Data were exclusively compared 
for each region. In 2015, although OHS courses were made compulsory in the faculties having the potential to train 
those who could become experts in OHS according to regulation in the 2547 Law of Higher Education, it was found 
out that OHS courses were compulsoryin 44% of Engineering programs, elective in 22% of programs and were not 
included in 34% of them. In terms of compulsory OHS programs, it was also found that Central Anatolia (55%) and 
Aegean (%62) were above average while Marmara (38%), Mediterranean (27%) and Southeastern Anatolia (16%) 
remained below avergae. Black Sea and Eastern Anatolia (44%) had same rate. 23% of the engineering programs 
in Marmara, 14% of Central Anatolia, 9% of Aegean, 38% of Mediterranean, 34% of Black Sea, 43% of Southeastern 
Anatolia, 16% of Eatern Anatolia region have made OHS course elective in curriculum. It was determined that a 
majority of the programs given the authority to train OHS experts didn’t offer courses or only offered them as elective. 
To train specialists with sufficient knowledge and equipment, OHS training must be included in curriculum.

Keywords: Occupational Health and Safety Expert, Occupational Health and Safety Courses, Turkey
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Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi Değerlendirmesi
Pınar Atabek, Keziban Şimşek, Esra Atacan, Sakine Ovacıllı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM)

Toprakta doğal halde bulunan Asbest türleri, yapısına göre amfibol (krosidolit, (mavi), amosit (kahverengi), 
aktinolit, antofilit ve tremolit) ve serpantin (krizolit(beyaz)) olmak üzere iki grupta toplanır. Asbest, ısı (2500 
0C’ye kadar), elektrik, sürtünme ve belli ölçüde kimyasallara dayanımı nedeniyle gemi, uçak, otomotiv, 
inşaat sanayi başta olmak üzere birçok alanda kullanılmıştır. Asbest solunum yolu ile maruz kalındığından 
karsinojen niteliktedir. Üretimi, kullanımı ve piyasaya arzı ülkemizde de yasak olan asbest eski binalarda yapı 
malzemelerinde, yalıtım amaçlı borularda ve yangına karşı duvarlarda bulunmaktadır. Son yıllarda kentsel 
dönüşüm kapsamında yıkım işlerinin yaygınlaşması risk altındaki toplumun genişlemesine yol açmış, asbest 
maruziyetini çalışan ve toplum sağlığı açısından önemli bir risk haline getirmiştir.

25.1.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi 1. bendi gereği, yönetmelik kapsamındaki asbest söküm, yıkım, tamir, 
bakım ve uzaklaştırma işleri asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest söküm çalışanı tarafından yapılır. Aynı 
yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 2.bendi gereği “Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi” İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme Enstitü Başkanlığı (İSGÜM) tarafından verilmektedir. Asbest söküm uzmanlığı eğitimine 
katılmak için İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olunması zorunludur. Yönetmelik kapsamında İSGÜM 
tarafından Ocak 2014 ile Ekim 2017 yılları arasında 14 adet eğitim verilmiş olup, 405 kişi asbest söküm uzmanı 
sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu çalışmada sözkonusu eğitimlere ilişkin değerlendirmeler, Türkiye’deki 
tüm asbest söküm uzmanlarının tanımlayıcı özellikleri ve dağılımları doğrultusunda sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: mesleki eğitim, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği

Evaluation of Asbestos Dismantling Specialist Training
Pınar Atabek, Keziban Şimşek, Esra Atacan, Sakine Ovacıllı

Ministry of Labor and Social Security (MoLSS), General Directorate of Occupational Health and Safety, 
Occupational Health and Safety Research and Development Institute (İSGUM)

Asbestos species naturally present in the soil are classified in two groups as amphibole (crocidolite, blue), 
actinolite (brown), antofilith and tremolite) and serpentine (chrysolite (white)). Due to its resistance to heat (up 
to 2500 ° C), electricity, friction and certain chemical resistance, asbestos have been used in many areas, mainly 
in ships, aircraft, automotive and construction industry. Asbestos is carcinogenic when exposed by respiratory 
system.

Asbestos, which is banned in our country too for its production, using and marketing, is found in old buildings 
in building materials, insulation pipes and walls against fire. In recent years, increasing rate in demolition of old 
buildings in the scope of urban transformation has led to the widening of the at-risk community and has make 
asbestos exposure a significant issue for working and public health. Regarding Article 8 of the Directive on Health 
and Safety Measures for Working with Asbestos published in the Official Gazette dated 25.1.2013 and numbered 
28539, asbestos dismantling, demolition, repair, maintenance and removal works in the scope of the regulation 
are carried out by asbestos dismantling employer under the supervision of the asbestos dismantling specialist. 
“Asbestos Dismantling Specialist Training” which is required for 19th article of the directive is given by Turkish 
Institute of Occupational Health and Safety Research and Development (ISGÜM). Certificate of Occupational 
Safety Specialist is required to participate in the mentioned training of asbestos dismantling expertise. Within 
the scope of the regulation, ISGUM provided 14 training courses from January 2014 to October 2017, and 405 
people were entitled to receive the certificate of asbestos dismantling specialist. In this study, the evaluation 
of mentioned trainings were presented in terms of descriptive features and distributions of whole asbestos 
dismantling specialist in Turkey.

Keywords: vocational training, public health, occupational healht and safety
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Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü 
Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürüne 
Yaklaşımlarının Belirlenmesi
Emrah Köksal Sezgin1, Muammer Erden2, Şinasi Yaylagül3, Ahu Sezgin1

1Adnan Menderes Üniversitesi, Davutlar Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi, Sultanhisar Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Aydın 
3Adnan Menderes Üniversitesi, Sultanhisar Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Aydın

Müşteri ihtiyaçlarının giderilmesi için sürekli zamanla yarışmak zorunda kalan Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri 
çalışanları, yoğun ve stresli iş yaşantısı içerisinde iş kazası ile burun buruna yaşamaktadırlar. Bu nedenle sahada 
çalışacak bireyleri eğiten yükseköğretim kurumlarının, iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunma yollarını 
öğrencilere teorik bilgi kadar uygulamalı eğitimlerle de aşılaması gerekmektedir.

Bu çalışmada Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümünde eğitim alan ön lisans öğrencilerinin, iş sağlığı 
ve güvenliği kültürüne yaklaşımları değerlendirilerek, sahada aktif olarak çalışmaya başlamadan önce 
durum analizlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek 
Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında, “Aşçılık”, “Turizm ve Otel İşletmeciliği” ve 
“İkram Hizmetleri” programlarında eğitim gören öğrencilere anket çalışması uygulanmıştır. Anket verilerinin 
analizi sonucunda, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimsemiş oldukları belirlenmiştir. Uygulama 
derslerinde kullandıkları alanların, çalışacak oldukları sahalardaki risk unsurlarını da gözlemleyebilecekleri 
şekilde tasarlanması, bu kültürün pekiştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aşçılık, İkram Hizmetleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Lokanta, Otel

Determination of Occupational Health and Safety Cultural 
Approaches of Hotel, Restaurant and Catering Department Students
Emrah Köksal Sezgin1, Muammer Erden2, Şinasi Yaylagül3, Ahu Sezgin1

1Department of Hotel, Restaurant and Catering, Davutlar Vocational School, Adnan Menderes University, Aydin, 
Turkey 2Department of Plant and Animal Production, Sultanhisar Vocational School, Adnan Menderes University, 
Aydin, Turkey 3Department of Management and Organization, Sultanhisar Vocational School, Adnan Menderes 
University, Aydin, Turkey

Hotel, Restaurant and Catering employees, who have to compete continuously in order to satisfy the needs 
of customers, live face to face with work accidents in an intense and stressful work. For this reason, higher 
education institutions that educate the persons who will work in the field should be educated with practical 
training as well as the theoretical knowledge of the ways of protection from occupational accidents and 
occupational diseases.

The aim of this study, explain the situation analysis before starting to actively work in the field by evaluating 
the approaches of occupational health and safety culture to associate degree students who are educating in 
Hotel, Restaurant and Catering Services Department. For this purpose, the questionnaire was applied to the 
students who educate in “Culinary”, “Tourism and Hotel Management and Catering Services” program of Adnan 
Menderes University Davutlar Vocational School Hotel, Restaurant and Catering Department. As a result of 
the analysis of the survey data, it has been determined that the students have adopted the occupational health 
and safety culture. It is thought that the design of the course areas where the students use in the practical 
lessons that contain the risk elements of the field where they will work, would be contribute the reinforce of the 
occupational health and safety culture.

Keywords: Catering, Culinary, Hotel, Occupational Health and Safety, Restaurant
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İş Kazalarının Sebeplerinin ve Önleyici Aksiyomların 
Belirlenmesinde Haddon Matrisi Kullanımı
Deniz Akarsu

T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Haddon Matrisi William Haddon Jr. tarafından geliştirilmiş ve özellikle trafik ve yol güvenliği konularında ABD’de 
yaygın olarak kullanılmış bir analiz yöntemidir. Bu çalışmada yüksekten düşme şeklinde meydana gelmiş 
kazaların Haddon Matrisi ile incelenmesi nasıl yapılır örnekleyeceğiz. Çalışmamın verileri Türkiye İş Kurumu 
Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Teftiş Birimi Şube Müdürlüğü’nde yapılan kaza raporları arşiv taraması neticesi 
derlenmiştir. Örnek incelemeler iş müfettişlerince tutulmuş 100 adet iş kazası raporu içerisinden aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Yüksekten Düşme, Haddon Matrisi

Using Haddon Matrix to Determine The Reasons of Occupational 
Accidents and to Define Axioms
Deniz Akarsu

The Ministry of Labor and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety

Haddon Matrix is an reason analysis way developed by William Haddon Jr. and commonly used especially for 
traffic and road safety in USA. In the study, we will sample how to analyse the accidents which happened falling 
from heights by Hoddon Matrix. The data of the study is obtained by an archive survey at Labor Inspection 
Board of The Turkish Employment Agency. the analysis samples will be arised from 100 accidents reports of 
occupational inspectors.

Keywords: Occupational Accidents, Falling from Heights, Haddon Matrix
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Yüksekte Çalışmaya Uygun Halat Çeşitleri ve Test 
Kontrol Yöntemleri
Fulya Yılmaz1, Mevlüt Tercan2

1Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uşak Üniversitesi, Türkiye 2Tekstil Mühendisliği 
Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Uşak Üniversitesi, Türkiye

Yüksekte çalışma, günümüzde iş sağlığı ve güvenliği bakımından, sosyal ve ekonomik olarak gittikçe önem 
kazanan bir konu haline gelmiştir. Yüksekte çalışma, kişinin bulunduğu referans seviyesi üzerinde, sağlık ve 
güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma şekilleridir. Yüksekte çalışma denilince akla 
öncelikle yapı işleri gelmektedir, ancak yüksekte çalışma sadece yapı işleriyle sınırlı olmamakla birlikte, elektrik 
iletim hatları, rüzgar tribünleri, ormancılık gibi çeşitli sektörleri de kapsamaktadır. Yüksekte çalışma iş sağlığı 
ve güvenliği açısından iş kazalarının en çok yaşandığı alanlardan biridir. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine 
göre, Türkiye’de her yıl yaklaşık 77 bin iş kazası gerçekleşmektedir. Bu iş kazalarının yaklaşık %10’luk kısmı 
yapı işlerinde meydana gelmekte ve ölümlü kaza oranı bakımından inşaat sektörü ilk sırada yer almaktadır. 
Yüksekte çalışmayla alakalı kaza nedenleri incelendiğinde halat kopması sonucunda ölümle sonuçlanan pek 
çok kaza bulunduğu görülmektedir. Yüksekte çalışma yapılırken genel olarak yatay ve dikey yaşam hatları 
kurulur. Çalışmanın şekline bağlı olarak çalışanın güvenlik ve çalışma halatı kullanması gerekmektedir. 
Piyasada farklı iş kolları için çeşitli konstrüksiyon yapılarında halatlar bulunmaktadır. Bunlar; kollu halatlar, 
içi boş saç örgü halatlar, içi paralel ipliklerden oluşan oluşan halatlar, çift kat saç örgülü halatlar, kernmantel 
halatlardır. Kullanılan halat çeşidi, yüksekte çalışmanın şekline(yatay, dikey), ortam(iklimlendirme) koşullarına 
göre belirlenmelidir. Hali hazırda kullanılan halatların ise periyodik kontrollerin yapılarak, her kullanımdan önce 
kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi gerekir. Bu çalışmada yüksekte çalışmanın önemi, çeşitli halatlarla ilgili 
standartlar, standartlara göre yüksekte çalışmaya uygun halat çeşitleri, halat konstrüksiyonları, halatlarda 
karşılaşılan temel problemler, halatlar için uygulanan test yöntemleri hakkında detaylı bilgi verilecektir. Bu 
kapsamda yüksekte çalışmaya uygun halatlar hakkında genel bilgi verilmiş olacak ve karşılaşılan sorunlara 
çözüm önerileri getirilerek, iş sağlığı ve güvenliği hususunda yüksekte çalışmayla ilgili olarak katkıda 
bulunulması hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Halatlar, iş sağlığı ve güvenliği, yüksekte çalışma.

Suitable Rope Types for Working at Height and Their Test Control 
Methods
Fulya Yılmaz1, Mevlüt Tercan2

1Department of Textile Engineering, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Usak University, Turkey 
2Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Usak University, Turkey

Working at height has become an important as social and economic issue in terms of occupational health and 
safety. Working at height can be defined as the above reference level where a person stay and may be exposed 
to health and safety hazards. When the term “working at height” mentioned, construction works comes to mind 
first. But working at height is not limited with construction works, it also includes sectors such as electricity 
transmission lines, wind tribunes and forestry. Work accidents are most experienced when working at height. 
According to Social Security Administration’s provided data, about 77 thousand work accidents happen every 
year in Turkey and approximately 10% of it occur in construction work which ranks first in fatal accident rates. 
When the reason of the accidents are examined, it is seen that many accidents occurred because of rope 
breakage. Generally horizontal and vertical life lines are established when working at height. Depending on type 
of work, employees needs to use safety rope and working rope. There are various type of ropes according to 
mode of operations. These are stranded ropes, hollow braided ropes, double braided ropes, parallel core ropes 
and kernmantel ropes. The type of ropes used should be determined according to weather conditions and type 
of work. Regularly used ropes must be checked periodically and evaluated whether can be used or not. In this 
study, detailed information will be given about the importance of working at height, standards, suitable rope 
types according to standards, rope constructions, basic problems encountered in ropes, rope test methods. In 
this context, general information about suitable ropes for working at high will be given and solutions for the 
problems encountered will be proposed, and it is aimed to contribute to studies about working at height in 
terms of occupational health and safety.

Keywords: Occupational health and safety, ropes, working at height.
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Yaşam Hatları ve Yüksekte Güvenlik Çözümleri
Selçuk Demir

Avrasya İş Güvenliği

Yaşam hatları; yatay, dikey ve eğimli yapıda olabileceği gibi çelik halatlı ve raylı sistemler olarak da olabilmektedir. 
Dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi ise yaşam hatlarının tüm bileşenleri en güncel güvenlik 
standartlarına sahip sertifikalı ürünler olmalıdır. Bu durum ankraj noktası oluşturmada kullanılan ankraj 
bileşenleri için de geçerlidir. Yaşam hatları nerelere yapılabilir, yaşam hatlarının varoluş nedeni nedir, yaşam 
hatları projeleri yapılırken nelere dikkat edilmelidir, projelendirme aşamasında hangi bilgi girdileri gerekir, 
yaşam hattı montajı yapılırken nelere dikkat edilmelidir, doğru bağlantı noktaları nerelerdir, yaşam hatlarında 
sınırlandırma ve düşüş durdurma özellikleri nelerdir, yaşam hatları ne zaman kullanılamaz, sertifikalar neden 
önemlidir, yaşam hatlarının düzenli kontrolü neden gereklidir, düşüş olduğunda kurtarma planı nasıl olmalıdır?

Anlaşılacağı üzere tek bir disiplin ile yüksekte güvenli çalışma çözümlemesi yapabilmek imkânsızdır. Birçok 
farklı disiplin ve tecrübeyle projeler hazırlanmaktadır. Mühendislik hesapları, beşeri ilişkiler, yüksekte güvenli 
çalışma bilgisi, endüstriyel yapılardaki teknik ve uygulamalı bilgi birikimi, iple erişim uzmanlığı ve İsg uzmanlığı 
gibi birçok disiplin bir arada olmak zorundadır.

Anahtar Kelimeler: Yaşam hattı, yatay yaşam hattı, açılı yaşam hatları, dikey yaşam hattı

Lifelines and Height Safety Solutions
Selçuk Demir

Avrasya Safety

Lifelines; it can be installed on horizontal, vertical and inclined structure, as well as can be steel rope and rail 
systems. One of the most important issues to keep in mind is that all components of lifelines must be certified 
products with the most up-to-date safety standards. This also applies to anchor components used to create 
anchor points.

Where should lifelines be made, what is the reason for the existence of lifelines, what should be taken into 
consideration when making lifeline projects, what information inputs are required at the project stage, what 
should be considered when the life line is assembled, where are the right connection points, what is fall arrest 
and fall restraint in lifelines, why certifications are important, why is regular check of lifelines important, how 
should rescue plan be when there is a decline?

Understandably, it is impossible to do high-security work analysis with a single discipline. Projects are prepared 
with many different disciplines and experiences. Many disciplines such as engineering calculations, human 
relations, safe working knowledge at high level, technical and applied know-how in industrial constructions, 
rope access technics and OHS expertise have to be combined.

Keywords: Lifelines, horizontal lifelines, inclined lifelines, vertical lifelines yaşam hattı
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Yeşil Binalar ve İş Güvenliği
Julide Kaymak
Dönmez Debriyaj San. Ve Tic. A.Ş.

Yeşil binalar/fabrikalar enerji, su,alan ve materyal kullanımında etkin verimliliği esas alan; bina içinde ikamet 
eden veya çalışan kişinin sağlığını koruyan ve üretkenliği arttıran, etkin atık yönetimine sahip, herhangi bir 
nedenle kirlilik yaratmayan, inovatif yaklaşımlar- iteratif yöntemlerle sürekli kendini geliştiren yapılar olarak 
tanımlanabilir.

Doğal kaynakları verimli kullanabilecek şekilde tasarlanan, inşa edilen, yenilenen ve işletilen binalara verilen 
isimdir.

Yeşil binalar;

İnsanların doğayla en verimli şekilde bütünleşmesini hedeflemek,

İçinde yaşayanların sağlığını korumak,

Çalışanların verimini arttırmak,

Suyu, enerjiyi ve diğer kaynakları daha verimli kullanmak,

Oluşabilecek çevresel olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla inşa edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çevre, İş Güvenliği, Yeşil Binalar

Green Buildings and Workplace Safety
Julide Kaymak

Donmez Clutch

Green Buildings and Workplace Safety

Keywords: Environment, Green Buildings, Occupational Safety
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Güvenli Davranış Yönetim Sistemi ( GDYS)
Ahmet Özdamar

Ford Otosan Otomotiv San. AŞ.

Çalışanların güvensiz davranışlarının farkında olmalarını sağlamak ve bunları değiştirmek, yaşanabilecek 
kazaları ciddi oranda azaltacağı gibi, İSG konusunda da önemli ölçüde bilinçlenmelerini sağlayacaktır. Nitekim 
İLO nun verilerine bakıldığında güvensiz davranışların yol açtığı kazaların %85 ler seviyesinde olması, işyerlerinde 
davranışları önlemeye yönelik faaliyetler yürütülmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkartmaktadır. İşletmemizde 
de çalışanların ramak kala bildirimleri sonucunda, yönetici ve İSG uzmanları ile çalıştaylar yapıldı ve davranışları 
denetlemek üzerine bir proje olan Güvenli Davranış Yönetim Sistemi (GDYS) başlatıldı. Özetle GDYS, operatörlere 
sürekli denetimler yaptırarak, sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini ve İSG konusunda bilincin sürekli yüksek 
tutulmasını amaçlamaktadır. GDYS işleyişi kısaca şu şekildedir: İlk kademe yöneticiler tarafından GDK (güvenli 
davranış koçu) seçilir. GDK lar, ramak kala vakalarından yola çıkarak iş güvenliği uzmanlarının oluşturduğu 
davranış klavuz kartlarına göre, çalışma süreleri içinde 1 ay boyunca davranış gözlemleri yapar. Hatalı davranış 
sergileyenleri uyarır. Gerek görürse üretim müdürü yetkisiyle işi durdurur. GDK lar tespitlerini gün sonunda 
tespit takip formuna işler. İlk kademe yöneticiler tespitleri inceleyerek formları imzalar ve davranış ölçüm 
klavuzlarına göre çapraz eşleşerek puanlama yapar. En yüksek puana sahip davranış kaynaklı kaza yaşamayan 
gruplar, yürütme kurulu tarafından değerlendirilerek ay sonunda yöneticiler ve sendika temsilcileri tarafından 
çeşitli hediyelerle ödüllendirilir. Güvensiz davranışlar sergilemeye devam eden kişiler, ilk kademe yöneticiler 
tarafından GDK olarak seçilmeye devam edilir. Taaki güvensiz davranışlar çalışanlara öğretilene kadar. Davranış 
koçluğu görevi,tüm çalışanların bir döngü içersinde sırayla kolluk takarak yürttüğü bir faaliyettir. Bu arada yeni 
ramak kala bildirimleri doğrultusunda davranış klavuz kartları, İSG uzmanları tarafından sürekli güncellenir. Bu 
dinamizm, İSG faaliyetlerinin sahada aktif şekilde yürütülmesini sağladığı gibi, davranışların da otonom şekilde 
kontrolünü sağlamaktadır. Nitekim yaşanan vakalara bakıldığında davranış kaynaklı yaralanmayla sonuçlanmış 
kazaların %65 oranında azaldığı görülmektedir. İzleme ve davranışları değiştirmeye yönelik yürütülen bu faaliyet, 
tüm işyerlerinde uygulanabilir. Ancak tüm İSG faaliyetlerinde olduğu gibi bu çalışmada da ilk kademe yönetici ve 
çalışanların direk dahiliyeti önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güvensiz davranış, çalışan dahiliyeti, iş güvenliği kültürü, etkin denetim, liderlik, davranış 

Safe Behavıour Management System( SBMS )
Ahmet Özdamar

Ford Otosan Automotive Industry Company

Preventing unsafe behaviors will seriously reduce accidents that may be experienced, and will provide employees 
with a conscious awareness of OHS. Looking at the ILO’s data,85% of accidents caused by unsafe behaviors 
indicate that actions should be taken to prevent behavior. At the time of our operation, workshops were held as 
a result of employees near miss and the Safe Behavior Management System (SBMS), a project on monitoring 
their behavior, was launched. SBMS intends to keep operators aware of their responsibilities by constantly 
inspecting them and to keep consciousness about OHS continuously high. SBMS in brief; Managers choose 
CSB (coach of safety behavior). CSB’s make regular behavior observations during their working time according 
to behavior guide cards formed by job security experts by going out from the near miss.Causes false behavior. 
If necessary, the production manager will stop the job. The findings of the CSBs are processed on the forms at 
the end of the day. Managers examine the findings and sign and grade the forms. Groups with high scores and 
behavioral accidents are rewarded with various gifts at the end of the month. Coaching is an activity in which 
employees walk in turn in a cycle. Those who exhibit erroneous behavior are again selected as CSB.Guide cards 
are updated constantly in the direction of new ramp strikes. This dynamism not only enables the OHS activities 
to be actively performed on the scene, but also provides an autonomous control of their behavior. As a matter of 
fact, it can be seen that behavior-based accidents have decreased by 65%   when the living cases are examined. 
This activity, which is conducted to monitor and change behaviors, can be applied in all workplaces. However, as 
in all OHS activities, direct involvement of the first-tier managers and employees is also important in this study.

Keywords: Unsafe Behaviour, employee involvement, safety culture, effective audit, leadership, behaviour
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Stresin İş Kazaları Üzerindeki Etkileri
Tuba Gökşen

Anadolu Üniversitesi,İşletme Ana Bilim Dalı,Eskişehir

Toplumumuzda gerek ölümlere gerekse büyük maddi kayıplara neden olan iş kazalarının %79’unu güvensiz 
davranışlar oluşturmaktadır.Güvensiz davranışların başlıcalarından olan dalgınlık, dikkatsizlik, yanlış karar 
alma,zamanında tepki verememe, çalışma hızına uyum sağlayamama, hata yapma korkusunun altında yatan 
en büyük sebeplerden biri strestir.

Stres,yarattığı tıbbi etkilerin yanı sıra çalışanlarda davranışsal,bilişsel ve psikolojik etkilere de yol açmaktadır.
Stres sebebiyle çalışanlar karar verme ve konsantre olmada yetersizlik, unutkanlık, hareketsiz kalamama, 
aşırı heyecanlanma, aşırı alınganlık, saldırganlık, düşük öz saygı,duygularını kontrol edememe gibi sorunlarla 
karşılaşmakta bu sorunlar ise güvensiz davranışlara sebep olmaktadır.

Stresi dolayısıyla güvensiz davranışları azaltmak amacıyla çeşitli kurum içi etkinlikler, takım çalışmaları, ödüller 
ve yarışmalar yapılarak çalışanların kendilerine ve kurumlarına güvenleri arttırılmalıdır.Kişilerin kendilerine 
ve kurumlarına olan güven sorunları çözümlendiğinde ve yeterli dinlenme molası verildiğinde kişilerin stres 
sorunu büyük oranda çözümlenerek güvensiz davranışlara bağlı iş kazaları büyük oranda azaltılacaktır.

Anahtar Kelimeler: stres, iş kazaları, güven

Effects on Stress Work Accidents
Tuba Gökşen

Anadolu University, Department of Business Administration, Eskişehir

In our society, 79% of the work accidents, which cause massive loss of life, constitute insecure behavior.The 
insecurity of the insecure behavior, the carelessness, the wrong decision making,not responding in time, unable 
to adjust to the pace of work, under the fear of making mistakes for the greatest reasons one is stress.

In addition to the medical effects it creates, stress also causes behavioral, cognitive and psychological 
influences in employees. Due to stress, employees have problems such as inability to concentrate, decision-
making, forgetfulness, immobility, extreme excitement, extreme sensitivity, aggression, low self esteem, these 
problems cause insecure behavior.

In order to reduce insecure behavior due to stress, employees should increase their confidence in themselves 
and their institutions by conducting various in-house activities, team work, awards and competitions.When the 
trust problems of people and their institutions are solved and enough rest stops are given, the stress problem 
of the people will be resolved in a big way and the work accidents due to unsafe behavior will be reduced in a 
great way.

Keywords: stress, work accidents,trust
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Yıldırmanın iş sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atma 
düzeyi: sağlık kurumlarında bir araştırma
Oktay Yanık

Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye

Araştırmanın amacı çalışanların maruz kaldığı yıldırma neticesinde yaşadığı olumsuz ruh halinin iş güvenliğini 
tehlikeye atma boyutunu ortaya çıkarmaktır. Bu maksatla sağlık kurumu çalışanlarının itibara yönelik yıldırma, 
mesleki konuma yönelik yıldırma, yeterli iletişim kurabilme imkanına yönelik yıldırma, sosyal ilişkileri sürdürme 
imkanına yönelik yıldırma, bedensel sağlığa yönelik yıldırma türlerine maruz kalması neticesinde ortaya çıkan 
iş güvenliği tehditleri araştırılmıştır. Elde edilen bulgular yıldırmaya uğrayan çalışanların maruz kaldığı yıldırma 
neticesinde çeşitli iş güvenliği sorunları yaşadığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: yıldırma, iş sağlığı, iş güvenliği

Mobbing’s level of risking occupational health and safety: a research 
in health organizations
Oktay Yanık

Yuksek Ihtisas University, Faculty of Health Sciences, Department of Healthcare Management, Ankara, Turkey

The aim of the research is to reveal the dimension of endangering job security of the negative mood experienced by 
employees as a result of mobbing. For this purpose, the occupational health and safety threats of the employees 
of the health institution were investigated as a result of being exposed to the mobbing types ‘effecting the 
victim’s possibilities to maintain personal reputation, physical health, possibilities to maintain social contacts, 
possibilities to communicate adequately, and occupational situation’. Findings suggest that employees exposed 
to mobbing experience various job safety problems as a result of mobbing.

Keywords: mobbing, occupational health, occupational safety
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Uluslararası Çalışma Örgütüne Göre İnşaat Sektöründe 
Davranış Kurallarının İncelenmesi
Cengiz Akyıldız

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, inşaat endüstrisinde yaşanan ölümcül kazalar diğer endüstrilere 
göre çok yüksektir. Bu denli riskli bir sektörün sorunları iyi tespit edilmeli, ILO Uluslararası Çalışma Örgütü 
tavsiye ve direktiflerine uygunluk çerçevesinde ulusal yasaların, çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması 
ve sürdürülebilir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için alınması gerekli önlemlerin ayrıntılı irdelenmesi 
gereklidir. YÖNTEM: Bu çalışmada, ILO 167 no’lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi incelenmiştir. 
Literatür taraması yöntemiyle, başta İngiltere olmak üzere Avrupa Birliği, ABD ve gelişmekte olan ülkelere ait İş 
Sağlığı ve Güvenliği istatistikleri değerlendirilmiş, ülkemizdeki SGK istatistikleri ile karşılaştırılıp mevcut durumun 
ortaya konulması ve iyileştirme tedbirlerinin neler olacağının tespit edilmesi amaçlanmıştır. BULGULAR: İş 
Sağlığı ve Güvenliği farkındalığının öncüsü olan İngiltere, ILO’nun kurulmasına da öncülük etmiştir. Halen ILO 
tarafından geliştirilen kurallar üye ülkelerde benimsetilmeye ve uygulatılmaya çalışılmaktadır. İSGÜM, ILO, HSE 
ve diğer Dünya devletlerindeki örnek uygulamalar incelenerek ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının 
gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması için başlıca gereksinimler belirlenmiştir. SONUÇ: a. İlkokuldan itibaren 
verilecek eğitimlerle İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı içselleştirilmeli ve toplumsal kültür oluşturulmalı, b. ILO 
İnşaat sözleşmesi tavsiyelerine sıkı sıkıya bağlı kalınmalı, c. sürdürülebilir denetim sistemi kurulmalı, d. özel 
politika gerektirenler ve göçmen işçiler için ek yasal düzenlemeler yapılmalı, e. küçük ve orta ölçekli inşaat 
şirketlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği bütçesi oluşturmaları desteklenmeli, uygulanabilir sigorta sistemi kurulmalı 
ve denetlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: ILO, istatistikler, iyileştirme, eğitim, İSG kültürü

Review of the Code of Conduct in the Construction Sector according 
to International Working Organization
Cengiz Akyıldız

Istanbul Commerce University, Department of Occupational Health and Safety, Istanbul

AIM: Especially in developing countries, the fatal accidents in the construction industry are very high compared 
to other industries. The problems of such a risky industry need to be well identified and detailed measures 
should be taken to ensure that national legislation, the provision of health and safety of employees, and the 
establishment of a sustainable control system are in accordance with ILO (International Labor Organization) 
recommendations and directives. METHOD: In this study, ILO 167 Safety and Health in Construction Work 
Contract was examined. By means of the literature survey, it is aimed to compare the statistics on Occupational 
Health and Safety of the European Union, the USA and the developing countries, especially in the UK, with the 
SSI statistics in our country, to determine the current status and to determine what the improvement measures 
will be. Evidences: As the pioneer of the awareness of Occupational Health and Safety, England began its work in 
this field with the industrial revolution and pioneered the establishment of the ILO. Currently, the rules developed 
by the ILO are being adopted and enforced in member countries. ISGUM, ILO, HSE and other World State the 
main requirements have been determined in order to bring the applications of Occupational Health and Safety 
in developed countries to the level of developed countries. RESULT: a. The concept of Occupational Health 
and Safety must be internalized and a social culture must be established through trainings to be given from 
primary school. b. The ILO Construction contracts must be strictly adhered to, c. establish a sustainable audit 
system, d. additional legal arrangements should be made for those with special needs and for migrant workers, 
e. a supportive, feasible insurance system should be established and supervised to establish the Occupational 
Health and Safety budget of small and medium-sized construction companies.

Keywords: ILO, statistics, rehabilitation, training, OHS culture
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Sağlık personellerinin şiddet maruziyetlerinin 
incelenmesi
Doç. Dr. Yasin Uzuntarla1, Mustafa Canlan1, Burak Şahin1, Fatma Uzuntarla2

1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye 2Çankaya Üniversitesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği AD., 
Ankara, Türkiye

Şiddet sağlık sektöründe sık karşılaşılan, hizmet kalitesini, çalışan sağlığını ve motivasyonunu olumsuz etkileyen 
bir durumdur. Bu çalışma ile sağlık personelinin şiddet maruziyet sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 
kapsamında Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017 yılı içerisinde sabit telefonlardan 1111 
tuşlanarak verilen Beyaz Kod çağrıları incelenmiştir. Beyaz kod kapsamında toplam 131 çağrı alınmıştır. Bunların 
61’inin yanlış kodlama olduğu, 70’inin ise şiddet anında sağlık personeli tarafından verildiği bulunmuştur. Beyaz 
kod verme sıklığı incelendiğinde Ortopedi ve Travmatoloji, Genel cerrahi, Beyin Cerrahi ve Acil Servis en sık 
şiddet görülen servislerdir. Nefroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları ise şiddetin en az görüldüğü servislerdir.

Sağlık personelinin şiddet maruziyetlerinin sık olduğu ve beyaz kod çağrısı verildiğinde özel güvenlik personelinin 
hızlı bir şekilde olay yerine intikalinin önemli olduğu değerlendirilmiştir. Şiddetin hukuki ve etik olmadığına dair 
kamu spotları ve eğitimlerle toplumda farkındalık oluşturulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık personeli, şiddet, beyaz kod

Examination of violence exposures of health personnel
Doç. Dr. Yasin Uzuntarla1, Mustafa Canlan1, Burak Şahin1, Fatma Uzuntarla2

1Gulhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey 2Cankaya University, Occupational Safety and Health, 
Ankara, Turkey

Violence is a common condition in the health sector, which negatively affects service quality, employee health 
and motivation. With this study, it was aimed to determine the frequency of violence exposure of health 
personnel. Within the scope of the study, the White Code calls given by 1111 dialing from fixed telephones in 
Ankara Gülhane Education and Research Hospital were examined in 2017. A total of 131 calls were received 
under the white code. It was found that 61 of them were wrong coding and 70 were given by health personnel 
at the moment of violence. When white cord frequency is examined, Orthopedics and Traumatology, General 
Surgery, Brain Surgery and Emergency Service are the most frequent services. Nephrology and Infectious 
Diseases are services where violence is least seen.

When the health personnel were exposed to violent exposures and the white code call was given, the private 
security personnel quickly assessed that the incident was important to the scene. It is thought that it will be 
useful to raise awareness in public with public spots and education that violence is not legal and ethical.

Keywords: Health personnel, violence, white code
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İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere 
Aykırılık Halinde Manevi Tazminat Sorumluluğu
Banu Bilge Sarıhan1, Ayşe Arat2

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk/Medeni Hukuk Ana Bilim dalı / Konya 2Selçuk 
ÜniversitesiHukuk Fakültesi, Özel Hukuk/Medeni Hukuk Ana Bilim dalı / Konya

Manevi tazminat modern hukukun, kişilik haklarının korunması konusundaki en etkili yoludur. Bir kişinin 
kişilik haklarının, hukuka aykırı bir saldırıya uğraması sonucunda ortaya çıkar. Kişilik hakları, kişinin kişiliğini 
oluşturan değerlerinin tümü üzerindeki haklarını ifade eder. Borçlar kanunumuzun, 58. maddesi manevi 
tazminatla ilgili genel bir hüküm taşır. Buna göre kişilik hakları zarara uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara 
karşılık tazminat isteyebilir. Kanunumuz bu genel hüküm yanında önemine binaen ayrıca vücut bütünlüğünün 
ihlali halinde de manevi tazminat talep edilebileceğini düzenlemiştir (TBK. m. 56). Her iki hükümde de tazminat 
talep edebilecek olan, zarar gören yani kişilik hakkı ihlal edilen kişidir. Ancak vücut bütünlüğünün ihlali ağır bir 
şekilde gerçekleştiğinde veya ölüm vuku bulduğunda yakınlar da manevi tazminat isteyebilirler (TBK. m. 56/
II). İşçinin kişilik haklarının ihlali, işverenin davranışlarından, iş kazası ve meslek hastalığından veya iş akdinin 
feshi gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Bu sebepler, kişilik haklarının hukuka aykırı ihlaliyle işçide manevi zarara 
sebep olduğunda, bunun tazmini gerekir. Manevi zararların tazmini, işçinin korunması bakımından en az maddi 
zararların tazmini kadar önemlidir. Çalışmamızda Borçlar Kanunu’nun söz konusu hükümleri çerçevesinde 
işçinin kişilik haklarının ihlali, çeşitli ihtimaller bakımında ayrı ayrı değerlendirilip, manevi tazminatın şartları, 
talep edilmesi, sorumluları ve tazminatın şekli konuları Yargıtay kararları ışığında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası ve Meslek Hastalığı, İşçinin Kişilik Hakları, Manevi Tazminat.

Non-pecuniary Damages in the Irregularity of the Obligations Related 
to Occupational Health and Safety
Banu Bilge Sarıhan1, Ayşe Arat2

1Necmettin Erbakan University Faculty of Law, Private Law / Civil Law Department/ Konya 2SelçukUniversity 
Faculty of Law, Private Law / Civil Law Department/ Konya

Non-pecuniary damage is the most effective way of protecting personality and personal rights of modern 
law. It arises as a result of an unlawful attack to the personality rights of a person. Personality rights imply 
rights over all of the values that make up a person’s personality. Article 58 of the Law of Obligations carries 
a general provision on non-pecuniary damage. Accordingly, the person suffering personality rights may seek 
compensation for the moral hazard that he or she is subjected to. In addition to this general provision, the law 
also stipulates that non-pecuniary damage may be claimed in the event of violation of body integrity (TBK. m.56). 
Those who will be able to claim compensation are the ones who are harmed that is the person whose personal 
right is violated in both of the judgments. However, when violations of body integrity take place heavily or 
when death occurs, relatives may also seek compensation for non-pecuniary damage (TBK. m.56/II). Violation 
of workers’ personal rights may result from the employer’s behavior, from work accidents and occupational 
diseases, or from reasons such as termination of work contracts. When these reasons cause moral damage to 
worker by unlawful infringement violation of personal rights, the compensation is required. Compensation for 
non-pecuniary damage is as important as compensation for pecuniary damage in terms of protection of the 
worker. In our work, violations of workers’ personal rights within the framework of the provisions of the Law of 
Obligations have been assessed separately for various possibilities and the conditions of the compensation for 
damages, the demand, responsible people and the way of compensation are examined in the light of the Court 
of Cassation rulings.

Keywords: Non-pecuniary Damage, Work Accidents and Occupational Diseases,Worker’s Personality Rights.
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Hekimlerin Mesleki Risklerinin İş Stresine Etkisi (Bir 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği)
Özgür Gülcan1, Nilgün Ulutaşdemir2, Habip Balsak3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, TRABZON 2Avrasya Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, TRABZON 3Harran Üniversitesi Viranşehir Sağlık 
Yüksekokulu, ŞANLIURFA

AMAÇ: Bu çalışma Trabzon’da bir eğitim ve araştırma hastanesi’nde görev yapan hekimlerin mesleki risklerinin 
iş stresi düzeylerine etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. YÖNTEM: Kesitsel, tanımlayıcı tipte olan çalışmanın 
evrenini Kasım-Aralık 2017 tarihlerinde Trabzon İlinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde görev yapan hekimler (190 kişi) oluşturmaktadır. Evrenin tümü araştırma kapsamına alınmış 
ve 160 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri; sosyo- demografik özellikler, Sağlık Çalışanlarının Güvenliği 
Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği sorularından oluşan anketin direkt gözlem altında uygulanmasıyla toplanmıştır. 
BULGULAR: Hekimlerin %38.8’i kadın, %61.3’ü erkek olup yaş ortalaması 41.07±8.10’dur. Hekimlerin %88.8’i 
İSG eğitimi aldığını, %90.0’ı Kişisel Koruyucu Donanım kullandığını ifade etmiştir. İş kazası geçiren hekim oranı 
ise %17.5’dir. İş kazası geçiren hekimlerin geçirmeyenlere, mesleki hastalık geçirenlerin geçirmeyenlere, kendi 
sağlık durumunu kötü değerlendirenlerin iyi değerlendirenlere, iş yükünden memnun olmayanların memnun 
olanlara, herhangi bir kronik hastalığı olanların olmayanlara, uyku sorunu olanların olmayanlara göre iş stresi 
ve kaygıları daha yüksek bulunmuştur. SONUÇ VE ÖNERİLER: Araştırma yapılan hastanede; görev yapan 
hekimlerin iş güvenliğinin sağlandığı (141.31±34.62) ancak hekimlerin %77.5’inin orta anksiyete yaşadığı 
saptanmıştır. Hastane yönetimi tarafından iş güvenliğini artırmaya, iş stresini ve kaygıyı azaltmaya yönelik 
müdahale çalışmaları planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hekim, mesleki riskler, iş güvenliği, iş stresi, kaygı

The Impact of Occupational Risks of Physicians on Work Stress (An 
Example of Training and Research Hospital)
Özgür Gülcan1, Nilgün Ulutaşdemir2, Habip Balsak3

1University of Health and Science Kanuni Education and Research Hospital, TRABZON 2Avrasya University 
Health Sciences Institute, Occupational Health and Safety Department, TRABZON 3Harran University Viranşehir 
School of Health, ŞANLIURFA

OBJECTIVE: The aim of this study is to determine the effects of occupational risks of work on job stress 
levels on physicians whose working in an education and research hospital in Trabzon. METHOD: The universe 
of the cross-sectional, descriptive type is composed of physicians (190 persons) working at the University of 
Health and Science Kanuni Training and Research Hospital in Trabzon in November-December 2017. The entire 
universe was included in the study and 160 medicines were reached. Data from the study; socio-demographic 
characteristics, Health Workers Safety Scale (HWSS) and Beck Anxiety Scale (BAS) questions were collected 
under direct observation. FINDINGS: 38.8% of the physicians were female, 61.3% were male and the mean 
age was 41.07 ± 8.10. 88.8% of physicians stated that they received OHS training and 90.0% Work stressors and 
worries were found to be higher in physicians who had work accidents than those who did not. The occupational 
stressors and worries were found to be higher among those who had occupational diseases than the doctors 
those had no occupational disease. Job stress and worries were found to be higher than those who evaluated 
poorly by their own health status than for those who assess their own well-being. Work stress and worries were 
found to be higher than those who were not satisfied with work load. Job stress and anxiety were found to be 
higher than those without any chronic disease. Finally, those who had sleep problems had higher work stress 
and worries than those who slept comfortably. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS: It was found that 
the occupational safety of physicians working in the hospital was 141.31 ± 34.62, but 77.5% of the physicians 
experienced moderate anxiety (29.74 ± 10.24). Intervention studies should be planned by hospital management 
to increase job security, work stress and reduce anxiety.

Keywords: Physician, occupational risks, occupational safety, work stress, anxiety
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Örgütsel Sinizmin, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Faaliyetlerine Etkisi
Mehmet Akif Erkan, Şeyma Nur Koçyiğit, Fadime Tayfur
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İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan oldukça önemli yapısal ve hukuksal düzenlemelere rağmen iş kazaları 
sıklık ve ağırlık oranlarında artış gözlenmektedir. Sayıları yüzbinleri geçen isg profesyonellerinin sahada 
olmasına, denetimlerin artmasına, mevzuatın sürekli olarak güncellemesi ve çalışma hayatına uygun hale 
getirilmesine karşılık, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin istatistiklerde önemli bir iyileşme olmamıştır. Bu durum 
yapılan düzenlemelerin çalışan, işveren ve diğer sosyal taraflarca farklı şekilde algılandığını işaret etmektedir. 
Özellikle işyerlerinde ortaya konulan isg uygulamalarındaki hatalar, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki negatif 
algıyı artırmaktadır. Geçmişten gelen olumsuz bilgi ve tutumlar, çıkar çatışmaları, siyasal tercihler, yanlış 
yönlendirilmeler gibi sebeplerle, temelde çalışan sağlığını korumaya odaklanmış iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, 
çalışanlar ve işverenlerce olumsuz şekilde yorumlanabilmektedir. İşyerinde yapılan her düzenlemeyi,verilen 
eğitimleri ve diğer isg uygulamalarını hor görme, eksik bulma, altında başka amaçlar arama gibi yorumlayan bu 
anlayış, isg çalışmalarının etkinliğini dramatik bir şekilde düşürmektedir. Bu çalışmada, çalışanların, işyerlerine 
karşı geliştirdikleri olumsuz bir tutum olan “örgütsel sinizm” kavramının, iş güvenliği faaliyetlerine olan etkisi 
ele alınacaktır. Dünyada ve ülkemizde son dönemde örgütsel sinizme yönelik artan bir akademik ilgi olmakla 
birlikte, iş sağlığı ve güvenliği alanında örgütsel sinizm incelemeleri oldukça yetersizdir. Bu çalışmada Sinizm 
ve Örgütsel sinizm kavramları, türleri, örgütsel etkileri, ölçülmesi ve yönetimi konularında bilgiler verilerek, iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda sinizm etkileri tartışılacaktır. Örgütsel sinizmin isg faaliyetlerini negatif anlamda 
etkilememesi için özellikle isg profesyonellerine düşen görevler hakkında öneriler sunulacak ve alıcak diğer 
örgütsel tedbirlere değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Sinizm, Örgütsel sinizm

The Impact of Organizational Cynicism on Occupational Health and 
Safety Activities
Mehmet Akif Erkan, Şeyma Nur Koçyiğit, Fadime Tayfur

Erciyes University Kayseri

Despite the significant structural and legal arrangements made in the area of   occupational health and safety, 
the frequency and severity rates of work accidents are increasing.There has been no significant improvement in 
the statistics on occupational health and safety, despite the fact that hundreds of thousands of professionals are 
on the scene, increasing supervision, constantly updating the legislation and making it suitable for working life. 
This indicates that the regulations are wrongly perceived by employees, employers and other social partners. 
Errors in occupational health and safety practices, especially at workplaces, increase the negative perception of 
occupational health and safety. Negative information and attitudes from the past, conflicts of interest, political 
preferences, misconceptions, as well as occupational health and safety studies focused mainly on protecting 
employee health can be interpreted negatively by employees and employers. This u nderstanding, which 
interprets every arrangement made in the workplace as a despise, underestimation, or other purpose of the 
given trainings and other isg practices diminishes dramatically the effectiveness of the ISG studies. In this study, 
the effect of “organizational cynicism”, which is a negative attitude of employees towards their workplaces, to 
work safety activities will be discussed. With an increasing academic interest in organizational cynicism in the 
world and in our country in recent years, the examination of organizational cynics in the field of occupational 
health and safety is quite inadequate. In this study, the concepts of cynicism and organizational cynicism, types, 
organizational effects, measurement and management will be given and the effects of cynicism on occupational 
health and safety will be discussed. Proposals will be made specifically on the tasks of the ISG professionals 
so that organizational cynicism does not negatively affect the activities o f  the ISG, and other organizational 
measures to be taken will be addressed.

Keywords: Occupational Health and Safety, cynicism, organizational cynicism
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İş Kazaları Sonrası Kurumların Psikososyal Destek 
Gereksinimleri
Serap Arslan Tomas, Doç. Dr. Elif Gökçearslan Çifci
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Her gün yaklaşık 173 iş kazası meydana geldiği Türkiye’de, bu kazalarda en az 5 kişi can vermektedir. Türkiye, 
100 bin çalışan başına ölümlü iş kazalarında Avrupa birincisi, dünyada ise üçüncü sırada bulunmaktadır. İş 
kazaları işçilere, işletmelere ve ülke ekonomilerine büyük boyutlara ulaşan zararları bulunmaktadır. Her şeyden 
önemlisi ise iş kazalarının en değerli varlık olan insanların ölmesine ya da sakat kalmasına neden olmaktadır. 
Bununla bağlantılı olarak iş kazalarının sonucunda çalışanı, ailesini ve toplumu ekonomik, sosyal, psikolojik 
ve fiziksel yönden etkileyen bir çok sorun ortaya çıkmaktadır. İş kazaları, ruh sağlığına etkileri bakımından 
travmatik yaşam olayları arasında sayılmaktadır. İş kazasının travmatik bir olay olduğu düşünüldüğünde bu 
konu ile ilgili kanunlarda psikososyal desteğin tanımı ve uygulamasına yönelik herhangi bir kanun maddesi 
bulunmamaktadır. İş kazaları sonrasında çalışan ve ailelerine yönelik psikososyal destek hizmetlerinin neler 
olabileceği konusunda alan yazında herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Alan yazında varolan bu bilgi 
eksikliğini gidermek amacıyla, bu çalışmada iş kazaları sonucunda çalışanlara ve ailelerine yönelik yapılacak 
psikososyal destek modelinin nasıl olması gerektiği üzerine odaklanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Psikososyal Hizmetler, İşçi, İşveren, Devlet

The Need of Psychosocial Supports Services in Organizations After 
Occupational Accident
Serap Arslan Tomas, Doç. Dr. Elif Gökçearslan Çifci Department of Social Work,

Ankara University, Ankara,Turkey

Every day, about 173 work place accidents occurred in Turkey, it can provide at least 5 people in this accident. 
Turkey, the European first in fatal occupational accidents per 100 thousand employees, are the third in the world. 
Work-related accidents to the workers, there are losses that reached a large size businesses and the economy. 
And most important of all is why people die or remain crippled most valuable asset of accidents. In connection 
with that employee as a result of accidents at work, family and society in economic, social, it arises a problem 
that affects the psychological and physical aspects. Work place accidents, in terms of their effects on mental 
health is regarded as one traumatic life events. Considering that a traumatic event of work place accidents in the 
laws dealing with this issue, there is no law saying psychosocial support for the definition and implementation.

Psychosocial support services for employees and their families after work accidents in the literature about what 
might be not aware of any investigation. In order to address the lack of information that exists in the literature, 
this study will be made for the employees and their families as a result of accidents at work has been focused 
on how it should be the model of psychosocial support.

Keywords: Occupational Accident, Employee, Employer, Goverment, Psychosocial Service
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Davranış Odaklı İş Sağlığı Ve Güvenliği Ve Bir Firma 
Uygulaması
Mustafa Öztürk
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Türkiye’de son yıllarda oluşum aşamasında olan İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri kapsadığı tüm sektörleri daha 
verimli hale getirebilme adına tercih edilmektedir. Avrupa’da ve diğer ülke-kıtalarda uzun yıllardır faaliyette olan 
İş Sağlığı ve Güvenliği alanı Türkiye’de faaliyette bulunacağı her yıl tüm sektörlere olumlu katkılarda bulunacağı 
gibi ülkemizin diğer ülkelerdeki dış görünümü, prestij, yaklaşım ve marka bakımından pozitif etkilerde 
bulunabilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği sektörüne bakıldığında Avrupa’da birçok alt bölüm mevcuttur. Yüksekte çalışma, inşaat 
işleri, fabrikalar, nükleer tesisler, uzay istasyonları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, yüksekte çalışma eğitimi, 
yangın eğitimi gibi birçok alt bölüm bulunduğu gibi davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımları da bu 
bölümlerden biridir. Bu alt bölüm ile Türkiye’deki uygulamaları dikkate alındığında hayal kırıklığı yaşanmaktadır. 
Davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili profesyonel uzmanlarca hazırlanmış özgün ve Türkçe bir kaynak 
bulunmadığı gibi her hangi bir projeye de yapılan araştırmalarda rastlanılmamıştır. Bu nedenle hazırlanan 
AVM’lere yönelik olarak “Davranış Odaklı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Bir Firma Uygulaması” adlı çalışmamızda 
özgün ve tamamen Türkçe kaynak özelliği teşkil edebileceği gibi örnek bir çalışma niteliği de söz konusu 
olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Davranış Biçimleri, İş sağlığı ve güvenliği, eğitim, gözetim ve kontrol

Manner Focused Occupatıonal Health Safety And Company 
Applġcatıon
Mustafa Öztürk

Shopping Mall, Health and Safety Executive, İstanbul

Occupational Health Safety activities, which are in a developing step in turkey, are preferred for improvement of 
all sectors. Occupational Health Safety field which is in process in Europe and other continents and countries for 
a long time supply positive improvement to all sectors and for prestige, approach and label in all years in turkey.

There are many sub-sections in Occupational Health Safety sector in Europe. Just like a working at height, 
construct works, factories space stations Occupational Health Safety trainings working at high trainings, fire 
trainings manner focused Occupational Health Safety approaches are sub section of this field. When this sub-
section compared with its application in turkey, it causes a disappointment. Neither Turkish sources available 
for manner focused occupational health safety field nor project about this field that prepared by professional 
experts. In that case this thesis “Manner Focused Occupational Health Safety and Company Application” will be 
first original Turkish research and source in that field.

Keywords: Manner types Occupational Health Safety Training, observation, Control
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Güvenlik paradigması (güvenlikte hibrit yaklaşım)
Murat Çağlar, Tolga Barışık

İstanbul yeniyüzyıl üniversitesi

Bu yaklaşımda güvenliğin sağlanabilmesi için zayıf noktaların güçlendirilmesi, güçlendirilemeyen noktalardan 
doğabilecek olası sorunların olabildiğince çözülmesi gerekmektedir. Burada güvenlik, hibrit bir yaklaşım olarak 
ele alınmaktadır. “Koruma” ve “Güçlendirme”. Koruma “yukarıdan-aşağıya” bir yaklaşımı ifade eder ve insanların 
tehditler ile karşı karşıya olduklarını kabul eder. (Örneğin, doğal afetler, finansal krizler, sosyal sorunlar, sağlık 
problemleri ve çatışmalar) Bu nedenle insanları sistematik, kapsamlı ve önleyici bir şekilde korumayı hedef alır. 
Devletler Böyle bir koruyucu yapıyı uygulamakta öncelikli sorumluluğa sahiptir. Diğer sacayaklarından bir diğeri 
olan “Güçlendirme” ise insanların yeteneklerini geliştirmeyi hedefler ve böylece bireyi ve toplumu bilgilendirerek 
doğru seçimler yapmalarını sağlar. Güçlendirilen insanlar, potansiyellerini tam olarak geliştirmekle kalmaz, aynı 
zamanda kendileri için olduğu kadar başkaları için de güvenliği sağlamanın yollarını arar ve gelişim sürecine 
gönüllü katılım gösterirler. Bu ikili yaklaşım çocuk gelişimi ve eğitiminde de karşımıza çıkmaktadır. Çocuklar 
henüz kendi kendilerini koruyabilecek yetilere sahip değilken ebeveynleri onların sıfır korunma yetisine sahip 
olduğunu var sayar ve güvenlik tedbirlerinin tamamını kendileri üstlenirler. Çocuklar büyüme ve gelişim 
gösterdikçe ebeveynler koruma ile birlikte onların kendi kendilerini koruyabilecekleri güvenlik bilgilerini de 
öğretmeye başlarlar. Bu tarz bir yaklaşım güvensiz güvenlik denetimlerinin son bulmasına yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler: hibrit, güvenlik, yaklaşım, güçlendirme

Safety Paradigm
Murat Çağlar, Tolga Barışık

İstanbul yeniyüzyıl university

In this approach, strengthening of weak points in order to ensure safety, possible problems that may arise from 
unenforced points should be solved as much as possible. Security is considered here as a hybrid approach. 
“Protection” and “Strengthening”. Protection refers to an “up-down” approach and acknowledges that people are 
facing threats. (For example, natural disasters, financial crises, social problems, health problems and conflicts.) 
This is why it aims to protect people in a systematic, comprehensive and preventive way. social problems, health 
problems and conflicts). Therefore, it aims to protect people in a systematic, comprehensive and preventive 
way. States have a primary responsibility in implementing such a safeguard. The other, “Strengthening”, aims 
to improve people’s abilities so that they can inform the individual and society and make the right choices. 
Strengthened people do not fully develop their potential, but they also seek ways to provide security for others 
as well as for themselves and voluntarily participate in the development process. This dual approach is also 
challenging in child development and education. Strengthened people do not fully develop their potential, but 
they also seek ways to provide security for others as well as for themselves and voluntarily participate in 
the development process. This dual approach is also challenging in child development and education. When 
children do not yet have the capacity to protect themselves, their parents assume that they have zero protection 
and undertake all of the security measures themselves. As children show growth and development, parents 
also begin to teach safety information that they can protect themselves with. This kind of approach helps to end 
insecure security checks.

Keywords: hybrid, security, approach, empowerment
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Çocuk İşçiler Üzerindeki İstismarın Çocukta 
Oluşturduğu Davranış Bozuklukları
Ceren Ozan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul

II. Dünya Savaşı’ndan sonra tüm dünyada hızla gelişen teknoloji ve ekonomi sonucunda, daha iyi iş koşullarına 
sahip olabilmek için uluslararası standartların geliştirilmesi ve uygulanabilmesine dair gösterilen tüm çabalara 
karşın çocuklar hala çalışmaya ve çalıştırılmaya devam etmektedir. Çocuk işçiliği, çocukların uygun olmayan 
koşullarda ve gelişimlerine zarar verebilecek bir tarzda çalışmaları sürecidir. Bu süreç çocuk haklarına 
uymayan bir şekilde işlemekte ve çocukların geleceğini ipotek altına almaktadır.Birleşmiş Milletler Çocuk 
Hakları Bildirisi’nin 9. ilkesine göre; çocuklar her türlü istismar, ihmal ve sömürüye karşı korunmalı ve hiçbir 
şekilde ticaret konusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacak, sağlığını ve eğitimini 
tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmayacak ve 
izin verilmeyecektir. Çocuklar bir toplumun gelişebilmesinde rol oynayan en önemli faktörlerden biridir. Bu 
noktada çocuk işçiliği, çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimini önemli ölçüde etkileyen bir sorunken, çocuk işçiler 
üzerinde işverenler tarafından uygulanan istismar, çalışan çocuklar ve toplum için önemli bir risk faktörüdür.
Çocuk istismarı Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre,çocuğun sağlığını fiziksel,sosyal ve psikolojik gelişimini 
olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışların tümüdür.Çocuğun 
iş yerinde istismara uğraması çocuk üzerinde fiziksel ve psikolojik etkiler bırakır.İstismara maruz kalan 
çocuklarda bu duruma bağlı olarak gelişimsel gecikme, düşük akademik başarı, insan ilişkilerinde zayıflık, 
alkol ve madde kullanımı, çeşitli psikolojik rahatsızlıklar, saldırgan davranış örüntüleri görünmektedir. Yapılan 
bu çalışmada, çocuk işçilerin çalışma ortamında maruz kaldığı istismar ve olumszlukların çocuğun devam eden 
sosyal hayatı ve gelecekteki yaşamında yaşayabileceği davranış bozuklukları üzerinde durulmuş, konuyla ilgili 
yapılan çalışmalar incelenerek soruna yönelik önlem ve öneriler verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Çocuk İşçi, İş Sağlığı ve Güvenliği,Davranış

Behavioral Disorders in Children Without Their Removal on Child 
Workers
Ceren Ozan

İstanbul Yeni Yüzyıl University,Department of Occupational Health and Safety, Istanbul

In spite of all the efforts to develop and implement international standards in order to have better business 
conditions as a result of rapidly developing technology and economy all over the world after World War II, 
children still continue to work and to be employed. Child labor is the period in which children work in a manner 
that can harm unsuitable conditions and development. This process encapsulates the future of children when 
they are handled in a way that does not conform to the rights of the child. According to the 9th article of the 
United Nations Declaration on the Rights of the Child, children must be protected against all forms of abuse, 
neglect and exploitation and should never be a trade issue. The child will not be forced or allowed to enter a job 
that would prevent him from working before a suitable minimum age and that would prevent his physical and 
mental and moral development which would put his health and education at risk. Child labor is important for 
the child’s physical and mental development Abuse of child labor by employers is an important risk factor for 
working children and the society. Abnormal abuse at the workplace leaves physical and psychological effects on 
the child. Dependent on this situation, children who are exposed to disturbance may experience developmental 
delays, weakness in human relationships, alcohol and substance abuse, various psychological disturbances, 
aggressive behavior patterns.

In this study, it was aimed that the abuse and negativities of the child workers in the working environment were 
discussed about the behavioral disorders that the child could live in the social life and future life of the child.

Keywords: Child Abuse, Child Worker, Occupational Health and Safety, Behavior
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İş sağlığı ve güvenliği konusunda işverene rehber
Remzi Özkaya
TOLAN Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Ankara. Türkiye

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda işverene rehber 6331 sayılı yasa, işverene; yasalar doğrultusunda önlem 
almak ve çalışanlarını eğitmek sorumluluğu vermektedir. Uygulamada ise işverenler İSG işlerini, işletmede 
ikinci derecede yöneticilere bırakmaktadır. İşveren, İşyeri hekimiyle, İş güvenliği uzmanıyla yakın ilişki kurmak, 
konuşmak, sormak, sorgulamak durumundadır. Uzmanların yasal görevinin işverene teknik danışmanlık 
yapmak olduğunu bilmelidir. Çalışanları,İSG uzmanlarının uyarılarına uymaları konusunda uyarmalıdır. Küçük 
güvensiz olayları gözardı etmemelidir. Önlem almak kazaları önler ve fazla zamana, fazla maliyete yol açmaz 
ama olası bir KAZA’nın maddi ve manevi sorumluluğu yıkıma yol açabilir. İş güvenliği konusuna gösterilecek ilgi 
ve özen, çalışanların kurallara uymada titizliği işyerinde verimliliği artırır ve huzuru sağlar,
İşverenin yasal olarak yapması gerekenler;
1. Çalışan temsilcisi seçimi,
2. Yıllık periyodik kontrol ve ölçümleri yaptırma zorunluluğu
3. Çalışanların eğitimleri yapılması
4. Kişisel koruyucu donanımları çalışanlara zimmetle verilmesi,
5. Risk analiz ekibi oluşturulması, risk dosyası hazırlanması ve güncelleme,
6. Acil durum planı yapılması, Acil durum ekipleri oluşturulması, eğitimleri ve tatbikatları,
7. Yangın önleme ve korunma ekipmanı sağlanması ve çalışanların eğitimleri,
8. İSG İşyeri Tespit ve Öneri Defterine İG uzmanı ve İşyeri Hekimi tarafından yazılan önerileri takip edip gereğini 

yapma,
9. Makine –Cihaz Güvenli Çalışma Talimatları hazırlatma ve çalışanlara duyurma
10. İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle ilgili Uyarı İşaretleri bulundurma zorunluluğu
Bildirimizde, işvereni ilgilendiren konular, yasal dayanakları ile birlikte dosya halinde işverene sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: iş sağlığı ve güvenliği, işveren, rehber

Employer guide occupational health and safety
Remzi Özkaya
TOLAN Joint Occupational Health and Safety Unit Ankara, Türkiye

Employer guide on Occupational Health and Safety Law No. 6331, employer; to take precautions in line with 
legislation and to educate its employees. In practice, employers leave OHS jobs to managers at the second 
level in operation. The employer has to establish a close relationship with the workplace physician, the work 
security expert, talk, ask and inquire. The experts should know that the legal duty is to provide technical advice 
to the employer. Employees should be alerted to observe the warnings of OSH specialists. You should not ignore 
small insecure incidents. Measures prevent accidents and do not lead to much time, money, but it can lead to 
the destruction of a potential accidental and material liability. The attention and care that will be shown to the 
job security, the rigorous compliance of the employees, increases the productivity in the workplace and provides 
peace,

What the employer should do legally;
1. Employee representative choice,
2. Obligation to carry out periodic annual checks and measurements
3. Training of employees
4. Personal protective equipment to be handed over to employees,
5. Establishment of risk analysis team, preparation of risk file and updating,
6. Making an emergency plan, setting up emergency teams, training and exercises,
7. Provision of fire prevention and protection equipment and training of employees,
8. Following the recommendation written by the HG specialist and the workplace physician in the ISG Workplace 

Identification and Suggestion Note,
9. Machine-Safe Preparation of Work Instructions and announcement to employees,
10. Obligation to keep Health and Safety Warning Signs at Work In our Notice,
      the subjects of interest to the employer are presented in a file with their legal basis.

Keywords: Occupational health and safety, employer, guide
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İş Güvenliğinde İnsan Davranışları
Kübra Atay Talaş

Türkiye Kömür İşletmeleri, Garp Linyitleri İşletmesi, Kütahya, Kübra Atay Talaş

Çalışma yaşamında iş kazalarını önlemek için yapılan çalışmalar, iş kazalarını önlemede istenilen noktaya 
getirememiştir. İş kazalarının sebeplerine bakıldığında güvensiz davranışlar yüksek bir orana sahiptir. İş 
güvenliğinde insan davranışlarını incelemek, kazaların kök nedenlerini doğru değerlendirmede ve ‘iş güvenliği 
alışkanlığı’ nı oluşturmada önemli bir adımdır. Çalışanlarda bu davranışsal gelişim sağlanmalı ve iş güvenliği her 
çalışanın işinin bir parçası olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İnsan davranışı, iş güvenliği, öğrenme

Human Behaviour in the Context of Occupational Safety
Kübra Atay Talaş

Türkiye Kömür İşletmeleri, Garp Linyitleri İşletmesi, Kütahya, Kübra Atay Talaş

The studies which have been done so far were not effective enough to succeed in preventing occupational 
accidents to the desired level.

When the reasons of occupational accidents are examined, it is observed that the ratio of unsafe behaviour is 
really high. Examination of unsafe behaviour in the context of occupational safety would be an important step in 
terms of evaluating the root reasons of accidents correctly and creation of “occupational safety habits”.

This behavioural improvement should be maintained among employees and occupational safety should become 
a part of every employee’s work.

Keywords: Human behaviour, Occupational safety, learning
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İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Çalışanların Görüş Ve 
Katılımının Sağlanması Ve Davranışa Etkisi
Lütfi Alpsoy

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı-İstanbul Grup Başkanlığı

İşin kişilere uygun hale getirilmesi yanında işi nelerin kolaylaştıracağı gibi işin tehlike ve riskleri konusunda 
işi yapan kişilerin görüş alınması ve katılımlarının sağlanması da ihmal edilen bir husus olsa da, iş sağlığı ve 
güvenliğinin uygulamaya konulmasında çok fayda sağlayacaktır. Bu alanda çalışanlara danışma, görüşlerinin 
alınmasının sağlanmasının yanında çalışanların kendi görüşlerine değer veriliyor olması da çalışanların 
motivasyonunu olumlu yönde etkileyecek ve çalışanın şuur altı devreye sokularak aidiyeti temin edilmiş ve 
bilinç seviyesi de yükselmiş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: katılım sağlama, görüş alma, davranış değişikliği sağlama

Impact of Opinion, Participation and Behavior of Employees in 
Occupational Health and Safety
Lütfi Alpsoy

Board of Labor Inspection Board - İstanbul Group Presidency

In addition to making the job more convenient, it is also a neglected matter to get the opinions and participation 
of the people who work on the hazards and risks of the job such as making the job easier, but it will be very 
beneficial in putting the health and safety into practice. The fact that employees are consulted on this field and 
their views are taken into consideration and their own opinions are appreciated will affect the motivation of the 
employees positively and the consciousness level will be increased and the employee’s consciousness will be 
provided.

Keywords: to participate, to get opinions, to change behavior



265

[Davranış Bilimleri ve İSG]

Çalışan Davranışları Özelinde Odak Grupların Tespiti 
ve Gözetimi
Mehmet Murat Alparslan

Etki İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendislik Kalite Tic.Ltd.Şti, Ankara

Risk yönetimi çalışmalarında, iş ekipmanları, çalışma ortamı, fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenlerine 
ilişkin birçok inceleme, değerlendirme, ölçüm ve risk kontrol uygulamaları yapılmaktadır. Ancak saha 
uygulamalarında zayıf kalan ya da eksik bırakılan en önemli husus, çalışan davranışlarıdır. Tehlikeli durumların, 
risk unsuru olarak karşımıza çıkmasının kök nedenleri arasında çoğu zaman çalışanların risk alma yatkınlıkları 
yer almaktadır.

Çalışanın risk alma yatkınlığı ve kaza geçirme potansiyelinin değerlendirilmesi, odak grupların tespiti 
ve gözetimi ile mümkündür. Gözetim sonucu elde edilen veriler ile odak gruplara uygulanacak kontrol 
adımlarının çeşitlenmesi ve çalışanlara verilecek eğitim, ödül, uyarı gibi idari uygulamaların artmasının, çalışan 
davranışlarından kaynaklanan kaza olasılıklarını azaltması beklenmektedir.

Bu amaca yönelik olarak Ankara il sınırlarındaki sanayi bölgelerinde hizmet veren 15 işyerinden 136 çalışana, 
birebir olarak, Yatkınlık ve Potansiyel Belirleme Anketi yapılarak, odak grupların tespiti, gözetim ve takibine 
yönelik uygulamalar geliştirilmiş; sonuçların kaza olasılığına olumlu etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan davranışları, risk alma yatkınlığı, kök neden analizi

Identifying and Supervising of Focus Groups Specific to Employee 
Behaviors
Mehmet Murat Alparslan

Etki Occupational Health and Safety Engineering Quality, Ankara

Risk assesment process includes working area,measurements of physical,chemical and biological risk factors 
and many other factors.On the other hand when applying health and safety procedures,behaviours of employees 
are not taking into account.It could be shown that root cause of dangerious situations are related to take risk by 
employees. It is possible to assess the employee’s risk taking prone and the potential for accidental accidents 
by identifying the focus groups.It is expected that the control measures to be applied to the focus group and the 
data obtained after the surveillance will be diversified and the administrative practices such as education, reward 
and warning will be increased and the probability of accidents arising from employee behavior will be reduced.

For this purpose, the Investigation of Predisposition and Potential Identification Survey was conducted among 
the 136 employees of the 15 workplaces that provided services in the industrial regions of the province of 
Ankara, and the applications for the detection, surveillance and follow-up of the focus groups were examined 
and the positive impacts of the results were investigated.

Keywords: Employee behaviours, risk taking prone, root cause anaylsis 
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Tehlikeli işlerde çalışanlarda psikososyal risk 
etmenlerinin değerlendirilmesi
Mustafa Gökgöz, Cumhur Taş, Rüştü Uçan, Nuri Bingöl

Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Çok büyük bir kısmının önlenebilir olduğu bilimsel açıdan kanıtlanmış olsa da tarih boyu iş kazaları olagelmiştir. 
İstanbul Tuzla Tersaneler Bölgesinde bir dönem sıkça meydana gelen ve 2007 yılından itibaren ulusal 
medya tarafından da gündeme getirilmeye başlanan ölümlü iş kazaları sonrasında özellikle basında ciddi bir 
farkındalık oluşmaya, bir bilinç gelişmeye başlamıştır. İş kazası tüm taraflar için çalışma yaşamının en büyük 
sorunlarından biridir. İş kazasında kazaya uğrayan kişi canını kaybedebilir, uzvunu yitirebilir, sakat kalabilir, 
meslek hastalıkları için de benzer durumlar geçerlidir. Kaza olup bittikten sonra yerine konamayacak kayıplar 
gerçekleşmesi muhtemeldir. Tazminat, kaybolan yaşamın, uzvun, çalışanın bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
zorlaşan yaşamının ne kadarı için çözüm olabilir ki? İşverenin kayıplarını, iş kazası mağdurunun kayıplarıyla 
kıyaslamak insancıl bir yaklaşım olmaktan uzaktır. İş kazalarının önüne geçmek için gösterilmesi gereken çaba 
insan merkezli olmak zorundadır. Kaza istatistikleri göstermektedir ki, pek çok kaza geliyorum demekte, ciddi 
bir çalışma sonucunda kazalar önlenebilmekte ya da etkisi azaltılabilmektedir. Kaza olduktan sonra çözüm 
önerilerinin geliştirilmesi, tedbirler alınması, iş işten geçtiği için çok da anlam ifade etmemektedir. Bu nedenle, 
olası kaza sebeplerinin doğru analiz edilerek, ortadan kaldırılması yolunda çalışmalar yapılması, planlı, kontrollü 
bir çalışma şekli belirlenmesi çok daha doğru bir yöntem olacaktır. Bu çalışmada çalışanların kendilerinin ve 
başkalarının yaşamlarını hiçe sayan, alınan önlemlere karşı vurdumduymaz tavırlar içerisinde olmalarına neden 
olabilecek, hatta kazalara davetiye çıkaracak olumsuz ruh hallerinin tespit edilip edilemeyeceğini belirlemek 
için analizler ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, İntihar, Çalışma Psikolojisi, Depresyon, İş Stresi, Hukuk

Evaluation of psychosocial risk factors in hazardous workers
Mustafa Gökgöz, Cumhur Taş, Rüştü Uçan, Nuri Bingöl

Health Sciences Institute, Uskudar University, Istanbul, Turkey

Although a very large part is scientifically proven to be preventable, it has been a history of industrial injuries. A 
period often occurring in the Tuzla shipyards region of Istanbul and after the mortal work injuries that have been 
introduced by national media since 2007, especially in the press to develop a serious awareness, a consciousness 
to evolve is started. Work injuries are one of the biggest problems of working life for all parties. In the case of 
a job injury, the person who was injured could lose his life, loss of limb, disability, and similar conditions apply 
to occupational illnesses. After the injury, it is likely that losses cannot be fulfilled. Can compensation, death 
and forced life be corrected? The loss of the employer is far from a humane approach compared to the losses 
of the victim of the occupational injury. To prevent business injuries, the effort must be shown to be human-
centered. Injury statistics indicate that many injuries come in, the result of a serious study can be prevented 
or decreased by injuries. After the injury, the development of solution proposals, taking precautions, does not 
make much sense for the passing of work. For this reason, the correct analysis of possible causes of injuries, 
to be done in the way of elimination, a planned, controlled working shape will be a much more accurate method 
of determination. In this study, it is possible to determine whether negative moods can be detected or even 
injuries, which will cause the employees to disregard the lives of their own and others, and to prevent them from 
being struck by the measures taken, analysis is revealed.

Keywords: Workplace injuries, Workplace suicide, Working psychology, Depression, Work Stress, Law
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Sosyal Medya’da İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunun 
Ele Alınışı
Yaşar Barut, Volkan Duran, Esat Şanlı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Samsun

İş sağlığı ve güvenliği kavramı; işin tıbbi yönü olan iş sağlığı ile işin teknik yönü olan iş güvenliği kavramlarını 
bütünleştiren çok disiplinli bir alanı ifade eder. İş sağlığı ve güvenliği; çalışma yaşamında iş kazası ve meslek 
hastalıklarının oluşmasını önlemeyi, çalışanların sağlık ve güvenliklerini güvence altına alarak, işe uyumlarını 
ve verimliliklerini artırmayı hedeflemektedir (Demir, 2016). Özellikle Avrupa Birliği ile müzakerelerin 
hızlanması süreciyle beraber, ülkemizde her alanda iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkili haberler ve tartışmalarla 
karşılaşmaktayız. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir farkındalığın oluşmasının ve bunun toplumda 
ele alınış biçiminin önem arz ettiği söylenebilir. İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber sosyal medya TV ve radyo 
gibi yayın araçlarından daha fazla haber üreten bir organ haline gelmiştir. Bu noktada sosyal medyada bir konun 
ele alınışının o konun toplumda nasıl algılandığını göstermesi bakımından önem arz ettiği söylenebilir. Bu 
bağlamda bu çalışmada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Twitter’de iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili haberlerin ve tartışmaların 2017-2018 arası dönemde nasıl ele alındığı incelenecektir. Veriler analiz ederken 
çeşitli uygulamalar kullanılacak ve belirli anahtar kelimelere göre sınıflandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Sosyal Medya,

Basın Occupational Health and Safety in Social Media
Yaşar Barut, Volkan Duran, Esat Şanlı

Ondokuz Mayıs University, Department of Educational Sciences, Samsun

Concept of occupational health and safety; refers to a multidisciplinary field that integrates the medical aspects 
of work, work health, which is the technical aspect of work and job security. Occupational health and Safety; to 
prevent the occurrence of occupational accidents and occupational diseases in the working life and to secure 
the health and safety of the employees and to increase their adaptation and productivity to work (Demir, 2016). 
In particular, in the process of accelerating negotiations with the European Union, Turkey were begin to confront 
with news and debates in our country related to occupational health and safety in each area. In this context, it can 
be said that the awareness of occupational health and safety and the way it is handled in society is important. 
Along with the widespread use of the Internet, social media has become an organ that produces more news 
from broadcast media such as TV and radio. At this point, it can be said that the handling of a topic in social 
media is important because it shows how it is perceived in society. In this context, the most used social media 
applications in this study will examine how news and discussions on business health and safety in Twitter are 
handled during 2017-2018. When analyzing the data, various applications will be used and classified according 
to specific keywords.

Keywords: Occupational Health and Safety, Social Media, News
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Davranış Odaklı Güvenlik Sisteminin Kazaların 
Önlenmesi Üzerine Bir İlaç Firmasında Uygulama
Sibel Kayaoğlu1, Yeşim Büyükakıncı2

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı, İstanbul 2İstanbul 
Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği, İstanbul

İlaç sektöründe en yoğun olarak yaşanan kazanın kaynağı, ambalaj üretim alanlarındaki ambalaj makinalarıdır. 
Ambalaj makinalarındaki döner aksamlar, keskin yüzeyler, presleme yapılan noktalar ve sıcak yüzeyler gibi 
alanlardan ötürü el ve parmak kısmında özellikle kazalar yaşanmaktadır. Ayrıca alanlardaki diğer tehlike 
kaynaklarından da kaynaklı kazalar yaşanabilmektedir. Dolayısıyla, Türkiye’deki OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olan bir ilaç firmasında, 6 farklı ambalaj bölümlerindeki çalışanların 
Davranış Odaklı Güvenlik Yönetim Sistemi (DOGYS) çalışması içindeki güvensiz davranışlarının belirlenmesi 
sağlanmıştır. Her vardiyada her çalışanının bir kontrol listesi üzerinden güvensiz davranışları anlık olarak 
kaydetmesi ve aylık olarak % desel güvenli çalışma ortamının ölçümü sağlanmıştır. 3 yıllık yapılan çalışmanın 
sonucunda, ambalaj alanlarındaki en çok yaşanan güvensiz hareket, “Hareketli ekipmana müdahale” ve 
“Güvenlik gözlüğünü kullanmama” ilk sıralarda yer alıyor. Güvenli çalışma yüzdesi ise %83-97 arasında değerler 
olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki bir ilaç firmasının ambalaj üretim alanlarındaki DOGYS çalışmasının kaza 
sayıları, kazadan kaynaklı kayıp günler, kaza ağırlık ve sıklık hızlarında da %60 a varan ciddi bir düşüş sağladığı 
gözlenmiştir. Özetle, Türkiye’deki İlaç firmalarındaki ambalaj makinalarında yaşanan kazaların hangi güvensiz 
davranışlardan kaynaklandığını gözlemleyerek ve güvensiz davranışların üzerinde çalışarak yaşanma ihtimalini 
ortadan kaldırıldığında kazaların önlenebilir olduğu görülmüştür. Ayrıca güvensiz davranışların çalışanlar 
arasında güvenli davranış olarak benimsenmesini sağlanarak güvenlik kültürü bilinci aşılanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Davranış odaklı güvenlik yönetim sistemi, İş kazaları önleme, Güvensiz Davranışlar, 
Güvenli Çalışma Yüzdesi, Saha Gözetimi

Relationship behaviour-based observation management system and 
accident, in a pharmaceutical firm in Turkey
Sibel Kayaoğlu1, Yeşim Büyükakıncı2

1Istanbul Aydın University, Department of Science, Health and Safety Doctorate Programme, Istanbul 2Istanbul 
Aydın University, Faculty of Eng., Department of Textile Engineering, Istanbul

The most major accident the pharmaceutical industry is related to packaging machines in packaging production 
areas. There are accidents on the hand and finger because of rotating parts, sharp surfaces, pressed points and 
hot surfaces in packing machines. In addition, accidents can also be occured from other sources of danger in the 
area. Thus, unsafe behaviors is provided in OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management System 
in Turkey at a pharmaceutical company that owns the document and are appiled Behavior-Based Obsevration 
Safety Management System study in 6 different packaging deparments. Every employee in each shift is instantly 
able to record unsafe behavior on a checklist and a monthly percentage of safe working is measured. As a 
result of 3 years of study, the most important unsafe behavior in packaging areas are “Intervention to moving 
equipment” and “Do not use safety eyewear”. The safe working percentage is between 83% and 97%. Finally 
because of DOGYS study Incidence rate of occupational injuries and Weight Rate Of Occupational Injuries have 
been decreasing in this company up to %60. In conculision, if we observe all unsafe behaviors in a pharmaceutical 
company, we understood that we can prevent accidents. In addition, when all unsafe behaviors are converted to 
safe behaviors after that safety culture can be spread because of safe behaviors among employees.

Keywords: Behavior-based observation safety management system, Preventation of Accidents,Unsafe 
Behaviours, Percentage of Safe Working, Shop floor observation
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OSGB’lerde Çalışan İş Güvenliği Uzmanlarının Maruz 
Kaldıkları Mobbing Davranışları: Afyon İli Örneği
Ahmet Aydoğdu, Mehmed Zahid Çögenli

Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Uşak

İş sağlığı ve güvenliğinde iş kazalarına neden olan birçok etken bulunmaktadır. Bu etkenler fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik olabileceği gibi psikolojik de olabilir. Mobbing psikolojik risk faktörlerinin en önemlilerinden bir tanesidir. 
Mobbing kişilerin sosyal  yaşamları, kendileri ile ilgili iç yaşantıları ve iş yaşamlarında önemli problemlere sebep 
olarak bireylerin işe olan isteksizlikleri, çalışma arkadaşlarıyla olan anlaşmazlıkları, konsantrasyon bozukluğu 
ve dikkat eksikliği gibi birçok problemi doğurmaktadır. Bu araştırmada Afyon ilinde bulunan Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimlerinde çalışan iş güvenliği uzmanlarının maruz kaldıkları mobbing davranışlarını araştırmak 
amaçlanmıştır. Araştırma, mobbing davranışlarını tespit etmeyi amaçladığından tarama modeli türlerinden 
genel tarama modeli ile desenlenmiştir. Genel tarama modeli çok sayıda elemandan oluşan bir evreni içermekte 
olup, evren hakkında genel bir kanıya varmak için evrenin tümüne veya evrenden alınan bir grup (örneklem) 
üzerinde yapılan tarama düzenlemesidir. Araştırmada mobbing ölçeği kullanılarak Afyon ilindeki OSGB’lerde 
çalışan İş güvenliği uzmanlarına ulaşılmak amaçlanmıştır. Araştırmada demografik bilgileri de içeren toplam 
35 sorudan oluşan mobbing ölçeği kullanılmıştır. Toplamda 67 iş güvenliği uzmanına ulaşılmış olup anket 55 iş 
güvenliği uzmanına uygulanabilmiştir. Uygulanan anketle iş güvenliği uzmanlarının yaşadığı ve maruz kaldığı 
mobbing davranışlarının sıklığı ve derecesi tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmada ulaşılan uzmanlar 
ve ölçek göz önüne alındığında uzmanların bazı mobbing davranışlarına daha sık maruz kaldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çalışma Psikolojisi, İSG, İSG Uzmanları, Mobbing, Örgütsel Davranış

Mobbing Behaviors Exposed by Occupational Safety Specialists’ 
Working in OSGB: The Case of Afyon Province
Ahmet Aydoğdu, Mehmed Zahid Çögenli

Uşak University School of Health, Department of Occupational Health and Safety, Uşak

There are many factors that cause job accidents in occupational health and safety. These factors can be physical, 
chemical and biological as well as psychological. Mobbing is one of the most important psychological risk 
factors. Mobbing causes many problems such as the reluctance of individuals to work, disagreements with their 
colleagues, impairment of concentration and attention deficit, which cause social life of the people, their internal 
life related to them and their business life. In this study, it was aimed to investigate the mobbing behaviors of 
occupational safety specialist working in the Common Health and Safety Units in Afyon province.

The research was designed by the general screening model of the screening model types as it aims to detect 
the mobbing behaviors. The general screening model consists of a universe of many elements and is a 
scanning scheme on a group (sample) taken from the entire universe or from the universe to arrive at a general 
conclusion about the universe. Using mobbing scale, it was aimed to reach the occupational safety specialist 
working in Common Health and Safety Unit Afyon province.A mobbing scale consisting of 35 questions including 
demographic information was used in the research. A total of 67 occupational safety experts were reached and 
the questionnaire was applied to 55 occupational safety specialists. It was tried to determine the frequency and 
grade of the mobbing behaviors experienced and experienced by occupational safety specialist. It has been 
found that experts who have reached the survey and the experts are exposed more frequently to some mobbing 
behaviors when considering the scale.

Keywords: Working Psychology, Occupational Health and Safety, Occupational Safety Specialist, Mobbing, 
Organizational Behavior
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İş Yeri Hekimlerinin Karşılaştığı Psiko-Sosyal Tehlike 
ve Risklerin İncelenmesi: Giresun İli İş Yeri Hekimleri 
Üzerine Bir Uygulama
Kübra Özdemir, Mehmed Zahid Çögenli
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Psikososyal tehlike ve riskler çalışma psikolojisi ve İş Sağlığı ve Güvenliği açısından önem taşımaktadır. 
Psikososyal tehlike, iş ortamındaki fiziksel etkenlerden ve işin yapısından kaynaklanan durumların yol açtığı, 
psikolojik, toplumsal veya fiziksel hasar oluşturma potansiyelidir. İşin gereklerinin çalışanın bilgi, beceri, 
ihtiyaçları ile çatışması, işi ile ilgili sosyal desteğin yetersiz kalmasıyla iş ve yarattığı psikososyal tehlikeler stres 
haline gelebilmekte ve çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından önemli risklere yol açtığı bilinmektedir. Bu 
çalışmayla işyeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından maruz kaldığı psikososyal tehlikelerin ve risklerin 
değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada Nitel araştırma yöntemi kullanılarak yarı yapılandırılmış 
sorularla mülakat tekniği seçilmiştir. Bu teknikte, önceden sormak istenilen soruları içeren görüşme protokolü 
hazırlanarak görüşmecilere yöneltilir ve kayıt altına alınıp araştırma hakkında veri toplanır. Yarı yapılandırılmış 
sorularla yapılan görüşmelerde araştırmacı görüşmenin akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla 
görüşmenin akışını etkileyebilir ve kişinin yanıtlarını açmasını, aydınlandırmasını sağlayabilir ve araştırma 
konusunun dışına çıkmadan gerekli bilgileri elde edebilir. Araştırmada Giresun ilinde çalışan 5 işyeri hekimine 
ulaşılmış ve 10 tane yarı yapılandırılmış mülakat sorusu yöneltilerek kayıt altına alınmıştır. Bu sorularla işyeri 
hekimlerinin maruz kaldıkları psikososyal tehlikeler ve riskler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma şartlarına 
göre bazı hekimlerin psikolojik olarak daha fazla risk altında oldukları ve bu tür davranışlarla ile daha sık 
karşılaştıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çalışma Psikolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İşyeri Hekimi, Psikososyal Tehlike ve Riskler
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by Occupational Physicians: An Application on Giresun Provincial 
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Psychosocial hazards and risks are important for work psychology and occupational health and safety. 
Psychosocial dangers are the potential for psychological, social, or physical damage caused by physical factors 
in the workplace and from work-related situations. Due to the conflict of the work needs with the knowledge, 
skills and needs of the worker and the lack of social support related to the work, the psychosocial hazards that 
are created and created can become stressful and lead to significant risks for employees’ health and safety. 
This study aims to evaluate psychosocial hazards and risks that occupational physicians are exposed to in 
terms of occupational health and safety. In the research, semi-structured interviewing technique was selected 
using qualitative research method. In this technique, an interview protocol containing the questions to be asked 
in advance is prepared and directed to the interviewers and data about the research are recorded and taken. 
In interviews with semi- structured questions, the investigator may influence the flow of the interview with 
different side or sub questions depending on the flow of the interviewer, and may enable the person to open 
and clarify their answers, and obtain the necessary information without going beyond the research topic. In the 
study, 5 Occupational Physicians working in Giresun province were reached and 10 semi-structured interview 
questions were directed and recorded. With these questions, psychosocial hazards and risks that occupational 
physicians are exposed to have been tried to be determined. According to working conditions, some physicians 
were found to be more at risk of psychological problems and to meet with such behavior more frequently.

Keywords: Working Psychology, Occupational Health and safety, Workplace Physician, Psychosocial Hazard 
and Risks
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Hemşirelerin İş Yerinde Yaşadıkları Stresin 
Oluşturduğu Sorunlar ve Bu Sorunların 
Performanslarına Etkisi: Sinop İli Devlet Hastanesi 
Örneği
Yağmur Erdal, Mehmed Zahid Çögenli

Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Uşak
Stres bireylerin hem çalışma hayatını hem de sağlıklarını olumsuz yönde etkileyen önemli risklerden bir tanesidir. 
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler kadar psikolojik riskler de bireylerin yaşam kalitesini, çevresindeki kişilere 
karşı olan davranışlarını, işyerlerine olan bağlılıklarını, çalışma isteklerini, çalışma ortamındaki bireylerle 
ilişkilerini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu olumsuzluklar da kişilerde dikkat dağınıklığı, konsantrasyon 
bozukluğu gibi durumlar ortaya çıkararak iş kazalarının yaşanmasında etkili olamaktadır. Bu nedenle psikolojik 
risk etmenleri iş sağlığı ve iş güvenliği açısından önem teşkil etmektedir. Bu çalışmada hemşirelerin maruz 
kaldığı stres kaynaklarının ne gibi sorunlar yarattığını ve performanslarında ne gibi olumsuzlukları meydana 
getirdiğini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma, mevcut stres kaynaklarını tespit etmeyi amaçladığından 
tarama modeli türlerinden genel tarama modeli ile desenlenmiştir. Genel tarama modeli çok sayıda elemandan 
oluşan bir evreni içermekte olup, evren hakkında genel bir kanıya varmak için evrenin tümüne veya evrenden 
alınan bir gruba ya da örneklem üzerinde yapılan tarama modelidir. Araştırmada Glazer Stres Ölçeği kullanılarak, 
Sinop ili Atatürk Devlet Hastanesinde çalışmakta olan hemşirelere ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada Sinop 
ili Atatürk Devlet Hastanesinde çalışmakta olan toplam 240 hemşire olduğu tespit edilmiştir. 200 hemşireye 
ulaşılmış ve Glazer Stres Ölçeği uygulanmıştır. Demografik bilgiler de dahil toplamda 35 sorudan oluşan bu 
ölçekle çalışanların maruz kaldıkları stres kaynakları ve sebep olduğu davranışlar tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Araştırmaya katılan hemşirelerin bir kısmının çok fazla stres altında kaldığı ve bu durumun işlerini olumsuz 
etkilediği yönünde görüş bildirdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çalışma Psikolojisi, Hemşire, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Stresi, Örgütsel Davranış, Stres 
Kaynakları

The Problems Stressed by Nurses in the Workplace and the Impact on 
the Performance of These Problems: Sinop Province State Hospital 
Example
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Stress is one of the major risks that affect both the working life and health of the individual in the negative. 
Psychological risks, as well as physical, chemical and biological risks, negatively affect the quality of life of 
individuals, their behavior towards people in their environment, their commitment to workplaces, their desire 
for work, These negativities are also effective in the occurrence of work accidents by revealing situations such 
as distracting attention, concentration disorder. For this reason psychological risk factors are important for 
occupational health and safety. In this study, it was aimed to determine what kind of problems the nurses’ 
stress sources caused and what kind of negativities they caused in their performances. The study was designed 
with a general screening pattern from the types of screening models that were aimed at identifying the sources 
of stress. The general screening model consists of a universe of many elements and is a scanning model of a 
group or sample taken from the entire universe or from the universe to arrive at a general conclusion about 
the universe. The Glazer Stress Questionnaire was used to reach the nurses working in Atatürk State Hospital 
of Sinop province. A total of 240 nurses working in Atatürk State Hospital of Sinop province were found in the 
study. 200 nurses were reached and the Glazer Stress Scale was administered. This scale, which consists of 
35 questions in total, including demographic information, has attempted to identify the stress sources and the 
behaviors that employees are exposed to. It has been determined that some of the nurses who participated in 
the study were under a lot of stress and that this situation adversely affected their work.
Keywords: Working Psychology, Nurse, Occupational Health and Safety, Work Stress, Organizational behavior, 
Stress Sources



272

[Davranış Bilimleri ve İSG]

Belediye Çalışanlarının Maruz Kaldıkları Mobbing 
Davranışları: Konya Akşehir İlçesi Örneği
Yılmaz Karadaş, Mehmed Zahid Çögenli
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İş Sağlığı ve Güvenliği sadece fiziksel etkileri kapsamamaktadır. Çalışanların tüm hareket ve çalışma durumlarının 
temelini oluşturan psikolojik etkenler İş Sağlığı ve Güvenliğinin de temel faktörlerindendir. Bu nedenle Mobbing, 
çalışan sağlığını olumsuz etkileyen ve çalışma ortamında yaşanan en önemli psikolojik risklerden bir tanesidir. 
Çalışanların yaşadıkları mobbing olayları, onların işyerlerinde ve yaptıkları işe olan inançlarını, iş performanslarını 
ve işe olan bağlılıklarını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışma ile belediyelerde çalışan memur statüsündeki 
çalışanların yaşadıkları ve maruz kaldıkları mobbing davranışlarını ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. 
Araştırma mevcut durumu tespit etmeyi amaçladığı için tarama modeli türlerinden genel tarama modeli 
seçilmiştir. Genel tarama modeli çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya 
varmak amacı ile evrenin tümü ya da evrenden alınacak bir grup örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama 
düzenlemeleridir. Araştırmada mobbing ölçeği kullanılarak, Akşehir Belediyesinde çalışmakta olan memurlara 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada Akşehir Belediyesinde çalışan toplam 149 memur olduğu tespit edilmiş ve 
110 çalışana ulaşılarak Mobbing ölçeği uygulanmıştır. Demografik bilgiler ile beraber toplam 30 sorudan oluşan 
bu ölçekle çalışanların maruz kaldıkları Mobbing davranışlarının sıklığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmaya 
katılan belediye çalışanlarının bir kısmı mobbing davranışlarına maruz kaldıkları düşünmektedir. Fakat yapılan 
istatistiki incelemede ölçeğin boyutları ve tamamı göz önüne alındığında demografik bilgiler açısından anlamlı 
bir fark ortaya çıkmamıştır. Çeşitli mobbing davranışlarına daha sık maruz kalan belediye çalışanları olduğu 
tespit edilmiştir.
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Occupational Health and Safety do not only cover physical effects. Psychological factors that constitute the basis 
of all movement and working conditions of employees are also the main factors of Occupational Health and 
Safety. For this reason, Mobbing is one of the most important psychological risks affecting employee health 
negatively and working environment. The mobbing incidents that employees experience are negatively affecting 
their workplace and their belief in the work they do, their job performance and their commitment to work. 
This study aims to reveal the mobbing behaviors experienced and experienced by employees in civil servant 
status in municipalities. The general screening model of screening model types has been chosen because 
the research aims to determine the current situation. The general screening model is a screening scheme 
on a group of elements to arrive at a general judgment about the universe, in a phase consisting of a large 
number of elements, and on a group of samples to be taken from all or the universe. Mobbing scale was used 
to reach civil servants working in Akşehir Municipality. It was determined that there were 149 civil servants 
working in Aksehir Municipality and 110 employees were reached and Mobbing scale was applied. This scale, 
which is composed of 30 questions in total with demographic information, tried to determine the frequency of 
mobbing behaviors that employees are exposed to. Some of the municipal employees involved in the survey are 
exposed to mobbing behaviors. However, there was no significant difference in the size of the scale and in the 
demographic information when considering the statistic. It has been found that municipal employees are more 
exposed to various mobbing behaviors.

Keywords: Municipality, Working Psychology, Occupational Health and Safety, Mobbing, Organizational 
Behavior 
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Türkiye ve Seçili OECD Ülkelerinde Psiko-teknik 
Uygulamaların Karşılaştırılması
Kemalettin Aydın1, Bünyamin Esen2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Güvenli sürüş için sürücülerde bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini 
gibi bilişsel özelliklerin; göz-el ve ayak koordinasyonu, tepki hızı gibi psiko-motor yetenek ve becerilerin 
düzeyinin ölçülmesi psikoteknik sistemler ile yapılmaktadır. Psikoteknik sistemler ile bireylerin kişilik özellikleri, 
alışkanlıkları, tutumları, öz kontrolleri, sorumluluk ve risk alma düzeyleri, saldırganlıkları gibi özellikleri test 
sistemleri kullanılarak ölçülebildiği. Psikoteknik uygulamalar en çok trafiğe ilişkin asgari düzeydeki yetenekleri 
ölçümlemek ve sürücü olarak kişilerin trafik kurallarına uyma eğitimine sahip olup olmadığını tespit amacıyla 
kullanılmaktadır. Bilimsel, tarafsız, standardize edilmiş ve klasife edilmiş ölçütlere göre uygulanan psikoteknik 
uygulamalar ile sürücüler açısından adeta bir bireysel risk analizi yapılmaktadır. Psiko-teknik değerlendirmelerin 
iş yaşamına uyarlanması iş kazalarının önlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması, işçi 
kaynaklı iş güvenliği risklerinin tespiti ve analizi açısından kritik önemdedir. Psiko-teknik değerlendirmeler yoluyla 
işçilerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyma eğitimine sahip olup olmadığını tespit edilmesi mümkündür. 
Dünyada yaygın uygulama alanları bulan psiko-teknik değerlendirme uygulamaların Türkiye’de oldukça sınırlı 
olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de psikoteknik uygulamaların iş sağlığı ve güvenliği 
sistemlerine adaptasyonu imkanları değerlendirilmiş, Avrupa’daki örnek uygulamalar ile karşılaştırmalar 
yapılarak psikoteknik uygulamaların bireysel risk analizi olarak değerlendirilmesine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: psiko-teknik değerlendirme, iş güvenliği, davranış bilimleri

Comparison of Applications of Psycho-Technical Assessment 
Techniques in Turkey and Selected OECD Countries
Kemalettin Aydın1, Bünyamin Esen2

1Blacksea Technical University Department of Medicine
2Bogazici University Department of Political Science and International Relations

Measurement of cognitive traits such as perception, attention, memory, reasoning ability, speed-distance 
estimation that must be found in drivers for safe driving, and measurement of psycho-motor abilities and skill 
levels such as eye-hand and foot coordination, reaction speed are being done with psycho-technical assessment 
systems. Personality traits, habits, attitudes, self-checks, levels of responsibility and risk taking, and tendency 
for aggression can be measured by psycho-technical systems through testing. Psycho-technical practices are 
mostly used to measure the minimum level of skills related to traffic and to determine whether the driver has 
a tendency towards complying or resisting to traffic rules. With psycho-technical applications, an individual 
risk analysis is being practiced in terms of drivers, through scientific, objective, standardized and classified 
measures.

Adaptation of psycho-technical assessments to work life is crucial in the prevention of occupational accidents, 
dissemination of occupational health and safety culture, and the identification and analysis of worker oriented 
occupational safety risks. Through psycho-technical assessments, it is possible to determine whether workers 
tend to comply with occupational health and safety measures or to resist them. Despite widespread applications 
of psycho-technical assessments in the world, this practice is quite limited in the labour life of Turkey.

In this study, the possibilities of adaptation of psycho-technical assessment techniques to occupational health 
and safety system of Turkey is being evaluated. By comparisons with the examples of applications in selected 
OECD countries, the possibilities of using psycho-technical assessments as a “personal risk analysis” is being 
discussed.

Keywords: psycho-technical assessment, business security, behavioral sciences
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Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığı ile İş Sağlığı ve 
Güvenliği Olgusunun Kavramsal Analizi
Hatice Özdemir

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Kayseri

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkili kavramların önemi tartışılmaz. Kavramların doğru ve net 
olarak öğrenebilmek önemlidir. Çünkü zihnimizde oluşturduğumuz bu kavramlara yüklediğimiz bu anlamlar, 
yarın mesleğe bakışımızı, icra edişimizi, problemleri çözme becerilerimizi direkt olarak etkiler.

Bu araştırmanın amacı, kelime ilişkilendirme testi kullanılarak iş sağlığı ve güvenliği programı öğrencilerinin 
bilişsel yapılarını ortaya koymak, verilen kavramlara ilişkin bilgilerini ve varsa yanılgılarını belirlemektir. 
Öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel olduğu düşünülen sekiz adet anahtar kavram verilmiş ve belli bir 
süre içerisinde bu kavramların akıllarına getirdiği cevapları yazmaları istenmiştir. Elde edilen verilerin frekans 
değerleri kaydedilerek öğrencilerin bilişsel yapısını ortaya koyacak kavram ağları çizilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kelime ilişkilendirme testi, iş sağlığı ve güvenliği, bilişsel yapı.

Conceptual Analysis of Occupational Health and Safety By Word 
Association Test
Hatice Özdemir

Erciyes University, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Occupational Health and Safety Program, Kayseri, Turkey

The importance of the concepts associated with occupational health and safety in working life is indisputable. It 
is important to learn the concepts accurately and clearly. Because these meanings that we have created in our 
minds are directly influenced by the way we look at the profession tomorrow, our execution, our ability to solve 
problems.

The aim of this research is to reveal the cognitive structures of the occupational health and safety program 
students using the word association test, and to determine their knowledge of the concepts given and their 
illusions. The students were given eight key concepts that were thought to be the basis for occupational health 
and safety and were asked to write the answers that these concepts brought to their minds within a certain 
period of time. The frequency values of the resulting data will be recorded and the concept networks will be 
drawn to reveal the cognitive structure of the students.

Keywords: Word association test, occupational health and safety, cognitive structure.
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İş sağlığı ve güvenliğinde mesleki sorunlardan stres 
sorunu ve güvenlik görevlilerine etkisi
Ahmet Kenan Sayın

İnönü Üniversitesi, Malatya MYO, Malatya

Özet:
Bir iş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık 
sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar 
yapılmasına iş sağlığı ve güvenliği denir. Bu tanıma göre iş sağlığı ve iş güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi 
için iş ortamında oluşabilecek tehlikelerin, sağlığa zararlı olabilecek şartların risk ve tehlike analizleri yapılarak 
ortadan kaldırılmaları gerekmektedir. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken konulardan biri olarak mesleki 
sorunlar karşımıza çıkmaktadır.

Mesleki sorunlar ele alındığında özellikle güvenlik ve koruma hizmetleri alanında büyük sorunların olduğu 
göze çarpmaktadır. Güvenlik görevlilerinin ayakta uzun süre beklemelerinden, acil ve riskli durumlarda silah 
kullanma zorunluluklarının bulunmasına kadar birçok görev/iş sürecinde ağır bir stres faktörüyle karşı karşıya 
kalınmaktadır. Bu stres faktörü birçok olumsuzluğu beraberinde getirerek iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz 
etkilemektedir.

Bu çalışmada güvenlik görevlilerinin (işçilerinin) çalışma koşullarında karşı karşıya kaldığı stres faktörü ele 
alınarak bu faktörün iş sağlığı ve güvenliği açısından oluşturduğu sorunlar ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Görevlisi, Stres,İş Sağlığı ve Güvenliği

Occupational problems in occupational health and safety stress 
problem and its effect on security personnel
Ahmet Kenan Sayın

İnönü University,

Özet:
Bir iş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık 
sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar 
yapılmasına iş sağlığı ve güvenliği denir. Bu tanıma göre iş sağlığı ve iş güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi 
için iş ortamında oluşabilecek tehlikelerin, sağlığa zararlı olabilecek şartların risk ve tehlike analizleri yapılarak 
ortadan kaldırılmaları gerekmektedir. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken konulardan biri olarak mesleki 
sorunlar karşımıza çıkmaktadır.

Mesleki sorunlar ele alındığında özellikle güvenlik ve koruma hizmetleri alanında büyük sorunların olduğu 
göze çarpmaktadır. Güvenlik görevlilerinin ayakta uzun süre beklemelerinden, acil ve riskli durumlarda silah 
kullanma zorunluluklarının bulunmasına kadar birçok görev/iş sürecinde ağır bir stres faktörüyle karşı karşıya 
kalınmaktadır. Bu stres faktörü birçok olumsuzluğu beraberinde getirerek iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz 
etkilemektedir.

Bu çalışmada güvenlik görevlilerinin (işçilerinin) çalışma koşullarında karşı karşıya kaldığı stres faktörü ele 
alınarak bu faktörün iş sağlığı ve güvenliği açısından oluşturduğu sorunlar ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. 

Keywords: Occupational Health and Safety, Stress, Security Guard
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Stresin Kişisel Davranış Ve İş Planlama Hatalarına 
Etkisi
Filiz Ekim Çevik

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü

İş sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmaların temel hedefi; iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, 
sonuçları ve bunların önlenebilmesi için gerekli olan yöntemleri belirlemek ve uygulamaktır. Yani Çalışanlara 
daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmaktır. Bununla birlikte çalışanın; özellikle yaşamına, vücuduna 
ve sağlığına yönelik tehditlerden ve zararlardan korunması gereği ortaya çıkmıştır. Personelin sağlık ve 
güvenliğinin korunması eylemi, onları çevresel kirlilikler, yüksek gürültü düzeyleri, korumasız makine, 
radyasyon vb. gibi tehlikelerden koruyan bir çalışma çevresi yaratmayı içerir. Çalıştığımız iş organizasyonun 
içindeki konumu açısından fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik sorunlar içerdiği gibi psikolojik ve sosyal 
zararlar da içerebilir. Psikososyal en başta geleni ve en başta bilineni strestir. Günümüzde işe bağlı stres kaynaklı 
fizyolojik ve psikolojik hastalıkların da gittikçe arttığı görülmektedir. Stres yaşamın her anında bireyi fiziksel 
sosyal psikolojik ve davranışsal yönden etkileyen, kontrol edilemediğinde ruhsal çöküntü yaratan, dikkat ve 
konsantrasyon eksikliğine yol açan ve bunların sonucunda iş kazalarına yol açan bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kısacası, kişisel etkinlik ve verimliliği olumsuz olarak etkilemektedir. Özetle; Kişinin davranışlarını, 
çevresiyle iletişimini etkilemektedir. Dolayısıyla bu durum iş planlama hatalarına kadar giderek, iş kazalarına 
sebebiyet verebilmektedir. Bu araştırmada; İş sağlığına ve güvenliğine ilişkin problemler, kişisel davranış ve 
planlama hataları ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Stres, Kişisel Davranış, İş, Plan

The impact of the stress concept on personal behavioral and work 
planning errors
Filiz Ekim Çevik

Istanbul University, Institute of Forensic Medicine

İş sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmaların temel hedefi; iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, 
sonuçları ve bunların önlenebilmesi için gerekli olan yöntemleri belirlemek ve uygulamaktır. Yani Çalışanlara 
daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmaktır. Bununla birlikte çalışanın; özellikle yaşamına, vücuduna 
ve sağlığına yönelik tehditlerden ve zararlardan korunması gereği ortaya çıkmıştır. Personelin sağlık ve 
güvenliğinin korunması eylemi, onları çevresel kirlilikler, yüksek gürültü düzeyleri, korumasız makine, 
radyasyon vb. gibi tehlikelerden koruyan bir çalışma çevresi yaratmayı içerir. Çalıştığımız iş organizasyonun 
içindeki konumu açısından fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik sorunlar içerdiği gibi psikolojik ve sosyal 
zararlar da içerebilir. Psikososyal en başta geleni ve en başta bilineni strestir. Günümüzde işe bağlı stres kaynaklı 
fizyolojik ve psikolojik hastalıkların da gittikçe arttığı görülmektedir. Stres yaşamın her anında bireyi fiziksel 
sosyal psikolojik ve davranışsal yönden etkileyen, kontrol edilemediğinde ruhsal çöküntü yaratan, dikkat ve 
konsantrasyon eksikliğine yol açan ve bunların sonucunda iş kazalarına yol açan bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kısacası, kişisel etkinlik ve verimliliği olumsuz olarak etkilemektedir. Özetle; Kişinin davranışlarını, 
çevresiyle iletişimini etkilemektedir. Dolayısıyla bu durum iş planlama hatalarına kadar giderek, iş kazalarına 
sebebiyet verebilmektedir. Bu araştırmada; İş sağlığına ve güvenliğine ilişkin problemler, kişisel davranış ve 
planlama hataları ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışılacaktır.

Keywords: Stress, Personal Behavior, Work, Plan
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Ocuupational stress assessment of an algerian petrochemical 
company
Assia Boughaba

Health and Safety Institue, Batna2 University, Batna, Algeria

BACKGROUND: In Algeria, there are no statistics on the number of the employees who suffer from stress and 
little studies that handl this problem. Nevertheless, Algeria has a system of professional risk prevention that 
may takes in account the stress. The 26th January’s law (1988), ensure the working medecin that has role « 
to promote and maintain the highest degree of the physical and mental well being, to place and maintain the 
workers in a suitable employment according to their physiological and psychological capacities ». However, in the 
informal side that law is almost inoperative. The objective of this study is to draw up a current occupational stress 
situation in Algerian company and to determine the dominant factors of the stress in this company.METHODS: 
An investigation by the Karasek questionnaire was realized at Bir sebaa site in the national company of the big 
tanker works ENGTP (Sonatrach). 123 valid questionnaire was recieved from 200 questionnaires, representing 
a rate of 41 %. RESULTS: The working conditions, the psychological aspects, the relationship with the hierarchy 
and the contract type are perceived as restrictive by most of the employees. CONCLUSION: The present study 
showed that employees who have fixed terme contract admit the most low scores. The employees consider that 
their skills are under used and their relation with the hierarchy constitutes a risk factor.

Keywords: health at work, occupational stress, stress, diagnostic
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Çeşitli Sektörlerde Patlayıcı Ortam Oluşum ve Patlama 
Etkisi Risklerinin Değerlendirilmesi
Ramazan Topcu, Tahsin Aykan Kepekli 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Yanabilen hava ile yanıcı kimyasal gaz - buhar bulutu karışımlarına Patlayıcı Ortam (ATEX) denir. Günümüzde 
Patlayıcı Ortamlar, petrokimya sektöründe büyük fabrikalarda olduğu gibi daha küçük ölçekli işyerleri için 
de risk oluşturmaktadır. Açık ve sınırlandırılmamış alanlarda oluşan düşük miktarda kütlelerin oluşturduğu 
patlayıcı ortamlar nispeten zararsız parlama - deflagrasyona sebep olabilirken, daha fazla miktarda yakıt 
içeren, kapalı alandaki sınırlandırılmış ortamlarda oluşacak patlamaların şiddeti, yakıtın da reaktifliğine bağlı 
olarak infilak - detonasyon şiddetine kadar varabilmektedir. Hava - yakıt karışımlarının oluşturacağı kütlelerin 
hesaplanması ve yayılımlarının alacağı geometrik boyut ve şekillerinin tahmini, patlayıcı ortam risklerinin 
değerlendirilmesinde ilk adımdır. Patlayıcı Ortam tehlikeli bölgelerinin (zone) hesaplanmasında ülkemizde 
kullanılan başlıca yöntem EN60079-10-1 ve 2 standardlarında belirtilen metodolojidir. EN-60079-10-1 
metodolojisine göre patlayıcı ortamlarda yapılacak çalışmalar a) yanıcı kimyasal maddelerin sınıflandırılması 
ve belirlenmesi, b) olası boşalma kaynaklarının ve derecelerinin belirlenmesi, c) boşalma hızının hesaplanması, 
d) salınım karakteristiğinin hesaplanması, e) tehlikeli bölge (zone) tiplerinin belirlenmesi, f) tehlikeli bölgelerin 
yayılım mesafe ve geometrilerinin belirlenmesi ile harita üzerinde gösterimi, g) uygun güvenlik önlemlerinin 
belirlenmesi olarak sıralanabilir. ATEX patlamaların şiddetinin hesaplanmasında ise Baker-Sthrehlow-Tang en 
sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu çalışmada, akaryakıt, boya sanayi, talaşlı imalat sanayi sektörlerinde 
ve doğal gaz kullanımında sırasıyla EN-60079-10-1 ve 2 yöntemleri ile tehlikeli bölge (zone) hesaplamaları 
yapılmış ve tahmini tehlikeli bölge hacimlerinde oluşacak patlayıcı ortamların patlama etki modelleri 
oluşturulmuş ve etki mesafelerine göre sektörlerdeki tahmini hasar - zarar (ölüm oranları) kullanılarak HRN 
yöntemi ile risk analizi her bir senaryo için yapılmıştır. Sonuçlara göre olası kazaların etki sonuçları ve ölüm 
oranları risk analizi yapılmıştır. Patlayıcı ortamlar ile yaygın karşılaşıldığı düşünüldüğünde, bu şekilde ortam risk 
değerlendirmelerinin sadece büyük endüstriyel tesisiler değil aynı zamanda günlük hayat ve ortamlar için de 
olan önemi açıktır. Ortamlarda risklerin ve olası şiddet etkilerinin belirlenmesi olası hasar - zarar tahmini için 
önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Patlayıcı Ortam, ATEX, EN60079, Patlama, BST Yöntemi, HRN Risk Analizi

Assessment of Explosive Atmosphere Formation and Explosion 
Effects Risks in Various Sectors
Ramazan Topcu, Tahsin Aykan Kepekli 
Istanbul Yeni Yüzyıl University
Combustible air and gas-vapor cloud mixtures are called Explosive Atmospheres (ATEX). Today, Explosive 
Atmospheres pose a risk for smaller scale businesses as well as large factories in petrochemicals sector. 
Explosive atmospheres formed by low volume masses in open and unconfined areas can cause relatively 
harmless deflagrations while explosive explosions in confined surroundings containing higher amounts 
of fuel can reach detonation severity depending on the fuel ‘s reactivity. The calculation of air-fuel mixture 
mas and estimation of geometric dimensions and shapes of dispersions are first step in assessing explosive 
atmospheric risks. Main method used in calculation of hazardous zones in our country is the methodology 
specified in EN 60079-10-1 and 2 standards which consist of b) calculation of possible discharge sources and 
grades; c) calculation of the discharge rate; d) calculation of the release characteristics; e) determination of 
the hazard zones, f) designation of the propagation distance and geometry of the hazardous areas and display 
on map, g) selection of appropriate safety precautions. Baker-Sthrehlow-Tang is one of the most commonly 
used methods for calculating the severity of ATEX explosions. In this study, dangerous zone calculations were 
made with methods of EN-60079-10-1-2 respectively in gas stations, paint industry, wood manufacturing 
industry and natural gas usage and explosion effect models of explosive atmospheres formed in estimated 
dangerous zone volumes were created, risk analysis using the HRN method was performed for each scenario 
using estimated damage-losses (mortality rates) in the sectors. According to the results, effects of possible 
accidents and mortality rates were analyzed. As explosive atmospheres are common, it is clear that explosive 
atmosphere risk assessments are important not only for large industrial facilities but also for everyday life and 
environments. Determination of the risks and potential effects in the environment is important for estimating 
possible damage - loss.
Keywords: Explosive Atmosphere, ATEX, EN60079, Explosion, BST Method, HRN Risk Analysis
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Katı Hal Kimyası Araştırma Laboratuvarının Mevcut 
Ortam ve Şartlarının Laboratuvar Güvenliği Yönünden 
Araştırılması
Mehmet Pişkin1, Ömer Faruk Öztürk2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, 
Çanakkale 2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Çanakkale

Laboratuvarlar iş yeri olarak tehlikeli iş yerleri arasında yer almasından dolayı burada çalışanlar potansiyel 
tehlikeyi ve acil durumlarda ne yapacaklarını bilmeleri gerekiyor. Okullarda ve üniversitelerde yer alan 
laboratuvarların kullanımı, iş hayatında da çalışanları tehlikelerle karşı karşıya getirebiliyor. Bu yüzden 
laboratuvarda tehlikelere karşı alınması gereken önemlerin bilinmesi önem arz ediyor.İş Sağlığı ve Güvenliği 
açısından kimya laboratuvarlarında çalışan öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sağlığına etki eden faktörlerin 
başında insan sağlığına zararlı kimyasal maddelerden gelmektedir. Kimya laboratuvarları 72.19.01 NACE kodu 
(Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri) ile iş yerleri olarak 
tehlikeli sınıfa girmektedirler ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı ile çalışmaları gerekmektedir. Üniversitelerin kimya 
laboratuvarlarında çalışanlar ve öğrenciler, bir çok kimyasal ile çalışmakta ve çeşitli iş sağlığı ve güvenliği 
açısından risklere maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada, bir Katı Hal Kimyası Araştırma Laboratuvarında çalışan 
öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin maruz kaldığı kimyasal riskler incelenmiştir. Bu alanda kullanılan 
kimyasalların insan sağlığına etkileri ve laboratuvarın ortam ve şartlarının laboratuvar güvenliği mevzuatı 
açısından incelenerek bu laboratuvarda çalışanlarda farkındalık oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Katı Hal Kimyası Araştırma Laboratuvarı, Laboratuvar güvenliği, Kimyasal maruziyet, 
Tehlikeli kimyasal

Investigation of Current Conditions and Conditions of Solid State 
Chemistry Research Laboratory in terms of Laboratory Safety
Mehmet Pişkin1, Ömer Faruk Öztürk2

1Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Vocational School of Technical Sciences, Food Processing 
Department, Çanakkale 2Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Arts and Sciences, Department of 
Chemistry, Çanakkale

Because laboratories are among the dangerous workplaces as workplaces, workers here need to know the 
potential hazards and what to do in an emergency. The use of laboratories located in schools and universities 
can jeopardize employees in business. Therefore, it is important to know the importance that should be taken 
against the danger in the laboratory. Among the factors affecting the health of the students and the teaching 
staff working in chemical laboratories in terms of work health and safety comes from chemical substances 
harmful to human health. Chemistry laboratories are entering dangerous classes as workplaces with NACE 
code 72.19.01 (other research and experimental development activities in natural sciences and engineering), 
and they need to work with class B safety experts. Workers and students in the chemistry laboratories of 
universities work with many chemicals and are exposed to risks in terms of various occupational health and 
safety. In this study, the chemical risks of faculty members and students working in a Solid State Chemistry 
Research Laboratory were examined. The effects of chemicals used in this area on human health and the 
environment and conditions of the laboratory have been examined in terms of laboratory safety legislation and 
awareness has been formed in these laboratories.

Keywords: Solid State Chemistry Research Laboratory, Laboratory Safety, Chemical Exposure, Hazardous 
Chemical
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Sivil Havacılıkta Boyahane Bölümlerinde Kimyasal 
Maruziyet Risk Değerlendirmesi
Burçin Çelik, Ceren Kesici, Hatice Şimşek, Nezih Sel, Tolga Barışık
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul

Kimyasal maddeler gün geçtikçe artmasına rağmen, endüstride kullanılan kimyasallarla ilgili gerekli 
koruyucu önlemler ya hiç alınmamakta, ya da alınan önlemler yeterli olmamaktadır. Üretiminden kullanımına, 
taşınmasına, depolanmasına, kontrol altında tutulmasına ve yok edilmesi süreçlerin de etkin olabilmesi için 
öncelikle kimyasalların özelliklerinin bilinmesi ve gerekli etiketlendirme işlemlerinin en iyi şekil de yapılması 
gerekmektedir. Risklerin başında kullanılan kimyasallara bağlı olarak oluşan meslek hastalıkları ve iş kazaları 
gelmektedir. Mevcut risklerin yok edilmesi veya en az düzeye indirilmesi için işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğiyle 
ilgili yönetmelikler çerçevesinde tüm önlemleri alması gerekmektedir. Ayrıca iş sağlığı güvenliği bilincinin iyice 
yerleşmesini sağlamak için çalışanlara gerekli eğitimin verilerek sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık 
haline getirilmesi sağlanmalıdır. Bu çalışmada sivil havacılık boyahanelerinde kullanılan kimyasalların, zararları 
ve işçilerin maruz kaldığı riskler gözlenmiştir.Ayrıca bu çalışmada örnek kimyasal maruziyet risk değerlendirme 
yöntemi (Chemical Toolkit) uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Boya Kimyasalları, İş Kazaları, Kimyasal Maruziyet, Meslek Hastalıkları, Risk 
Değerlendirmesi

Chemical Exposure Risk Assessment for Paint Department in Civil 
Aviation
Burçin Çelik, Ceren Kesici, Hatice Şimşek, Nezih Sel, Tolga Barışık
Istanbul Yeni Yuzyil University, Occupational Health and Safety Department, Istanbul

Even though chemicals are increasing in the environment the necessary precautions are either not taken or they 
are not enough. Primarily, to be efficient in the points, from manufacturing to utilization; also to mobilization, 
to storage, to get under control, and in the destruction process; peculiarities of the chemicals should be known 
and essential labeling should be processed at its best. Foremost among the risks are occupational illnesses 
caused by these chemicals and work place accidents. In order to reduce the risks employers must take all 
necessary precautions work place health and safety. In addition to this employees must be trained and educated 
so they develop and internalize an awareness of work place safety and habits. This study looks at the harms of 
chemicals used in the civil aviation paint industry and the risks it poses to workers. Also in this study, a sample 
chemical exposure risk assessment method (Chemical Toolkit) was applied.

Keywords: Chemical Exposure, Dye Chemistry, Occupational Accident, Occupational Diseases, Risk Assessment
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Toplu konutlarda olası acil durumlar ve acil durumlara 
hazır olma - Bir site için uygulama
Necla Dalbay
İstanbul Aydın Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul

Bu çalışmanın amacı; toplu konutlarda site sakinleri ve çalışanlar açısından olası acil durumlar, acil durum 
planları ve alınacak önlemlerin örnek uygulama üzerinden irdelenmesidir.

Yaklaşık 13000 kişinin yaşadığı ve 180 personeli olan 135 hektar alanda kurulu, çok katlı (23-26) bloklardan, 
sosyal yaşam alanlarından ve işyerlerinden oluşan sitede olası acil durumlar belirlenmiş, acil durum ekibi 
oluşturulmuş, acil durum planı hazırlanmış ve gerekli acil durum ekipmanları satın alınmıştır.

Acil durum ekibinin eğitimleri sonrası senaryolu acil durum tatbikatı gerçekleştirilmiştir. Tatbikat sırasında 
yapılan gözlemler doğrultusunda rapor hazırlanarak site yönetimine sunulmuştur. Raporda belirtilen eksikler 
giderildikten sonra; tüm blokları kapsayan ve site sakinlerinin blokları boşaltmasını da içeren detaylı acil durum 
senaryosu hazırlanmış, site sakinleri önceden bilgilendirilmiş ve tatbikatlar gerçekleştirilmiştir.

Mevzuata göre tatbikatların yılda bir tekrarlanması esastır. Ancak, özellikle bu tarz büyük yaşam alanlarında, 
acil durumlara hazır olabilmek için tatbikatların daha sık ve mümkünse habersiz olarak yapılması acil durum 
ekiplerinin ve site sakinlerinin her türlü acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlayacaktır.

Özellikle deprem ve yangın gibi çok büyük önem arzeden acil durumlara hazırlıklı olmak, olası can ve mal 
kayıplarını azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: toplu yapı, acil durum, acil durum tatbikatları, site sakinleri, acil durum ekibi

Possible emergency situations and be ready to emergencies in mass 
buildings - An application for a site
Necla Dalbay
Istanbul Aydin University, OHS Program, Istanbul, Turkey

The purpose of this study is; possible emergency situations, emergency plans and precautions to be taken in 
terms of site residents and employees in mass housing.

Possible emergency situations were identified on the site where about 13000 site residents live, emergency 
teams were created, an emergency plan was prepared and necessary emergency equipment was purchased.

Planned emergency practice was carried out.after training of the emergency team. A report was prepared and 
presented to the site management. After the deficiencies mentioned in the report have been fixed; a detailed 
emergency scenario covering all blocks and involving site residents unloading the blocks was prepared and site 
residents were informed in advance and practices were held.

According to the legislation it is essential that the practices are repeated annually. However, especially in such 
large living spaces, frequent and possibly unannounced drills to be ready for emergencies will ensure that 
emergency teams and site residents are prepared for all kinds of emergencies.

In particular, it is very important to be prepared for emergency situations such as earthquake and fire, the 
potential losses of life and property will reduce.

Keywords: mass building, emergency situation, emergency drills, site residents, emergency team
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Çatı Tipi Güneş Enerji Santrallerinde İş Güvenliği için 
Hızlı Kesme Sistemi
Fırat Öncin1, Ramazan Bayındır2, Mustafa Gökdağ3

1TEDAŞ Genel Müdürlüğü, Teknik Uzman, Ankara 2Gazi Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Ankara 
3Karabük Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Karabük

Hazırlanan yönetmelik çalışmasının yürürlüğe girmesi ile birlikte küçük tip güneş enerji santralleri ve çatı tipi 
güneş enerji santrallerinin uygulaması ülkemizde de başlamış olacaktır. Ülkemizde 10 milyona yakın bina 
çatısı ve en az 85 milyon m2 sanayi çatısı mevcut olduğu değerlendirildiğinde, kamuoyunun yenilenebilir enerji 
konusundaki desteği ve verilecek teşvikler ile çatı tipi güneş santrallerinin elektrik enerjisi üretiminde yakın bir 
gelecekte yaygın olarak kullanılacağı değerlendirilmektedir. Çatı kurumlarında güneş panelleri seri ve paralel 
bağlanmaları ile birlikte sistemin gerilimi 1000 V doğru gerilime kadar da çıkabilmektedir. Bilindiği üzere, 
güneş panelleri, prensip olarak üzerine düşen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çevirir ve güneş ışığına 
maruz kaldığı sürece doğru gerilim üretir. Böyle bir sistemde eviricilerin kapatılması güneş panellerini devreden 
ayırır ve yükün beslemesi kesilir. Ancak, eviricinin kapatılması evirici ile panel arasındaki iletkenlerde doğru 
gerilimin var olması nedeniyle iş güvenliği kapsamında çalışanlar için elektrik çarpma tehlikesi riskini ortadan 
kaldırmaz. Bununla birlikte herhangi bir sebepten dolayı çatının üstünde meydana gelebilecek yangın esnasında 
ilk müdahalede bulunacak kişiler ve itfaiye erleri için ciddi güvenlik tehlikesi oluşturmaktadır. ABD ve Almanya 
gibi ülkeler de bu durumları ortadan kaldırmak için bazı yasal düzenlemeler ve mevzuatlar oluşturulmuştur. 
Bu mevzuatlar, sistem kullanıcılarının ve yangın sırasında, itfaiyecilerin iş güvenliğini sağlamak amacıyla 
elektrik çarpması tehlikesini ortadan kaldırmak için panel ile evirici girişi arasındaki enerjiyi kesen hızlı kesme 
şartını tanımlamaktadır. Güneş santrallerinin kurulumu, uygulaması, bakımları ve özellikle oluşabilecek yangın 
riski gibi durumlarda, bu sistemler için yeni güvenlik önlemlerinin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Literatür 
incelendiğinde, özellikle çatı tipi sistemlerde yangınla mücadele işlemleri, havalandırma yerlerinin sınırlanması, 
sınırlandırılması, çatı yapılarında yürüyüş yüzeyleri gibi yasal düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Bu 
makalede, çatı uygulamaları mevzuatının yürürlüğe girmesi ile birlikte ülkemizde de çatı tipi uygulamaların 
yaygınlaşacağı değerlendirildiğinde, diğer ülkelerde çatı uygulamaları için kullanılan iş güvenliği tedbirlerinin 
mevzuatlara dâhil edilmesi ve bu tedbirlerin nasıl uygulanması gerektiği ülkemizdeki mevcut yasal mevzuatlar 
da dikkate alınarak ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hızlı Kesme, Çatı Tipi, Güneş

Rapid Shutdown System For Occupational Safety in Roof Type Solar 
Power Plants
Fırat Öncin1, Ramazan Bayındır2, Mustafa Gökdağ3

1General Directorate of TEDAŞ, Technical Expert, Ankara 2Gazi University, Electrical and Electronics Engineering, 
Ankara 3Karabük University, Electrical and Electronics Engineering, Karabük Considering that there are 10 
million buildings near our country and at least 85 million square meters of industrial roofs, public support and 
support for renewable energy and roof solar power plants are widely considered to be widely used in electricity 
generation in the near future. In such a system, the closing of the inverters disconnects the solar panels and 
the load is cut off. However, shutdown of the inverter does not remove the risk of electric shock for employees 
working within the scope of work safety because there is a correct voltage in the conductors between the 
inverter and the panel. However, for any reason, it is a serious safety hazard for firefighters and those who will 
be the first to inverter during the fire, which may occur on the roof. Legislations define the energy-cutting fast 
disconnecting condition between the panel and the inverter input to eliminate the danger of electric shock in 
the event of a fire, in order to ensure the safety of firefighters. In situations such as the installation, application, 
maintenance and especially the risk of fire of solar power plants, it is necessary to take new safety precautions 
for these systems. When the literature is examined, it is seen that legal arrangements such as fire fighting 
operations, limitation of ventilation places, limitation of roofing systems, and walking surfaces in roof structures 
are made especially in roof type systems. In this article, when the legislation of roof applications is put into effect 
and the roof type applications in our country are evaluated to be widespread, the incorporation of occupational 
safety measures used for roof applications in other countries in legislation and how these measures should be 
applied has been examined in detail considering the current legal legislation in our country.

Keywords: Rapid Shutdown, Roof Type, Solar
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Alışveriş Merkezlerinde Ziyaretçi Yoğunluğuna Göre 
Dizayn Esilmiş Acil Durum Eylem Planı
Zeynep Serbest1, Mustafa Öztürk2

1OSGB, İş Güvenliği Uzmanı, İstanbul 2AVM, İş Güvenliği Uzmanı, İstanbul

Etkin bir afet ve acil durum eylem planının hazırlanması için öncelikli olarak işletmenin yapısal ve organizasyonel 
yapısının incelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Alışveriş Merkezi (AVM) gibi toplu yaşam alanlarında anlık 
insan yoğunluğunun dikkate alınması ve bu yoğunluğun tesadüfi bir topluluk olduğu gerçeği üzerinden planlar 
geliştirilmelidir.Bu bakış açısıyla hazırlanacak Acil Durum Yönetim Planları ile işçi güvenliği ve paralelinde 
ziyaretçi güvenliğinin de sağlanması amaçlanmaktadır. Mağaza personellerinin de toplu eğitimlere katılması 
ve destek personel olarak görevlendirilmeleri gerektiği, mağaza ve diğer avm çalışanlarına önceden teslim 
edilecek acil durum bilgilendirme formlarının uygulamaya konulması ve bu bağlamda tatbikatlarda aktif rol 
almalarını sağlanmaktadır. Ayrıca teorik ve uygulamalı eğitimler ile bilgilendirmeler Acil Durum Yönetimlerinin 
temeli niteliğinde olması sebebi ile çalışmada aktif olarak uygulanmıştır. Çalışmada ayrıca; AVM gibi toplu 
kullanım alanlarında Acil Durum Yönetimlerinin daha planlı ve en az sorun ile yönetilmesi adına tatbikatlara 
tüm AVM çalışanlarının aktif olarak katılması gerektiği somut sonuçları elde edilmiştir. Acil durum ekiplerinin 
eğitimlerin tekrarlanması ve tatbikatlarda-eğitimlerde yaşanan sorunların irdelenerek çözüm arayışlarının 
gerçekleşmesi gerektiği diğer sonuçlar arasında yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: AVM, Acil Durum, Acil Durum Yönetimi, Acil Durum Ekipleri, Toplu Kullanım Alanları 

Emergency Action Plan Designed Based on Visitor Intensity at 
Shopping Centers
Zeynep Serbest1, Mustafa Öztürk2

1OSGB, Health and Safety Executive, İstanbul 2Shopping Mall, Health and Safety Executive, İstanbul

Planning an effective disaster and emergency action. Firstly, the structural and organizational structure 
of the business should be examined. In this context, it is aimed to eliminate and concentrate the density of 
community areas and people like Shopping Center (AVM). The reason for collective training of shop staff and 
their assignment according to the support staff is to ensure that the information to be delivered to the shop and 
other AVM employees in advance is fulfilled by the informational forms and actively take part in the exercises in 
this context. It will also be actively implemented in the workplace, as it is the basis of Emergency Management. 
Also in the study; In such areas as shopping centers, concrete outputs were obtained that all the AVM employees 
should have in order to manage Emergency Management with more planned and least problems. Emergency 
teams are removed from education and there are other conclusions that need to be addressed by examining the 
problems experienced in the exercises- trainings and finding solutions.

Keywords: Shopping Center, Emergency, Emergency Management, Emergency teams, Mass Use Areas 
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Kimyasal Maddelere Bağlı Laboratuvar Kazalarında 
İlkyardım
Beril Anılanmert, Fatma Çavuş Yonar
İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye

Laboratuvarlar, iş kazalarına sebep olabilecek pek çok risk faktörünü bünyelerinde bulundururlar. Özellikle 
kimyasal etkenli bu risk faktörleri sebebi ile oluşabilecek yanıklar, kesikler, yangınlar, göz ve uzuv yaralanmaları, 
patlamalar, zehirlenmeler vb. gibi tehlikeleri önleyici çalışmalar ile kontrol altında tutulması işverenin öncelikli 
yükümlülüğüdür. Tablo 1’ de, laboratuvar çalışmalarında kullanılan insan sağlığına zararlı tehlikeli kimyasal 
maddelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek iş kazası durumunda olay yerinde uygulanabilecek ilk yardım (göz 
banyoları, steril sargılar, travma battaniyeleri, yanık pansumanları vd.) hakkında genel bilgiler görülmektedir.

Gerek ağız yolu ile gerçekleşen zehirlenmelerde, gerek solunum sistemi üzerinde iritan etkili gazlarla 
zehirlenmelerde, gerek cilt ile temas sonucu oluşan kazalarda gerekse laboratuvarda meydana gelebilecek her 
türlü kaza sonucu olay yerinde gerekli ilkyardım yapıldıktan sonra muhakkak kaza geçiren kişi/kişilerin hızlı 
ve güvenli bir şekilde bir sağlık merkezine ulaşımı sağlanmalıdır. Çalışan kişinin sağlığı açısından laboratuarda 
kullanılan kimyasal maddelerin Malzeme Güvenlik Bilgi Formları aracılığıyla tanınması ile bu maddelerle temas 
halinde oluşabilecek zararlı etkilerin önceden bilinmesi ile olası kazaların önlenmesi mümkündür. Laboratuvar 
ortamındaki bu riskler engellenmeli, engellenemiyorsa toplu koruma önlemleriyle azaltılma yoluna gidilmeli, 
riskler azaltılamıyorsa da kişisel koruyucu donanımların doğru ve yerinde kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliği 
sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İlk Yardım, İş Güvenliği, İş Kazası, Kimyasal Madde, Laboratuvar

First Aid in Laboratory Accidents Related To Chemical Substances
Beril Anılanmert, Fatma Çavuş Yonar
Istanbul University, Institute of Forensic Science, Cerrahpasa, Istanbul, Turkey

Laboratories have many risk factors that can cause job accidents. To keep the dangers as burns, cuts, fires, 
eye and limb injuries, explosions, poisonings, etc., which may be caused by these risk factors, under control via 
preventive work is the employer’s primary obligation. A rough information is given in Table 1, about the first aid 
that can be applied at the accident scene (eye baths, sterile bandages, trauma blanks, burn dressings etc.), in 
case of work accidents that may occur due to hazardous chemical substances harmful to human health used 
in laboratory work.

In case of accidents as poisoning by oral route, poisoning by gases with irritant effect on the respiratory 
system, accidents after contact with the skin and any kind of accidents that may occur in the laboratory; once 
the necessary first aid has been made at the scene, it must be provided that the person/people who have 
experienced the accident are able to reach a health center quickly and safely. It is possible to prevent possible 
accidents through recognition of the chemical substances used in the laboratory via the Material Safety Data 
Sheets and to know in advance, the harmful effects that may occur after contact with these substances. These 
risks in the laboratory environment should be prevented, if it can not be prevented, it should be reduced by 
collective protection measures, if the risks can not be reduced, occupational health and safety should be ensured 
via the correct and appropriate use of personal protective equipment.

Keywords: Chemical Substance, First Aid, Laboratory, Work Accident, Work Safety Tablo 1. Laboratuvar 
kazalarında kaza yerinde uygulanabilecek temel ilk yardım
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Yerel yönetimlerde acil durum eylem planı ve tahliye 
tabikatı: izmir büyükşehir belediyesi örneği
Hasan Güzel
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir

Acil durum planı, tüm iş yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların 
belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin 
belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil 
durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır. Kent yaşamının en önemli sorunlarından biri, 
olası bir afet durumunda kriz anını en az zararla atlatmak, can kaybı riskini azaltmak ve çalışanların güvenli 
bir yere tahliye etmek için önceden planlanmış afet senaryolarının ne kadar uygulanabilirliğidir. Planın nasıl 
yapılacağı, içeriğinde olması gerekenler ve planın ne zaman güncelleneceği ile ilgili bilgiler ‘İş Yerlerinde Acil 
Durumlar Hakkında Yönetmelikte (Resmî Gazete, sayı:28681, 18 Haziran 2013)’ metninde yer almaktadır. Yerel 
yönetimlerin; birçok değişik çalışma alanları bulunması ve kentin her yerinde yereşeklerinin olmasından dolayı 
olası bir acil durumda nasıl davranılacağı ve neler yapılacağını bilmek büyük önem arz etmektedir. Çalışanlar 
tarafından benimsenmiş ve denenmiş bir acil durum planı ve tatbikatı, olası bir acil durum sırasında çaresizlik 
hissi ve panik durumunun giderilmesi ile planlı müdahale yapılmasına ve aynı zamanda zarar/risk azaltma 
yoluyla hazırlıklı olmaya yardımcı olacaktır. Söz konusu durumdan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesinde yapılan 
acil durum planlaması ve tatbikatlar için ekipler oluşturulmuştur. Bütün birimlerde eğitimler tamamlanarak 
acil müdahale ekiplerinin katılımıyla tatbikatlar gerçekleştirilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi örneğinden 
hareketle, acil durumun planlanması ve uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ve çözüm yolları ortaya 
konularak, olası acil bir durumda kriz anını en az zararla atlatmak ve çalışanların güvenli bir yere tahliye etmek 
için önlemle alınabilecektir.

Anahtar Kelimeler: yerel yönetimler, Acil durum planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi

Emergency action plan and escape simulation in local 
administration: instance of izmir metropolitan municipality
Hasan Güzel
İzmir Metropolitan Municipality, İzmir, Turkey

The emergency action plan is prepared for all workplaces by following the steps of designing or starting from 
the establishment phase to determine the emergency situations, taking preventive and restrictive measures 
for them, determining the persons to be assigned, setting up emergency response and evacuation methods, 
documentation, exercise and renewal of the emergency action plan. One of the most important problems of 
urban life is how far the disaster scenarios are planned in advance in order to overcome the crisis in the event 
of a possible disaster with minimum damage, reduce the risk of loss of life and to relieve workers safely. 
Information on how to make the plan, what it should be in, and when the plan is to be updated is in the text 
of the Regulation on Emergency Situations at Workplaces Local governments; it is very important to know 
how to be treated and what to do in a possible emergency due to the many different areas of work and the 
presence of grass all over the city. An emergency plan and practice adopted and tested by employees will help 
to prepare for planned interventions by eliminating the feeling of despair and panic during a possible emergency 
and at the same time be prepared for harm / risk reduction. Due to this situation, teams were formed for 
emergency planning and exercises in İzmir Metropolitan Municipality. Trainings were completed in all units and 
exercises were carried out with the participation of emergency response teams. By taking the example of İzmir 
Metropolitan Municipality, the difficulties encountered in the planning and implementation of the emergency and 
its solutions will be put forward and it will be possible to prevent the crisis in the event of an emergency in order 
to avoid the least damage and to evacuate the employees safely.

Keywords: Emergency action plan, local administration, izmir metropolitan municipality
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Kapalı Alanlarda İş Sağlığı Ve Güvenliği
Ali Burak Yavuz1, İsmet Faruk Yaka1, Afşin Güngör2

1Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi 2Akdeniz Üniversitesi

Kapalı alanlarda gerçekleşen iş kazaları sonucunda birçok insan yaralanmakta veya hayatını kaybetmektedir. 
Kapalı alanlar çeşitli gazları bünyesinde bulundurduğu için iş sağlığı ve güvenliği konusuyla doğrudan 
ilişkilidir. Kapalı alanlarda meydana gelebilecek iş kazasına, meslek hastalıklarına sebep olabilecek risklerin 
belirlenmesi ve bu risklerin önlenebilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur. Kapalı ortamlarda hangi tür 
risklerle karşılaşılacağı, bu riskler sonucunda kapalı alanlarda çalışanların ne gibi problemler yaşayacağı 
araştırılmıştır. Mevcut risklerin minimum seviyeye çekilmesi amacıyla nasıl bir çalışma yöntemi izlenmesi 
gerektiği belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kapalı Alan, İş Kazaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları

Occupational Health and Safety in Closed Areas
Ali Burak Yavuz1, İsmet Faruk Yaka1, Afşin Güngör2 
1Niğde Ömer Halis Demir University 2Akdeniz University

Many people are injured or lose their lives as a result of occupational accidents in closed areas. Indoors are 
directly related to occupational health and safety as they contain various gases. In workplace accidents that 
may occur in closed areas, solutions are proposed to determine the risks that may cause occupational diseases 
and to prevent these risks. What kinds of risks will be encountered in closed environments, and what are the 
problems that will arise in closed areas as a result of these risks? It is stated how a working method should be 
followed in order to minimize the existing risks.

Keywords: Indoor Area, Work Accidents, Occupational Health and Safety, Occupational Diseases
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Acil Durum Yönetiminde Acil Aydınlatma ve 
Yönlendirmenin Önemi
Ersin DOĞAN1, Funda DEMİR DORUK2

1Tez Medikal Sağlık Turizm A.Ş., İstanbul 2Tez Medikal Sağlık Turizm A.Ş., İstanbul

GİRİŞ-AMAÇ: Acil durum aydınlatmaları ve yönlendirme işaretleri sıklıkla birbirine karıştırılan ve işletmelerde 
çoğu kez ihmal edilebilen yaşamsal bir önlemdir. Bu çalışmada acil durum aydınlatma ve yönlendirme 
işaretlerinin standartlara uygun şekilde uygulanmadığında ortaya çıkan can kayıpları, örnek bir olay üzerinden 
değerlendirilmiştir. araştırılmıştır. Acil aydınlatma ve yönlendirme işaretlerinde yapılan hatalar incelenmiş 
ve ‘Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ TS EN 1838, TS EN 50172, ISO 3864, kapsamında 
değerlendirilmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma için 2003 yılında gerçekleşmiş olan bir gece kulübü yangını

BULGULAR: Diğer yangın güvenlik önlemleri yanında acil aydınlatma - yönlendirme işaretlerinde yapılan 
hataların da etkisiyle 100 kişinin hayatını kaybettiği görülmüştür.

SONUÇ: Acil aydınlatma ve yönlendirme işaretleri, bir binada alınması gereken yangın güvenlik önlemleri 
maliyetinin küçük bir kısmını oluşturmasına karşın, standartlara uygun olmayan şekilde kullanıldığında, özellikle 
can kayıpları açısından en önemli risk faktörlerinden bir tanesini oluşturduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aydınlatma, acil durum, yönlendirme, işaretler

The Importance of Emergency Lighting and Guidance Signs in 
Emergency Management
Ersin DOĞAN1, Funda DEMİR DORUK2

1Tez Medikal Sağlık Turizm A.Ş., İstanbul 2Tez Medikal Sağlık Turizm A.Ş., İstanbul

Introduction and PURPOSE: Emergency lights and guidance signs are often intermingled and a vital measure 
that can often be ignored in businesses. In this study, the loss of life that occurred when the emergency lighting 
and guidance signs were not applied in accordance with the standards were evaluated on a case study.

MATERIALS-METHOD: A nightclub fire in 2003 was investigated in this study. Mistakes in the signs of 
emergency lighting and guidance were examined and evaluated under the “Regulation on the Protection of 
Buildings from Fire” TS EN 1838, TS EN 50172, ISO 3864.

FINDINGS: Besides the other fire safety measures, it was seen that 100 people lost their lives due to the 
mistakes made in the emergency lighting and guidance signs.

CONCLUSION: Emergency lighting and guidance signs have been found to constitute one of the most important 
risk factors, especially in terms of loss of life, when used in a manner that does not comply with standards, 
although emergency lighting and guidance signs constitute a small fraction of the cost of fire safety precautions 
that must be taken in a building.

Keywords: Lighting, emergency, guidence, signs
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İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Projelendirme ve 
Destek Mekanizmaları
Mustafa Mortaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye

Firmaların İSG faaliyetlerini iyileştirebilmeleri ve sürdürülebilir adımların atılması gerekmektedir. Ancak söz 
konusu adımlar için gerekli finansal payların ayrılması firmaların faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde ilerletmesini 
sağlamaktadır. Ancak İSG konusunu zorunluluk olarak gören firmalarda söz konusu finansal pay bir zorunluluk 
olarak görülmektedir. Finansal payların destek mekanizmaları ile azaltılması hem firmaların finansal bütçelerine 
katkı sağlayacaktır hem de İSG konusuna olan yaklaşımı zorunlu olarak görme yaklaşımından uzaklaştıracaktır. 
Finansal destek süresince İSG faaliyetlerini gören firmalaFirms need to be able to improve their OSH activities 
and take sustainable steps. However, budget required for these steps ensure that firms are able to proceed 
their activities. In addition to that, the budget is seen as a necessity by firms and depend on it, OSH issues 
also. Reducing the financial budgets of the companies at OSH as well as to move away from approaching 
the OSH issue necessary. Companies that undertake OSH activities during financial support will themselves 
and will seek sustainability following support mechanism processes. In this study, the criteria for utilization of 
the support and utilization criteria, the criteria for the projecting of the activities and the utilization cases are 
discussed. r, destek mekanizma süreçlerinin ardından sürdürülebilirliği kendileri isteyecektir ve sağlayacaktır.

Söz konusu çalışmada destekten yararlanabilecek frmalar ve yararlanma ölçütleri, isg faaliyetlerini projelendirme 
kriterleri ve yararlanma durumları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, teşvik, destek, projelendirme

Project and Supporting Issues at Occupational Safety and Health
Mustafa Mortaş

Ondokuz Mayıs University, Engineering Faculty, Food Engineering Department, Samsun,Turkey

Firms need to be able to improve their OSH activities and take sustainable steps. However, budget required 
for these steps ensure that firms are able to proceed their activities. In addition to that, the budget is seen as a 
necessity by firms and depend on it, OSH issues also. Reducing the financial budgets of the companies at OSH 
as well as to move away from approaching the OSH issue necessary. Companies that undertake OSH activities 
during financial support will themselves and will seek sustainability following support mechanism processes.

In this study, the criteria for utilization of the support and utilization criteria, the criteria for the projecting of the 
activities and the utilization cases are discussed.

Keywords: Occupational Safety and Health, support mechanisms, projects
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Yangında ve Kurtarma Çalışmalarında Kullanılan 
Kişisel Koruyucu Donanımlar hakkında bir çalışma
Osman Nalkesen, Reşit Erçetin

İstanbul Aydın Üniversitesi

İş sağlığı ve güvenliği kanununun 20.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi, çalışma hayatına pek çok inovatif 
değişimler katmıştır. Bu alanda oluşan epistomoloji ışığında özel sektör ve kamu sektörü çalışmalarına 
yön vermektedir. Bu sayede hem çalışanların sağlığının korunması hedeflenmekte, hem de yapılan işten 
maksimum verim sağlanmaya çalışılmaktadır. İş sağlığı ve iş güvenliğinin temel hedefi tehlikeleri kaynağında 
bertaraf etmek, bertaraf edilemiyorsa şiddetini minimize ederek kabul edilir sevide tutmaktır. Bu hedefe 
ulaşmanın birinci basamağı yürütülen işe uygun kişisel koruyucu donanımların belirlenmesidir. Örneğin yangın 
olayında ateşe mukavemet gösterecek nitelikte kişisel koruyucu donanım seçilmesi gerekirken, kurtarma 
çalışmalarında hareket kabiliyeti ve darbe dayanım mukavemeti yüksek olan kişisel koruyucu donanımlar 
seçilmelidir.Günümüzde itfaiye çalışanlarının müdahele kapsamları oldukça geniştir. Temel görevi can 
kurtarmak olan itfaiyecilerin diğer görevleri; trafik kazalarına müdahale, sel, deprem gibi her türlü doğal afette 
arama kurtarma ve su taşkınlarında su tahliyesi yapmak, su altı ve su üstü arama kurtarma yapmak, kentsel 
bina göçüklerinde arama kurtarma yapmak, afetler hakkında halkı biliçlendirici eğitimler vermek, kimyasal 
maddelerin oluşturduğu tehlikelerde halkın güvenliğini sağlamak gibi pek çok görevleri vardır. Her yıl dünya 
genelinde yangınlar ve diğer tabi afetler pek çok cana mal olmaktadır. Olağanüstü olaylara müdahale ederken 
hayatlarından olan veya uzuv kaybına uğrayan itfaiyeci sayısı azımsanmayacak boyutlardadır. Günümüzde 
itfaiye operasyonlarında kullanılan kişisel koruyucu donanımların, geçmişe oranla nispeten işe uygun olduğu 
gözlemlense de, yapılan işin doğası gereği pek çok risk faktörü hala mevcuttur. Bu denli tehlikeli bir meslek 
grubunda kullanılan kişisel koruyucu donanımların seçimi, geniş kapsamlı çalışma alanlarında olayların türüne 
göre tercih edilmesi, göz ardı edilmemesi gereken bir çalışma olmalıdır.Üstelik 6331 sayılı iş güvenliği yasasında, 
acil durumlarda ve afetlere müdahale eden personelin olay yerindeki çalışmaları kapsam dışı bırakılmıştır.

Anahtar Kelimeler: yangında ve kurtarma çalışmalarında kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, yangın 
yerindeki tehlikeler, itfaiyede KKD seçimi

Examination of personal protection uquipments in the fire and search 
and rescue operations
Osman Nalkesen, Reşit Erçetin

İstanbul Aydin University

The law of Occupational Health and Safety which has been operated on 20.06.2012, changed all conditions of 
work life so innovativly. Individual and public sectors of employement keep working in the light of epistemology 
that has been created by this law. Purposes of this practice are protecting the health of labors and getting the 
maximum revenue from the operation. The basic target of Ocupational Health and Safety is eliminating all the 
threats of labor health and safety, if not possible, minimizing all the resultants of that kind of threats. The most 
effective way of reaching this target is, using true personal protective equipments due to the type of operation. 
For example; in the operation of the extinguishing employers need to be equipped with unflamable and heat 
proof clothes, but in a kind of search and resque operation, employers need to be equipped with the clothes 
that they can give easy movement themselves. Today, the scope of intervention of firefighters is very broad. The 
fundamental duties of fire department are behind of saving people, intervention to the car accidents, search 
and resque operations in the disasters such as earthquake and flood, discharging waters from the living areas 
in floods, search and resque operations underwater and above water, search and resque operations n the dent 
and informing the community and the people about natural disasters and taking precautions for the harms 
of chemical substances also. Every year natural disasters and fires couse very big amount of human deaths 
and economic losses. Amount of firemen deaths and losses of limbs or organs aren’t small at all, during the 
intervention to the natural or unnatural disasters. Nowadays, the personal protction equipments whis are used 
now, are actually better than the older ones. But still there are so many risk factors about them.

Keywords: PPE in fire and search and rescue operations, dangers in fire line, PPE selection of Fire department
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Endüstriyel ergonomi yönetiminde otomotiv 
endüstrisinden bir model ve uygulamalı ergonomide 
yeni eğilimler
Alper Türkay

TOFAŞ - Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

İş sağlığı ve güvenliğinde önemli unsurlardan birisi ergonomik çalışma alanları sağlayarak çalışanların sağlığını 
korumaktır. Avrupa istatistiklerine baktığımızda mesleki hastalıklar arasında kas iskelet sistemi rahatsızlıkları 
%38,1 ile açık ara birinci sırada çıkmaktadır. Amerika’da ise kayıp işgünlerindeki payı %34 ‘tür. Türkiye’deki 
hastalık yükü sıralamasında 3. sırada yer alıyor. Bu durum iş yerlerinde ergonomik iyileştirmeler yapmanın 
çalışan sağlığını korumak adına önemini ortaya koymaktadır. Ergonomik iyileştirmeler yapmak, mesleki 
rahatsızlık nedenli tazminatlar düşünüldüğünde maddi olarak da şirketlerin kazancına olacaktır. Amerika’da 
kas iskelet sistemi rahatsızlıkları kaynaklı toplam direkt maliyetlerin boyutu yaklaşık olarak 50 milyar dolar 
olarak belirtilmektedir. Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını daha oluşmadan gidermedeki en büyük araç 
ergonomidir. Türkiye’de şirketlerin genel olarak ergonomi uygulamalarına bakıldığında yeterli seviyede başarı 
yakalanamadığı görülmektedir. Analiz boyutundan uygulamalara, organizasyondan kültüre doğru çalışmalar 
yapmak şirketi ergonomi konusunda başarıya götürecektir. Bu çalışmada, şirket içinde başarılı bir ergonomi 
yönetimi yapılmasını sağlamak amacıyla çok yönlü bir program olarak neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler 
verilecek, otomotiv endüstrisinden bir model ortaya konacaktır. İş sağlığı ve güvenliği ile ergonomi arasındaki 
bağlantılara yer verilecek, ergonomi konusunda işlev gören endüstriyel organizasyon yapısı görev ve uygulama 
detaylarıyla anlatılacaktır. Otomobil üretim süreçlerinde sahada yapılan iyileştirmelerden örnekler sunulacaktır. 
Ayrıca, ileri ergonomi teknikleri ve teknolojideki yeni trendlerin şirket içindeki uygulamaları ele alınacak, 
tasarımda ergonomi iyileştirme örnekleri hakkında bilgiler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Dış iskelet teknolojisi, İş güvenliği ve ergonomi, Tasarımda ergonomi, Uygulamalı 
ergonomi

A model for industrial ergonomics management from automotive 
industry and new trends in applied ergonomics
Alper Türkay

TOFAŞ - Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

One of the important elements in occupational health and safety is to maintain the health of employees by 
providing ergonomic work areas. When we look at European statistics, musculoskeletal system disorders 
among occupational diseases are clearly in the first place by 38.1%. In United States, its share in lost working 
days is 34%. It ranks 3. in the burden of disease in Turkey. This situation sets forth the importance of making 
ergonomic improvements at workplaces to protect employees’ health. Making ergonomic improvements will 
also benefit companies financially, considering compensations paid for occupational diseases. Total direct costs 
of musculoskeletal disorders in the United States add up to as much as $50 billion annually. Ergonomics is the 
biggest tool to resolve musculoskeletal system disorders before they occur. Looking in general at the ergonomics 
practices of companies in Turkey, it can be seen that enough level of success is not achieved. Realizing activities 
from analysis scope to practices and from organization to culture will lead the company to success in ergonomics. 
In this study, information will be given about what needs to be done as a multi-dimensional program to ensure 
a successful ergonomics management in a company, and a model from automotive industry will be presented. 
The relationship between “Occupational health and safety” and ergonomics will be given and the structure of 
an industrial organization functioning on ergonomics will be explained with mission and application details. 
Examples of field improvements made in automobile manufacturing processes will be presented. In addition, 
advanced ergonomics techniques and industrial applications of new trends in technology will be covered, and 
information will be given on examples of ergonomics improvements in design.

Keywords: Applied ergonomics, Ergonomics in design, Exoskeletons, Safety and ergonomics
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Gürültünün Psikososyal Riskler Üzerine Etkisi
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İş hayatında gürültü, hoşa gitsin ya da gitmesin belirli bir düzeyin üzerine çıkınca basınç yaratan ve zaman içinde 
başta işitme kaybı olmak üzere çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen seslerdir. Gürültünün sağlık üzerine 
en önemli etkisi işitme kaybıdır. İnsanlar genellikle görünen risk faktörlerinden ve sonuçlarından korunma 
eğilimindedirler. Ancak gürültünün, bazı sonuçları kısa sürede ortaya çıksa da; ani işitme kayıpları gibi birçok 
olumsuzlukları, vücuttaki fizyoljik belirtileri, psikososyal rahatsızlıkları gibi sorunlar uzun zamanlar sonra ortaya 
çıkmaktadır. Gürültü, çalışanlarda huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik konsantrasyon bozukluklarına sebep 
olabilir. Çalışma etkinliğini azaltır, düşünmeyi engelleyebilir. Karakter değişikliklerine neden olabilir. Eğilimi 
olanlarda sorunların ve bunaltıların ağırlaşmasına yol açar. Çabuk sinirlenme ve kızgınlığa yol açar. Psikososyal 
risk etmenlerinin oluşmasında birçok faktör etkilidir. Gürültü, fiziksel bir risk etmeni olarak psikososyal 
risklerin oluşmasına da zemin hazırlamaktadır. İş yerinde psikososyal etkenler, stres başta olmak üzere birçok 
farklı nedenden kaynaklanabilir. İş yerinde stres yaratan pek çok sebep vardır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
psikososyal risklerden söz etmemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı meslek hastalıkları içerisinde 
psikososyal hastalıklara yer vermemiştir. İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, psikososyal 
tehlikelerin varlığından ve bunların ölçülüp tespit edilmesi gerektiğinden söz edilmektedir. Dünyada ILO 2010 
Güncel Meslek Hastalıkları listesinde zihinsel ve davranışsal bozukluklar olarak yer almıştır. Fakat psikososyal 
risklerin tanımlanması, risk değerlendirmelerinin yapılması, önlemlerin alınması gibi uygulamaların nasıl 
yapılacağına dair bir açıklama yoktur. Psikososyal risk etmenlerinin oluşmasında birçok faktör etkili olsa da 
gürültü fiziksel bir risk etmeni olarak psikososyal risklerin oluşmasına da zemin hazırlamaktadır. Ayrıca, 
görülen psikososyal sorunlar çalışanın iş hayatını, yaşam kalitesi olumsuz etkilemekte ve diğer fizyolojik ve 
fiziksel rahatsızlıkların ortaya çıkmasına da sebep olmaktadır.
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Noise in working life,whether you like it or not,is sounds that create pressure when they reach a certain level 
and affect the health of employees negatively over time,with hearing loss being in the first place.The most 
important effect of noise on health is hearing loss. However,although some results of noise emerge in the short 
term, many negativities such as sudden hearing loss, physiological symptoms in the body,and problems such 
as psychosocial disorders appear after a long time. Noise may cause anxiety,insomnia, irritation,concentration 
impairments in employees.It decreases work efficiency and may prevent thinking.It causes problems and 
anxieties to become more serious in individuals who have a tendency to them.It causes short temper and anger.
Noise provides a basis for the formation of psychosocial risks as a physical risk factor.Psychosocial factors 
in the workplace can result from many different factors,with stress being in the first place.There are many 
reasons for stress in the workplace.The Occupational Health and Safety in country does not make reference 
to psychosocial risks.The Ministry of Labor and Social Security did not include psychosocial diseases in the 
occupational diseases determined.The Occupational Health and Safety Risk Assessment Regulation makes a 
reference to the existence of psychosocial dangers and to the fact that it is required to measure and determine 
them.For the first time in the world,they are included in the ILO 2010 Current List of Occupational Diseases 
as mental and behavioral disorders.However,there is not an explanation about how to identify psychosocial 
risks,how to make risk assessments and how to make applications such as taking precautions.Although there 
are many factors effective in the formation of psychosocial risk factors,noise provides a basis for the formation 
of psychosocial risks as a physical risk factor.Moreover,apparent psychosocial problems affect the employee’s 
working life and life quality negatively and cause other physiological and physical disorders to occur.

Keywords: noise, psychosocial risk, employee
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İş sağlığı ve güvenliği uygulama çalışmaları: Gıda 
sektöründen bir örnek
Burcu Felekoğlu, Seren Özmehmet Taşan

Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği bölümü, İzmir

Türkiye’de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yayımlanması ile işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği 
alanında yapılması gereken çalışmalar için güçlü bir yasal zemin oluşmuştur. Bu çalışmaların kapsamı belirli olsa 
da pratikte ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin görüşler ve uygulamalar değişkenlik göstermektedir. 
Bu çalışmada gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede üretim bölümündeki işlere yönelik iş sağlığı 
güvenliği (İSG) kontrol çalışması ve ergonomik risk değerlendirme çalışması yapılmıştır. Çalışmada iş sağlığı 
güvenliği kapsamında genel hijyen düzeni, fiziksel etkenler, acil durum, kazalar ve hastalıklar, psiko-sosyal 
etkenler vb. konuları içeren çeşitli kontrol formları ve ergonomik riskleri analiz etmeye yönelik çalışanların 
görüşlerini de dikkate alan hızlı maruziyet değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Tespit edilen problemler ve 
risk düzeyi yüksek çıkan işler için neden-sonuç analizi yapılarak iyileştirme önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, ergonomik risk değerlendirme, iyileştirme

Occupational health and safety practice: An example from the food 
sector
Burcu Felekoğlu, Seren Özmehmet Taşan

Department of Industrial Engineering, Dokuz Eylul University, Izmir

With the publication of the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety in Turkey, a strong legal basis 
has been established for the necessary occupational health and safety practices to be done in the enterprises. 
Although the scope of these studies is well defined, the views and practices regarding how they should be 
implemented in practice vary. In this study, occupational health and safety (OSH) control and ergonomic 
risk assessment studies were carried out for the production department of a company operating in the food 
sector. A variety of OHS control forms including topics such as general hygiene schemes, physical factors, 
emergency situations, accidents and illnesses, psycho-social factors etc. and quick exposure checklist, which 
is an ergonomic risk assesment tool that takes the views of employees into account, were used in this study. 
Suggestions for improvement have been made by performing cause-effect analysis for the problems identified 
and for jobs with high risk levels.

Keywords: Occupational Health and Safety practices, ergonomic risk assessment, improvement
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Ergonomik Düzenlemelerin Çalışan Davranışı Üzerine 
Etkileri
Mustafa ERYÜKSEL

İSG Ajansı, İstanbul

İş sağlığı ve güvenliği ve dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri, çalışanların içinde bulunduğu çalışma 
şartlarının iyileştirilmesi ile çalışan sağlığının bozulmasını engellemek ve çalışanın güvenliğini sağlamak odaklı 
yapılan sistematik çalışmalardır. İş sağlığı ve güvenliği, tüm bu hedeflere ‘‘ergonomi’’ ile ulaşır. Yani, ergonomi 
içindeki en önemli konu olan İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği), tüm gücünü ergonomi biliminde yapılan çalışmalar 
sonucu elde edilen fiziksel, biyolojik, psikolojik, sosyolojik vb. bulgulardan alır. İş yerinde uygulanması ile ortam 
güvenli, sağlıklı ve dolayısıyla huzurlu bir çalışma çevresine dönüşür.

İş kazalarının önlenebilmesi için insan davranışının incelenmesi gerekmektedir. Bu durumda insan davranışı 
ile ilgilenen psikoloji bilimine başvurulması gerekmektedir. İnsanın basit bir davranışı bile, birbirinden farklı 
yaklaşımlarla açıklanabilir. Fiziksel ergonomi: gürültü, aydınlatma, titreşim, ısıtma vb. etkenleri incelemektedir. 
Bu durumların insan davranışı üzerine etkilerini açıklamak bakımından bir örnek verecek olursak: (Nörobiyolojik 
yaklaşım) ortamın ısısındaki, basıncındaki veya nemindeki değişiklikler, vücuttaki nörokimyasal olayları 
etkiler ve davranışta nörokimyasal değişiklikler kendini gösterir. Bu durum ise çalışanların yorgun olmasına 
neden olacaktır. Çalışanların yorgun olması ise kalite ve verimin düşmesine fakat en önemlisi iş kazalarına 
neden olmasıdır. İşyerlerinde bu çalışmaların yapılabilmesi için endüstriyel psikologlardan yardım alınması 
gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı, ergonominin sadece kas iskelet sistemi üzerine çalışan bir bilim dalı olmadığını ve 
çalışanların davranışları üzerine etkilerini belirtmektir. Bu çalışmada, işyerinde yapılacak olan düzenlemelerin 
insan davranışı üzerine etkileri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, İş kazaları, İş Sağlığı ve Güvenliği, İnsan Davranışı

The Effects of Ergonomic Regulations on Employee Behavior
Mustafa ERYÜKSEL

OHS Agency, İstanbul

Occupational health and safety and therefore occupational health and safety management systems are 
systematic studies focused on improving the working conditions of the employees and preventing the 
deterioration of employee health and ensuring employee safety. Occupational health and safety reach all these 
goals with ‘ergonomics’. In other words, ISG (Occupational Health and Safety), which is the most important 
subject in ergonomics, is a system in which all the power is obtained from the physical, biological, psychological, 
sociological, etc. from the detections. With the application at work, the environment becomes safe, healthy and 
therefore peaceful working environment.

Human behavior needs to be examined in order to prevent job accidents. In this case, it is necessary to refer to 
the science of psychology that deals with human behavior. Even a simple behavior of a person can be explained 
by different approaches. Physical ergonomics: noise, lighting, vibration, heating, etc. examines the factors. If 
we give an example to explain the effects of these conditions on human behavior: (Neurobiological approach) 
changes in the temperature, pressure or humidity of the environment, affect the neurochemical events in the 
body and show neurochemical changes in behavior. This situation will cause the employees to become tired. If 
the employees are tired, quality and efficiency decrease but most importantly they cause job accidents. In order 
to be able to carry out these studies in the workplace, it is necessary to get help from industrial psychologists.

The purpose of this study is to show that ergonomics is not just a science that works on the musculoskeletal 
system, but also on the behavior of employees. In this study, the effects of regulations on workplace behavior 
on human behavior are discussed.

Keywords: Ergonomics, Work Accidents, Occupational Health and Safety, Human Behavior
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SİVAS VOTORANTİM ÇİMENTO FABRİKASINDA 
AYDINLATMA FAKTÖRÜNÜN İŞ SAĞLIĞI ve 
GÜVENLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Hatice Rumeysa Kızılgöz, Melek Uygun

Altınbaş Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul

AMAÇ: Aydınlatma, insanoğlunun doğası gereği, yaşamsal duyularından biri olan görme olgusunun 
gerçekleşmesi için gerekli olan temel unsurlardan biridir. Endüstri veya ofis ortamlarında uygun aydınlatma tüm 
çalışma görevlerini kolaylaştırır. İş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemli olan aydınlatma faktörünün 
uygun olması; iş kazalarının azalması, çalışanların sağlıklarının korunması, çalışanların psikolojisi ve verimlilik 
açısından önemlidir. Bu çalışmada, Sivas Votorantim Çimento Fabrikasının bölümlerinde aydınlık düzeyi 
ölçümleri alınarak uygun aydınlık düzeyinin sağlık ve güvenlik açısından önemini belirtmek amaçlanmaktadır. 
YÖNTEM: Aydınlık düzeyi ölçümleri HD 450 Extech ışık şiddeti ölçer cihazı kullanılarak fabrikanın on dört farklı 
bölümünde yapılmıştır. Ölçümler fabrikanın iş akışı süresince ve çalışma bölgelerindeki görüş alanında üçer 
ölçüm alınarak yapılmıştır. Sonuçlar ortalama lüks (lx) olarak verilmiştir. BULGULAR: Fabrikada ölçüm yapılan 
bölümlerde aydınlık düzeyi ortalamaları (lx); laboratuvar: 55,4±8,3; işletme katı: 43,1±6,4; kırıcı GİRİŞ: 8,3±1,2; 
sevkiyat:10,0±1,5; paketleme: 35,8±5,4; ambar: 41,0±6,1; elektrik bakım: 43,2±6,5; fırın 1-2: 5,9±0,9; kömür, 
çimento ve farin değirmenlerinde sırasıyla: 81,1±12,1; 43,0±6,4; 22,0±3,3; siklon katı: 7,8±1,2; makine bakım: 
37,8±5,7 ve yemekhane: 114±17,1 olarak bulunmuştur. Ölçülen aydınlık düzeyi değerleri ‘TS EN 12464-1: 2013’ 
ve ‘TS EN 12464-2: 2013’ standartlarındaki aydınlık düzeyi sınır değerleri ile kıyaslanmıştır. SONUÇ: Ölçülen 
aydınlık düzeyleri değerleri ilgili standartlardaki önerilen değerlerin altında bulunmuştur. Buna göre, fabrikada 
aydınlık düzeyinin çalışanlar için tehlike oluşturabilecek seviyede olduğu belirlenmiştir. Aydınlık düzeyinin 
düzeltilmesi için; uygun cinste ampuller düzenli aralıklarla değiştirilmeli, aydınlatma armatürleri düzenli olarak 
temizlenmeli ve eksik olan yerlere uygun şekilde aydınlatma armatürleri eklenmelidir. Uygun aydınlatma için 
aydınlık düzeyi ile birlikte diğer aydınlatma parametrelerinin de (yansıma, parlama, gölge vb.) dikkate alınarak 
titizlikle çalışılması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Aydınlatma, Aydınlık Düzeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çimento Fabrikası

INVESTIGATION of LIGHTING FACTOR at SIVAS VOTORANTIM 
CEMENT PLANT in TERMS of OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY
Hatıice Rumeysa Kızılgöz, Melek Uygun

Altinbas University, Occupational Health and Safety Program, Istanbul

PURPOSE: Lighting is one of the main factors necessary for the realization of the sight phenomenon, which is 
one of the vital senses of human nature. Whether in industrial or office environment, optimal lighting makes all 
work tasks easier.The lighting factor, which is very important for occupational health and safety, is suitable for 
the decline of work accidents, the protection of employees’ health, the psychology of employees and productivity.
In this study, it is aimed to indicate the importance of the appropriate level of illuminance in terms of health 
and safety by measurements of illuminance level in the sections of Sivas Votorantim Cement Plant. METHOD: 
Illuminance measurements were carried out on fourteen different sections of the plant using the HD450Extech 
luksmeter. Measurements were carried out by taking three measurements during the work-flow of the plant 
and in the field of view in the study area. The results are given as an average lux (lx). FINDINGS: Illuminance 
level averages(lx)in the sections where measurements are carried out in the plant; laboratory:55.4±8.3;operating 
floor:43.1±6.4;crusher entryway:8.3±1.2;shipment:10.0±1.5;packaging:35.8±5.4;warehouse:41.0±6.1; electrical 
maintenance:43.2±6.5; furnace 1-2:5.9±0.9; coal-cement-raw mills, respectively: 81.1±12.1; 43.0±6.4; 
22.0±3.3;cyclone floor: 7.8±1.2;machine maintenance: 37.8±5.7 and cafeteria:114±17.1. The measured 
illuminance values are compared with the illuminance limit values of the standards ‘TS EN 12464-1:2013’ and 
‘TS EN 12464-2:2013’.RESULT: The measured illuminance values were found to be below the recommended 
values in the relevant standards. Accordingly, it has been determined that the level of illuminance at the plant is 
at a level that can cause at danger for employees. In order to correct the illuminance level; replace optimal type 
of bulbs on a regular schedule, clean light fixtures regularly and lighting fixtures should be added in accordance 
with the missing places. In addition to the illuminance level for optimal lighting, it is necessary to study carefully 
the other lighting parameters(reflectance, glare, shadow etc.).
Keywords: Lighting, İlluminance, Occupational Health and Safety, Cement Plant
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Endüstride Çalışanların Titreşim Maruziyetlerinin 
Değerlendirilmesi: Sivas Votorantim Çimento 
Fabrikası’nda Bir Uygulama Örneği
Melek Uygun, Hatice Rumeysa Kızılgöz

Altınbaş Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İş sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul

Titreşim, mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini ifade eder. İşyeri ortam faktörlerinden, fiziksel faktörler 
arasında yer alan titreşim(vibrasyon), günümüzde çalışanların iş yeri ortam koşullarından olumsuz etkilenmesine 
yol açan bir risk faktörüdür. Bu çalışmada Sivas’ta bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan Votorantim Çimento 
Fabrikası çalışanlarının titreşim maruziyet ölçümleri ile elde edilen verilerin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 
değerlendirmesi yapılarak, çalışma ortamında ve çalışanlar için tehlike oluşturabilecek bu risk etmenine 
dikkat çekmek amaçlanmıştır. Sivas Votorantim Çimento Fabrikasında gerçekleştirilen bu çalışmada titreşim 
maruziyet ölçümleri 01 dB Vib 008 cihazı kullanılarak, zaman ortalaması tipi yöntemi ile loder, kamyon, kırıcı ve 
traktör operatörleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan ölçümler sonucunda sekiz saatlik çalışma süresi için 
titreşim maruziyet değerleri loder operatöründe: 0,091 m/s2; kamyon operatörlerinde 0,044 m/s2 ve 0,069 m/
s2; kırıcı operatörlerinde 0,055 m/s2, 0,002 m/s2 ve 0,003 m/s2; traktör operatöründe ise 0,055 m/s2 olarak 
bulunmuştur. Bulunan sonuçlar yönetmelikte sekiz saatlik çalışma süresi için verilen maruziyet eylem ve 
maruziyet sınır değerleriyle karşılaştırılmıştır. Yönetmelikte verilen maruziyet eylem değeri 0,5 m/s2, maruziyet 
sınır değeri ise 1,15 m/s2’dir. Çalışmada bulunan değerlerin, yönetmelikte verilen maruziyet eylem değerinin çok 
altında olduğu görülmüştür ancak, zun süreli maruziyet sonucu sorun yaşanmaması için, çalışma ortamındaki 
titreşim kaynağı olan makinelerin bakımlarının düzenli olarak yapılması, eski olan makine ve ekipmanların 
oluşturacağı titreşimi azaltacaktır. Titreşimden korunmanın temel hedefi, titreşimi kaynağında azaltmaya 
yönelik olmalıdır. Ağır taşıma araçlarından kaynaklanan titreşimin önüne çalışma sırasında personelin kendi 
içerisinde rotasyon yapılması suretiyle geçilebilir.

Anahtar Kelimeler: Titreşim Maruziyeti, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sivas Votorantim Çimento Fabrikası.

Evaluation of Vibration Exposures in Industrial Workers: An Example 
Application in Sivas Votorantim Cement Plant
Melek Uygun, Hatice Rumeysa Kızılgöz

Altinbas University, Vocational School, Occupational Health and Safety Program, İstanbul

Vibration refers to oscillatory movements in a mechanical system. Fields of shifting, vibrations, where the 
employees are today. It’s a medium changer. In this study, it is aimed to evaluate the data obtained from 
Votorantim Cement Plant employees who are in dangerous class in Sivas for vibration exposure measurements 
within the scope of occupational health and safety and to draw attention to this risk factor which may cause 
danger for the working environment and employees.In this study carried out in Sivas Votorantim Cement Plant, 
vibration exposure measurements were carried out on loader, truck, crusher and tractor operators with time 
average type method using 01 dB Vib 008 device. As a result of the measurements made, the vibration exposure 
values for the eight-hour working time were in the loader operator: 0.091 m / s2; 0.044 m / s2 and 0.069 m / s2 
for truck operators; 0,055 m / s2, 0,002 m / s2 and 0,003 m / s2 for crusher operators; and 0.055 m / s2 for the 
tractor operator. The results were compared with the exposure and exposure limit values given for the eight-
hour study period in the regulation. CONCLUSION: The exposure action value given in the regulation is 0,5 m / 
s2 and the exposure limit value is 1,15 m / s2. The values found in the study were found to be well below the 
exposure action value given in the regulation but regular maintenance of the machines with vibration sources 
in the working environment will reduce the vibration caused by the old machinery and equipments in order to 
avoid the exposures. The main goal of vibration protection must be to reduce vibration at the source. Vibration 
caused by heavy transport vehicles can be passed through in-house rotation during operation.

Keywords: Vibration Exposure, Occupational Health and Safety, Sivas Votorantim Cement Factory.
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İşyerlerinde Karşılaşılan Ergonomik Problemlerin 
Değerlendirilmesi
Süleyman Enes Hacıbektaşoğlu

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği, işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlik açısından tam bir iyilik halinde olmasını 
amaçlayan bilim dalıdır. Bunun için işyerinde mevcut olan tehlikelerin ve bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin 
belirlenmesi ve bu risklerin işyerine uygun yöntemlerle analizinin gerçekleştirilmesi esastır. Ergonomik 
riskler de işyerinde sıkça karşılaşılan risk etmenlerindendir. Bu çalışmada işyerlerinde karşılaşılan ergonomik 
problemlerin incelenmesi ve bu problemlerin ortadan kaldırılması için çözüm önerilerinde bulunulması 
amaçlanmıştır. YÖNTEM: Ergonomik risklerin ortadan kaldırılması için bu duruma uygun risk değerlendirmesi 
yapılması ve bu değerlendirmenin sonuçlarına göre çözüm önerilerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Yöntem 
olarak işyerlerindeki ergonomik riskler üzerine literatür taraması yapılarak bu risklerin bertaraf edilmesi için 
kullanılan risk değerlendirmesi yöntemlerinin tespiti yapılmış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Elle 
Taşıma İşleri Yönetmeliği incelenmiştir. BULGULAR: Ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu 
kanuna bağlı olarak çıkarılan bazı yönetmelikler işyerlerinde ergonomik risklerin dikkate alınması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Literatür taraması sonucu elde edilen bulgulara göre OWAS, REBA, RULA ve PLIBEL gibi 
yöntemler işyerlerinde karşılaşılan ergonomik risklerin incelenmesinde kullanılan yaygın yöntemlerdendir. 
SONUÇ: Yeterince önem verilmeyen ancak çalışanlarda özellikle sırt ve bel rahatsızlıklarına neden olan 
işyerlerindeki ergonomik yoksunluklar iş yapabilme yeteneğini ve performansını olumsuz etkilemektedir. Vücut 
duruş biçimi bozukluğu, yanlış kuvvet uygulamaları, yüklerin indirilmesi, kaldırılması ve taşınması yöntemlerinin 
uygunsuzluğu, yoğun çalışma temposu, yetersiz dinlenme vb. çalışanların iş esnasında karşılaştıkları önemli 
ergonomik problemlerdendir. Dolayısıyla hem işyerlerinde bu problemlere yönelik önlemlerin ele alınması hem 
de çalışanların ergonomik riskler hakkında eğitilip bilgilendirilmesi oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, iş sağlığı ve güvenliği, risk, tehlike.

Evaluation of Ergonomic Problems Encountered at Workplaces
Süleyman Enes Hacıbektaşoğlu

Marmara University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Work Safety, Istanbul, 
Turkey

AIM: Occupational health and safety is a science that aims to ensure employees’ health and safety in the 
workplace. For this, it is essential to determine the hazards present in the workplace and the risks arising from 
these hazards, and to analyze these risks with appropriate method for the workplace. Ergonomic risks are also 
common risk factors in the workplace. In this study, it is aimed to examine the ergonomic problems encountered 
in the workplaces and to suggest solutions for these problems to be eliminated. METHOD: In order to eliminate 
the ergonomic risks, it is very important to perform the appropriate risk assessment and determine the solution 
proposals according to the results of this risk assessment. As a method, literature review on ergonomic risks 
in workplaces has been done and risk assessment methods used for elimination of these risks have been 
determined and Manual Handling Regulation which is promulgated by Ministry Of Labor And Social Security is 
examined. RESULTS: In our country, Law No. 6331 on Occupational Health and Safety and some regulations 
issued under this law emphasize that ergonomic risks should be taken into consideration in the workplace. 
According to findings obtained from literature review, methods such as OWAS, REBA, RULA and PLIBEL are 
common methods used to examine ergonomic risks in workplaces. CONCLUSION: Ergonomic deprivations 
in workplaces that are not given enough importance but cause especially employees who have back and waist 
problems have a negative impact on their ability to do business and their performance. Incorrect shape of 
body posture, wrong force applications, inconvenience loading and transportation methods, busy schedule, 
insufficient rest etc. are important ergonomic problems that employees encounter during work. Therefore, it 
is very important to both take measures for this problems and educate and inform the employees about the 
ergonomic risks.

Keywords: Ergonomics, occupational health and safety, risk, hazard.
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Ergo Test Yöntemi İle Ofis Çalışanlarının 
Değerlendirilmesi ve Çalışma Ortamının Çalışanlar 
Üzerindeki Psikolojik Etkisi
Gülşah Süne, Beyrul Canbaz

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

İnsanlar hayatlarındaki aktivitelerden daha çok, uyku istisnası dışında, iş için daha fazla vakit ayırmaktadırlar. 
Özellikle de ofis ortamında çalışanlar, bu vakti oturarak geçirirler. Hareketsiz kalmak ve bunun yanında 
beslenmeye dikkat etmemek sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Oturarak yapılan işlerde fiziksel 
yüklenmeleri inceleyen Ergo Test Yöntemi ile, oturarak çalışırken tespit edilen vücut pozisyonunun artmış bir 
yüklenmeye işaret edip etmediği, önlem almaya ihtiyaç olup olmadığı ölçülebilir. Uygun pozisyondan sapmalar 
puanlanmakta, zorunlu yüklenme varsa ek puan olarak değerlendirmekte, çalışma süresi yani zaman faktörü 
de formüle dahil edilerek vücudun her kısmı için risk skorları elde edilmektedir. Yüksek puanların düşürülmesi 
aşamasında problemin hatalı davranış mı, yoksa teknik eksiklik kaynaklı mı olduğu açıklığa kavuşturulmalıdır. 
Davranış problemleri konuya özel eğitimler ve kaynağında danışmanlık desteği ile çözülmeli, teknik problemler 
ise, çalışma alanında yapılacak iyileştirmelerin yeterli olup olmayacağı, yeni ekipman temini gerekip 
gerekmeyeceği tespit edilmelidir. Bu çalışmanın amacı, ergonominin sadece kas iskelet sistemi üzerine çalışan 
bir bilim dalı olmadığını ve çalışanların davranışları üzerine olan etkilerini de belirtmektir. Ortamın ısısında ve 
nemindeki değişiklikler, vücuttaki nörokimyasal olayları etkiler ve davranışta nörokimyasal değişiklikler olarak 
kendini gösterir. Bu durum ise çalışanların yorgun olmasına neden olacaktır. Çalışanların yorgun olması ise 
kalite ve verimin düşmesine neden olacaktır. Doğru ve sağlıklı oturma, farklı çalışma biçimlerini destekleyecek 
ürünler kullanılması gibi etkenlerin yanında çalışanların soluduğu havanın kalitesi, aydınlatma, ısı, nem, akustik 
kalitesi, eşyaların yerleri, ofisteki renk dağılımı ve işyeri egzersizleri kişinin fizyolojik ve psikolojik yüklenmesini 
azaltarak, çalışan mutluluğunu ve motivasyonunu destekleyecektir.

Anahtar Kelimeler: Ergo Test Yöntemi, Ergonomi, Çalışan Psikolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği

Evaluation of Employees with Ergo Test Method and Psychological 
Impact of Work Environment on Employees
Gülşah Süne, Beyrul Canbaz

Department of Occupational Health and Safety, İstanbul Yeni Yüzyıl University, Istanbul, Turkey

People are spending more time on the job than on activities in their lives, except for sleeping exceptions. 
Especially those who work in the office environment will spend this time sitting down. Staying still and being 
careful not to be fed with it also brings health problems. The Ergo Test Method, which examines physical loads 
in sitting jobs, can be used to determine whether the body position detected during sitting indicates an increased 
load or whether it is necessary to take precautions. The deviations from the appropriate position are scored, if 
there is a forced overload, they are evaluated as additional points, and the risk factors for each part of the body 
are obtained by including the study time, ie the time factor, in the form. In the course of lowering high scores, 
it must be clarified that the problem is caused by faulty behavior or technical deficiency. Behavior problems 
should be solved with special education and counseling support in the subject and technical problems should 
be determined whether the improvements to be made in the field of work should be sufficient or not. The 
purpose of this study is to show that ergonomics is not just a science that works on the musculoskeletal system 
and its effects on the behavior of employees. Changes in the temperature and humidity of the environment 
affect the neurochemical events in the body and manifest as neurochemical changes in behavior. In addition 
to factors such as correct and healthy sitting and the use of products that support different working styles, the 
quality of the air that workers breathe, lighting, heat, humidity, acoustic qualities, the location of amenities, 
office color distribution and workplace exercises will support employee happiness and motivation by reducing 
the physiological and psychological burden of the person.

Keywords: Ergo Test Method, Ergonomics, Employee Psychology, Occupational Health and Safety
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Ergonomi ile İş Güvenliği Uzmanlığı Arasındaki 
İlişkinin Simbiyotik Analizi
Ercüment Neşet Dizdar

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

Ergonomi, iş çevrelerini insan kabiliyet ve kapasitesine uygun düzenlemekle, çalışma şartlarındaki güvenlik 
ve sağlık koşullarını sağlayarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının minimizasyonu sağlamış olmaktadır. 
Ergonomi, hattizatında İSG ile ilgili yapılacak tüm teorik ve pratik yaklaşımların odak noktasındadır. Ergonomi’de, 
insanların yetenekleri dışında çalışmalarının önlemesiyle artan güvenlik, kaza ve yaralanmalara yol açabilecek 
hataları önlediği için, işi daha güvenli hale getirir. Dolayısıyla çalışma yerlerindeki Ergonomik normlar, İş Sağlığı 
ve Güvenliği’nin (İSG) kendisidir. “Güvenlik”, rahatlık ya da konfordan önceliklidir. Güvenli olmayan mekanlar 
için Ergonomiden bahsedilemez. İş Güvenliği konusundaki tüm çalışmalar, “Ergonomi Bilimi”nin altında 
değerlendirilir. İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi biliminin uğraş alanlarından en önemlisidir. Yani, iş yerinin 
güvenliği, ancak tüm fiziksel, psikolojik, sosyolojik vb. çalışma şartlarının güvenli tasarımına ve dolayısıyla 
insan performans ve kapasitesine uygun çalışma şartlarının sağlanmasına bağlıdır. Dolayısıyla İş Sağlığı ve 
Güvenliğinin sağlanması, ortamın Ergonomik olup olmamasına bağlıdır. Hattizatında değil İSG, insan sağlığı, 
rahatlığı ve güvenliği konularında hazırlanmış mevzuatın tümünde Ergonomik normlara uyum esas amaçtır. 
Her İş Güvenliği Uzmanının temel bilgileri arasında yer alması gereken, amacı insan yeteneklerini en iyi şekilde 
kullanarak onu en uygun işe yerleştirmek ve performansını en yüksek düzeye çıkarmak olan Ergonomi bilimi 
hakkında yeterli bilgi birikimine erişmesi elzemdir, zaruridir. Milenyum Türkiye’sinin en yeni ve belki de en 
önemli mesleği İş Güvenliği Uzmanlığı (İGU) Eğitim Müfredatındaki derslerin birçoğu Ergonomi’nin alt başlıkları, 
türevleridir. Toplam 180 saatlik İGU eğitimi, Ergonomi odaklıdır. Benzer durum İşyeri Hekimliği (İH) için de söz 
konusudur. Bu çalışmada, İSGGM Komisyonunca hazırlan “İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı”nın, 
“Ergonomi” ile arasındaki simbiyotik ilişki analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı, İSG Eğitimleri

Symbiotic Analysis of Relationship Between Ergonomics and 
Occupational Safety And Health Expertise
Ercüment Neşet Dizdar

Çankırı Karatekin University, Yapraklı Vocational High School, Occupational Safety and Health Department, 
Çankırı, Turkey

Ergonomics is providing the safety and health conditions in working conditions, minimizing the occupational 
accidents and occupational diseases by arranging the business environments according to human capacity. 
Ergonomics is the focal point of all theoretical and practical approaches to be undertaken in relation to 
Occupational Safety and Health (OSH) in its line. “Safety” is the priority of convenience or comfort. Ergonomics 
can not be mentioned for unsafe places. All work on the subject of OSH is considered under “Ergonomics 
Science”. OSH is the most important aspect of the field of Ergonomics. That is, the safety of the workplace, 
but all physical, psychological, sociological, etc. safe operation of the working conditions and consequently the 
appropriate working conditions for human performance and capacity. The provision of OSH therefore depends 
on whether the environment is Ergonomic or not. OHS, not in its hattits, is the main purpose of harmonizing 
with the Ergonomics norms in all the legislation prepared in the subjects of human health, comfort and safety. 
It is essential that every Occupational Safety Expert should have sufficient knowledge about the knowledge of 
ergonomics, which must be included in the basic information, to use the intended human ability in the best 
way, to put it in the most suitable job and to maximize its performance. The most recent and perhaps the 
most important job of the Millennium Turkey is the Business Security Expertise (OSHE). Many of the lessons 
in the curriculum are the subtitles and derivatives of Ergonomics. Total 180 hours of OSHE training is focused 
on Ergonomics. The same is true for Occupational Medicine (OM). In this study, the symbiotic relationship 
between “Occupational Safety Expert Basic Training Program” whish was prepared by “Directorate General of 
Occupational Safety and Health Commission” and “Ergonomics” is analyzed.

Keywords: Ergonomics, Occupational Safety Expert Basic Training Program, OSH Education
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Gıda Endüstrisinde Ergonomi
Mustafa Mortaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye

Gıda insanlıkla var olmuş bugüne kadar da ihtiyaçlara göre şekillenmiştir. Söz konusu ihtiyaçlara karşılık verme 
adına gıda endüstrisinde her geçen gün yeni ürünler üretilmekte ve söz konusu ürünlerin üretimi ile ilgili üretim 
hatları kurulmaktadır. Ancak söz konusu hatlar kesik ya da sürekli sistemler şeklinde olmaktadır. Kesikli 
hatlarda daha çok ihtiyaç olmak üzere, personele dayalı işlemler üretimde yer almaktadır. Ancak bazı gıdaların 
üretiminde el emeği yerine geçebilecek makineleşme yapılamamıştır. Söz konusu durumda daha fazla emeğe 
ihtiyaç duyulmak ancak bu aşamada da ergonomik çözümler geri planda bırakılmaktadır.

Söz konusu çalışmada gıda endüstrisinde ergonomi önerileri, çözümleri ve faydaları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Gıda Endüstrisi, Sürekli Sistem, Kesikli Sistem

Ergonomics at Food Industry
Mustafa Mortaş

Ondokuz Mayıs University, Engineering Faculty, Food Engineering Department, Samsun,Turkey

Food has existed in humanity and it has been shaped according to needs. In order to respond to these needs, 
new products are being produced day by day at the food industry and production lines related to the production 
of the mentioned products are being established. However, the lines are batch or continue systems. Staff-based 
transactions take place in production, with a greater need for batch lines. However, at the production of some 
food, there is no mechanization that can replace hand labor. More emphasis is needed in this case, but at this 
stage ergonomic solutions are left behind. In this study, ergonomics proposals, solutions and benefits were 
discussed in the food industry.

Keywords: ERgonomics, Food Industry, Batch System, Continue System
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Türkiye’de Farklı Alanlarda Çalışan Fizyoterapistlerin 
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Düzeylerinin İncelenmesi
Yasin Ekıinci, Tülin Düger

Hacettepe Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,Ankara

Çalışmanın amacı farklı alanlarda çalışan fizyoterapistlerin iş sağlığı ve iş güvenliği düzeylerinin incelenmesidir. 
Çalışmaya kamu hastanelerinde, özel hastanelerde, hizmet alımı bünyesinde ve özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde çalışan 40 fizyoterapist dahil edilmiştir. Araştırma, Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu’nun 
bünyesindeki fizyoterapi dernekleri için hazırladığı iş sağlığı ve iş güvenliği yönergesi maddeleri göz önünde 
bulundurularak hazırlanan bir anket aracılığıyla yapılmıştır. Anket 21 Likert ölçekli soru ile haftada kaç gün 
çalıştığını, günde kaç hasta aldığını, öğle arasının kaç dakika olduğunu ve maaşlarını düzenli alıp/almadığını 
sorgulayan, 4 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Kamu hastanelerinde çalışanlar Grup 1, özel hastanelerde 
çalışanlar Grup 2, hizmet alımı kapsamında çalışanlar Grup 3, özel eğitim ve rehabilitasyonda çalışan 
fizyoterapistlerde Grup 4 olarak adlandırılmıştır. Anketin Likert ölçeği skorları ortanca değerleri Grup 1 53, 
Grup 2 69,50, Grup 3 70, Grup 4 ise 68,50 puan olarak bulunmuştur. Soru 6 “Kurumumda iş sağlığı hizmetleri 
sağlanmasında multidisipiner ekipler işbirliği içinde çalışmaktadır “ ve Soru 8 “Kurumum fizyoterapistlerin 
güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için haklarını destekleyen diğer kuruluşlarla işbirliğini teşvik etmektedir” 
sorusuna verilen olumsuz yanıtlar %50 oranını geçmektedir. Haftada çalıştıkları gün ortalamaları ve tedaviye 
aldıkları hasta ortalamaları Grup 1’de 5 gün/hafta-9,7 hasta/gün, Grup 2’de 5,6 gün/hafta ve 12 hasta/gün, Grup 
3’de 5,45 gün/hafta ve 12 hasta/gün, Grup 4’te ise 5,25 gün/ hafta ve 7,8 hasta/gün olarak bulunmuştur. Grup 
1’deki tüm katılımcılar maaşlarını düzenli olarak alabiliyorken, Grup 2 ve Grup 4’de bu oran %90, Grup 3’de ise 
% 60 olarak bulunmuştur. Araştırmamızda özel hastane, hizmet alımı ile özel eğitim ve rehabilitasyon alanında 
çalışan fizyoterapistlerin kamu hastanelerinde çalışanlara oranla daha fazla risk altında oldukları, daha yoğun 
bir iş temposu altında çalıştıkları ve maaşlarını düzenli almakta sorun yaşadıkları görülmektedir. Bu sonuçlar 
ışığında kamu kurumları ve özel sektörde çalışan fizyoterapistlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından ve kaliteli-
standart bir hizmet sunumu açısından fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmet standartlarının çalışılması gerekliliği 
ortaya konmuştur.
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Investigation of Occupational Health and Work Safety Levels of 
Physiotherapists Working in Different Fields in Turkey
Yasin Ekinci, Tülin Düger

Hacettepe University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Ankara, 
Turkey

The aim of the study is to examine the occupational health and safety levels of physiotherapists working in 
different fields. 40 physiotherapists working in public hospitals, private hospitals, service recruitment centers 
and special education and rehabilitation centers were included in the study.The research was carried out through 
a questionnaire prepared by taking into consideration the occupational health and safety directives prepared by 
the World Physiotherapy Confederation.The questionnaire consisted of 21 Likert questions and 4 open-ended 
questions, questioning how many days they work in a week, how many patients they treat on average in a day, 
how many minutes between lunches and whether they regularly paid their salaries.The groups were named 
as public hospitals Group 1, private hospitals Group 2, Group 3 in service recruitment, special education and 
rehabilitation Group 4. Median Likert scale scores of the questionnaire were found to be Group 1 53, Group 
2 69,50, Group 3 70, Group 4 68.50. Negative responses to the question Q “The multidisciplinary teams are 
working in cooperation with the health care services in our institution” and “The cooperation of the institutional 
physiotherapists with other organizations that support their rights for safe and healthy working environment “ 
were over 50%. While all participants in Group 1 regularly receive salaries, this rate was 90% for Group 4 and Group 
2, 60% for Group 3. It is observed that physiotherapists working in the private hospital, service recruitment and 
special education and rehabilitation are at a higher risk than those working in public hospitals, they work under 
a more intensive work schedule and have problems in getting their salaries regularly. It has been revealed that 
physiotherapy and rehabilitation service standards should be studied in terms of occupational health and safety 
of public institutions and private sector physiotherapist in terms of providing quality and standard services.
Keywords: Occupational Health, Work Safety, Physiotherapist
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Ofis ortamında ergonomi
Sevcan Açık, Tahsin Aykan Kepekli

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş sağlığı ve güvenliği bölümü, İstanbul

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğinin alt konuları arasında yer alan “ergonomi”; maksimum iş güvenliği ve verimlilik 
sağlamak amacıyla, insanların anatomik ve bilişsel özelliklerinin, çalıştıkları çevre ve sistemlerin incelenmesine 
ve bu öğeler arasında maksimum uyumun sağlanmasına yönelik çalışmaların bütünü olarak tanımlanabilir. Zira 
en yalın haliyle işin insana ve insanın işe uydurulması olarak tanımlanabilecek ergonomi biliminin prensiplerine 
uyulmaması kısa ve uzun süre de çok ciddi zararlar verir. Günümüzde ergonomi kavramı yapılan iş ve insanın 
çalışma gücünün maksimum düzeyde dengelenmesi ve bir yandan çalışanın sağlığını korurken, bir yandan 
da verimliliğin artmasını da içermektedir. İş ortamının insan anatomisine uygun hale getirilmesi birçok farklı 
disiplinin bir arada çalışmasının ürünüdür. Sektörler çok farklı da olsa çalışanların büyük bir çoğunluğunun 
ofis çalışanı olduğunu görülmektedir. Ofis çalışanı çalışma saatlerinin hemen hemen tamamını masa başında 
geçirir. Ofislerde en sık karşılaşılan problemler; aydınlatma, gürültü ve çalışma gruplarının yanlış dizaynı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yaşanan sağlık sorunları da bu problemlerin doğal sonucu olarak görülmektedir. Genel 
olarak insan ve yaptığı iş arasında uyum sağlamayı amaçlayan ergonominin sosyal anlamda “yaşamı daha 
yaşanılabilir kılma” çabası olduğu söylenebilir. Çalışma ortamlarında ergonomik şartların sağlanması, personelin 
verimini, iş tatminini ve memnuniyetini artıracak ve uzun vadede baş gösteren iş hastalıklarını önleyecek çok 
önemli bir faktördür.

Günlük faaliyetler içerisinde yerine getirilebilecek pratik metotlar ve alınacak pratik yöntemler sayesinde, 
ofis ortamlarının ergonomik koşullara uygunluğunu sağlamak mümkün olacaktır. Çalışmamızda çeşitli ofis 
ortamlarındaki ergonomik risklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda ofis ortamını temsil edecek 
nitelikte işyerleri uygun risk değerlendirme metotları ile analiz edilmiştir. İşyerleri ofis ortamında yapılan oturuş 
ve diğer çalışmalar, pozisyon ve açılar açısından ele alınmış ve REBA- RULA yöntemi ile değerlendirilmiştir.
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Ergonomics in the office environment
Sevcan Açık, Tahsin Aykan Kepekli

Department of Occupational health and safety, Istanbul Yeni Yüzyıl University, Istanbul

“Ergonomics”, which is among the sub-topics of occupational health and safety in our country; it can be defined 
as the whole of studies to examine the anatomical and cognitive characteristics of people, environment and 
systems in which they work and to ensure maximum compatibility between these items in order to ensure 
maximum work safety and productivity. Today, the concept of ergonomics includes maximizing the balance of 
work and the working force of a person, while at the same time maintaining employee health and increasing 
productivity. The adaptation of the business environment to the human anatomy is the product of many different 
disciplines working together. If the sectors are very different, it is seen that the vast majority of the employees are 
office workers. The office worker spends most of his working hours at the desk. The most common problems in 
offices are; lighting, noise, and working groups. Living health problems are also seen as natural consequences 
of these problems. In general, ergonomics aiming at harmony between man and work can be said to be a 
societal effort to “make life more livable”. Achieving ergonomic conditions in the working environment is a 
very important factor that will increase the efficiency, job satisfaction and satisfaction of the staff and prevent 
occupational illness that starts in the long run.

Practical methods and practical methods to be implemented in everyday activities will ensure that office 
environments meet ergonomic conditions. Our aim was to evaluate ergonomic risks in various office 
environments. In this context, workplaces that are representative of the office environment have been analyzed 
with appropriate risk assessment methods. The workplaces were evaluated in terms of sitting and other work 
done in the office environment in terms of positions and angles and evaluated with the REBA-RULA method.

Keywords: Reba-Rula, Ergonomics, Office environment
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Çalışana Özel Eldiven Üretiminde Elin Morfometrik 
Ölçümlerinin Önemi
Gkionoul Nteli Chatzioglou, Yelda Pınar

Ege Üniversitesi, Anatomi Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ: El en çok kullandığımız organ olduğundan en sık da zarar gören organdır. İş ve ev kazalarında bağ dokusu 
zedelenmesi, dermatit, yanık, donma, kesi ve organ kayıplarına kadar uzanan sonuçlar olabilmektedir. Bunların 
önlenmesi ancak çalışana özel eldiven tasarımıyla mümkündür. AMAÇ: İşe uygun çalışana özel eldiven tasarımı 
için eldeki bazı ölçümlerin önemini ortaya koymak. Gereç ve YÖNTEMLER: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Anatomi Anabilim Dalı Fotoğraf-Görüntüleme Lab.da çalışıldı. Çalışmada, 18-30 yaş arası, 32 bayan 19 erkek, 
toplam 51 kişinin elinin (sağ ve sol) fotoğrafı alındı. Palmar ve dorsal yüzden alınan fotoğraflar üzerinde J Image 
programında ölçümler yapıldı. Bunlar açı ve uzunluk ölçümleriydi. Kadın-erkek, sağ-sol ölçüm değerleri istatiksel 
olarak kıyaslandı. BULGULAR: Elde edilen bulgular; radial deviasyon açı ortalaması, kadınlarda sol 10,47 + 8,70 
sağ 10,65 + 9,650, erkeklerde sol 7,39 + 7,30 sağ 4,27 + 8,880 ulnar deviasyon açı ortalaması ise, kadınlarda sol 
25,25 + 9,010 sağ 30,19 + 8,550, erkeklerde sol 26,63 + 7,110 sağ 29,14 + 7,320 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda 
hem kadın hem de erkeklerde el fonksiyonunun farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. SONUÇ: 2007-2012 
yılları arasında SGK İstatistik yıllıklarında belirtilmiştir ki; iş kazalarında üst ekstremite yaralanmaları tüm iş 
kazalarının %42’sini oluşturur. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), iş kazası raporu 
verilerine göre; üst ekstremitede yaşanan iş kazaları tüm iş kazalarının %25’ini oluşturmaktadır. Gerçekleşen 
el kazalarının %100 oranında önlenebilir kazalar olduğu da belirtilmektedir. Bu nedenle, farklı alanlarda çalışan 
işçilerin risk faktörleri belirlenip uygun eldiven tasarlanması oldukça önemlidir. Eldiven tasarımı sırasında, 
eldivenin hassasiyeti, uzun ömürlülüğü ve fonksiyonel olması gerekmektedir. Bu eldivenlerde, çalışırken elin 
pozisyonuna göre, zorlanan bölge, ek dokuyla desteklenmelidir. Hareketi engellememeli, yırtılmamalı, ele tam 
uyum sağlamalıdır. Bu tasarım ve üretim süresince kişiye özel ürün, ancak kişinin çalıştığı işteki risk faktörü 
belirlenerek morfometrik el ölçümleri ışığnda ortaya çıkabilir.
Anahtar Kelimeler: kişisel eldiven, eldiven tasarımı, elin fonksiyonu

Importance of The Hand’s Morphometric Measurements in The Special 
Glove Manufacturing to Workman
Gkionoul Nteli Chatzioglou, Yelda Pınar

Department of Anatomy, Ege University, İzmir, Turkey

It is also common that hand injuries are the most common organ we use. Workshop and home accidents are 
involves tendinitis,dermatidis,burn,freze,cut and organ’s loss.It is very important to take into account personal 
safety gloves design in the prevention of occupational accidents.Photographs and measurements were 
taken at Photography and Visualization Lab. of The Ege University,Medical Faculty,Anatomy Department.51 
volunteers,including 32 female and 19 male,aged 18-30 years, were included in the study.Firstly, hand (right 
and left) radial and ulnar angles were measured from the participants’ images.Later, new deviations (radial and 
ulnar) were made and measured. Radial deviation and ulnar deviation angles were determined by calculating 
the difference between the two angles.Obtained findings;radial deviation angle average is 10,47+8,70 right 
10,65 + 9,650 for females, left 7,39 + 7,30 right 4,27+8,880 for males, and 25,25+9,010 right angles for females 
30,19+8,550 in men, 26,63+7,110 in the left and 29,14+7,320 in the right. In our work, both the woman and the 
man have reached the result that the hand function is different. Between 2007 and 2012, SSI statistics indicate 
that upper-limb injuries covering 42% of all work-related accidents occurred during the yearbooks. According to 
the Bureau of Labor Statistics of the United States (BLS), occupational accidents in the upper extremity constitute 
25% of all occupational accidents. It also reports that 100% of handicap incidents are preventable accidents.
For this reason, it is very important that risk factors of workers working in different areas are determined and 
appropriate gloves are designed.During glove design, the glove must be sensitive,longevity and functional. In 
these gloves, the working area must be supplemented with additional tissue according to the hand position 
while working. During this design and production, an anthropometric hand measurement can emerge in the 
light, by determining a specific product, but the inherent risk factor that the person is working on.

Keywords: personal glove, glove design, hand function
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Çağrı Merkezi Personelinin Ergonomik, Psikolojik Ve 
Fizyolojik Açıdan İş Sağlığı Ve Güvenliği
İsmet Faruk Yaka1, Ali Burak Yavuz1, Afşin Güngör2

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Niğde 2Akdeniz 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendislği Bölümü, Antalya

Günümüzde iletişimin gelişmesi ile şirketler müşterilerine daha kolay ulaşabilmek ve daha iyi bir hizmet 
verebilmek için çeşitli çağrı merkezleri oluşturmuşlardır. Çağrı merkezleri 7 gün 24 saat çalışarak müşterilerine 
kesintisiz hizmet vermektedir. Ancak bu yoğun ve yorucu tempo çalışanların sağlığını olumsuz yönde 
etkilemektedir. Sürekli olarak sandalye başında, bilgisayar önünde kulaklık kullanılarak yapılan telefon 
görüşmeleri hem ergonomik, psikolojik ve fizyolojik açıdan vücudun çok fazla yorulmasına sebep olmaktadır. 
Bu durum bir süre sonra çeşitli meslek hastalıklarına sebep olmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada iş 
sağlığı ve güvenliği açısından, çağrı merkezlerinde çalışan personelin risk etmenlerinin belirlenmesi ve bu 
etmenlerin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirler detaylı olarak incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Çağrı Merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi, Fizyoloji, Psikoloji

Ergonomic, Psychological and Physiological Health and Safety of 
Call Center Staff
İsmet Faruk Yaka1, Ali Burak Yavuz1, Afşin Güngör2

1Nigde Ömer Halisdemir University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Nigde 
2Akdeniz University Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Antalya

Today, with the development of communication, companies have created various call centers in order to reach 
the customers more easily and to provide a better service. Call centers operate 24 hours a day, seven days a 
week, providing customers with uninterrupted service. However, this intense and exhausting tempo affects 
the health of employees in the negative. Phone calls made by headphones at the head of a chair, in front of a 
computer constantly cause the body to become very tired from both ergonomic, psychological and physiological 
points of view. After a while, this causes various occupational diseases. From this point of view, in this study, in 
terms of occupational health and safety, the risk factors of personnel working at call centers and the precautions 
to be taken to minimize these factors will be examined in detail.

Keywords: Call Center, Occupational Health and Safety, Ergonomics, Physiology, Psychology
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Öğrencilerin Maruz Kaldıkları Çalışma Ortamı Aydınlık 
Şiddetinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi: Uşak 
Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örneği
Barış Sardoğan1, Mehmed Zahid Çögenli2

1Uşak Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Uşak 2Uşak Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği ABD, Uşak

AMAÇ: Işığın, çalışma hayatımızdaki önemi ve etkisi İş Sağılığı ve Güvenliği açısından önem taşımaktadır. 
Işığın olmadığı veya yetersiz olduğu ortamlarda, çalışanların verimliliğinin düştüğü çeşitli çalışmalarla tespit 
edilmiştir. Bu çalışmada bir Üniversite Kütüphanesinde öğrencilerin çalışma ortamlarının aydınlık şiddetinin 
ölçülerek İş Sağlığı ve Güvenliği açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: Çalışma ortamı (ders 
çalışılan alan) aydınlanma şiddeti değerleri, en az 300 lux ile en fazla 500 lux arasında olmalıdır (Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kabul gören İSG değerleri). Bu değerler ders çalışılan veya ders anlatımı 
yapılan alanlar için belirlenmiş olan sınır değerlerdir. Çalışmamızda, Uşak Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 
ders çalışma alanlarında, uluslararası standartlara uygun Extech SDL400 marka ve model ışık şiddeti ölçüm 
cihazı kullanılmıştır ve dört köşe bir merkez ölçüm metodu ile ölçümler gerçekleşmiştir. Ölçüm yapılan 
alanlar, önceden belirlenen bölümlere ayrılmış ve her bölüm için ayrı ayrı ölçümler alınmıştır. BULGULAR-
SONUÇ: Yapılan ölçümlerin ortalaması alınmış ve değerlerin kabul gören aralıkta olduğu belirlenmiştir. Yapılan 
çalışmalarda; her iş için uygun aydınlatma düzeyleri belirlenmiş ve bu seviyelerin altında veya üstünde olan 
değerlerde verimliliğin düştüğü, ders çalışma alanları için de aydınlanma şiddeti değerleri belirlenmiştir ve bu 
değerlerin dışına çıkıldığında verimliliğin azaldığı belirtilmiştir. Merkez kütüphane binasının dış duvarının camdan 
yapılmış olması, doğal aydınlatmanın tüm çalışma alanlarında etkili olmasını sağlamakta ve gündüzleri yeterli 
olmaktadır. Akşam saatlerinde ise, yapay aydınlatmanın yeterli olduğu, yapılan ölçümler ile tespit edilmiştir. 
Kütüphane binası çalışma ortamlarının, ideal aydınlatma değerlerine sahip olduğu yapılan ölçüm ve gözlemlerle 
belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Ortam Aydınlığı, Kütüphane, Çalışma Ortamı, Üniversite Öğrencileri 

Exposure of Students to the Work Environment Measurement and 
Evaluation of Brightness Violence: An Example of Usak University 
Central Library
Barış Sardoğan1, Mehmed Zahid Çögenli2

1Uşak University, Occupational Health and Safety, Uşak 2Uşak University, Department of Occupational Health 
and Safety, Uşak

The importance of light in our working lives is important in terms of occupational health and safety. In 
environments where there is no light or is inadequate, the efficiency of employees has been reduced by various 
studies. In this study, it was aimed to evaluate the bright intensity of the working environment of the students in 
a university library in terms of Occupational Health and Safety. The working environment (field of study) should 
be between at least 300 lux and at most 500 lux (values accepted by the Ministry of Labor and Social Security). 
These values are the limit values that have been set for the areas studied or lectured. In our study, Extech 
SDL400 brand and model luminous intensity measuring instrument which conforms to international standards 
was used in the study areas of Uşak University Central Library and measurements were made with a four-
corner center measurement method. The areas to be measured were divided into predetermined sections and 
measurements were taken for each section separately. The averages of the measurements made were taken 
and the values were determined to be in the acceptable range. In the works done; appropriate lighting levels 
have been determined for each job, and the values below or above these levels have decreased productivity and 
the intensity of illumination has been determined for the course work areas, and it has been stated that efficiency 
is reduced when these values are exceeded. The fact that the exterior wall of the central library building is made 
of glass ensures that natural enlightenment is effective in all areas of work and daytime is sufficient. In the 
evening hours, artificial lighting was found to be sufficient by the measurements made. The library building is 
determined by measurements and observations that the working environment has ideal lighting values.

Keywords: Occupational Health and Safety, Ambient Lightness, Library, Working Environment, University Students
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Kentlerde gürültü modellemesinin önemi ve model 
programları arasındaki farklar
Serden Başak, Kazım Onur Demirarslan

Artvin Çoruh Üniversitesi

Kentsel dönüşüm; şehrin bir bölümünün veya büyük bir kısmının proje kapsamında sistematik bir şekilde 
mevcut yapı stoklarının olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin 
belirlenmesi, olası depremde yıkılması ve yıkılırken çevredeki diğer yapılara zarar vermesi ihtimallerinin de 
içine katılarak, riskli toprak zemin ve riskli yapıların kullanım dışına çıkarılması, yerine toprak zeminin yapısına 
uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kaybının en aza 
indirilmesi için yapılan kamusal çalışmalardır, şeklinde ifade edilmektedir. Türkiye’nin yüzölçümü olarak yüzde 
92’si, nüfus yoğunluğu olarak yüzde 95’i deprem kuşağında yer almaktadır. Türkiye Diri Fay Haritasına göre, 
eski çalışmaların referans alındığı diri fayların sayısı 150 iken güncelleme çalışmaları ile bu sayı 326’ya çıkmıştır. 
Kentsel dönüşüm sayesinde depreme ve zemine uygun konutlarla birlikte olası bir depremde birçok hayatın 
kurtarılması muhtemeldir. Yenilenen binalar gelişen inşaat teknolojisi ve genellikle artan kat sayısı ile aynı 
taban alanında daha fazla kişinin yaşamasının da önünü açmaktadır. Artan nüfus ile orantılı olarak trafikte 
artmaktadır. Bu durumda eskisinden daha fazla gürültüye yol açmaktadır. Gürültü sübjektif bir kavram olup 
genelde istenmeyen veya rahatsız edici ses olarak tanımlanmaktadır ve kentlerde insanların en çok rahatsızlık 
duyduğu çevre kirleticilerinden birisidir. Gürültü ile mücadele edebilmek için öncelikle kritik noktalarda ölçümler 
yapılması gerekmektedir. Kentin her noktasında ölçüm mümkün olmayacağı için kritik noktalarda yapılan 
ölçümlerin etkisi model programları aracılığı ile tüm alana matematiksel olarak dağıtılmaktadır. Ancak her 
dağılım programı güvenilir veya doğru sonuç vermemektedir. Bu çalışmada CESVA-C310(Tip I) ses seviyesi 
ölçüm cihazı ile yapılan ölçümler, farklı algoritmayla çalışan iki dağılım programında modellenmiş ve verilerin 
karşılaştırması haritalarla ortaya konulmuştur. Sonuç olarak bir deprem ülkesi olan ülkemizde kentsel dönüşüm 
hayati öneme sahiptir. Ancak sonrasında oluşabilecek çevre problemlerinden olan gürültünün doğru şekilde 
haritalanması ve buna göre eylem planlarının hazırlanması hem yaşayanların sağlığı ve mutluluğu, hem de 
gürültüye karşı yapılacak bariyer gibi kamu harcamalarının boşa gitmemesi için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Gürültü, Kent, Modelleme

Importance of noise modeling in urbans and the differences between 
model programs
Serden Başak, Kazım Onur Demirarslan

Artvin Coruh University

Urban transformation; a part of the city or a large part of the city is systematically involved in the risk assessment 
of the soil and its structure against the possible earthquakes of the existing building stocks and the possibility 
of damage to the surrounding buildings while the earthquake is being destroyed and destroyed. 92% of the 
surface area of Turkey and 95% of the population density are located in the earthquake zone. Thanks to urban 
transformation, it is possible that many lives will be saved in a possible earthquake. Renovated buildings are 
evolving construction technology, and with the increasing number of floors, it opens the way for more people 
to live in the same floor area. And it is also increasing traffic. In this case it leads to more noise than before. 
Noise is a subjective concept and is often described as undesirable or disturbing noise, and is one of the most 
discomforting environmental polluters in cities. In order to be able to struggle noise, it is first necessary to 
make measurements at critical points. Since the measurement at every point of the city will not be possible, the 
effect of measurements made at critical points is mathematically distributed over the entire area through model 
programs. However, each distribution program is not reliable or accurate. In this study, measurements made 
with CESVA-C310(Type I) sound level meter were modeled in two distribution programs working with different 
algorithms and compared with the maps of the data. As a result, urban transformation is vital in Turkey, which 
is an earthquake country. However, the correct mapping of the noise is critical, which are necessary to prevent 
spending extra money for the noise barriers and preparation of the useful action plans.

Keywords: Modelling, Noise, Urban
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Ofis dışı çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği 
farkındalığının arttırılması
Arzu Kıroğlu, Özcan Çoban, Nurcan Oğuz, Esen Genç
Bayer Türk Kimya San.Ltd. Şti. İstanbul, Türkiye
GİRİŞ-AMAÇ: Teknolojik gelişmelere paralel olarak esnek çalışma şekilleri yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Bu durum gerek esnek çalışma saatlerini, gerekse fiziki ortam olarak ofis yerine farklı alanlarda çalışmayı 
beraberinde getirmektedir.Ofis dışı çalışmalar(ODÇ) yalnızca çalışanın evi ile sınırlı kalmamakta, kafe, restoran ve 
benzeri mekânları da kapsayabilmektedir. Bu bağlamda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile ilgili tehlike ve riskler ofis 
içinde olduğu kadar ofis dışında da önem arz etmektedir. Çalışanları, ofis dışında çalışırken karşılaşabilecekleri 
riskli durumlar ve bunlara karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmek amacıyla ODÇ’ de İSG konusunda 
farkındalık çalışmaları başlatılmıştır. Bu yazıda söz konusu faaliyetlerle ilgili deneyim ve gözlemlerin paylaşılması 
amaçlanmıştır. YÖNTEM: Merkez ofisinde 316 çalışanı bulunan, ilaç endüstrisinde faaliyet sürdüren özel bir 
şirket çalışanlarına İSG Birimi olarak bilgilendirmelerde bulunulmuştur.ODÇ’ de İSG’nin önemini vurgulamak için 
yazılı ve sözlü iletişim kanalları kullanılmıştır.Konuyla ilgili kitapçık hazırlanarak çalışanlara dağıtılmıştır. Duvar 
afişleri, alarm butonları kartları, elektrik düğmelerinin yanına uygulanan etiketlerle konuya dikkat çekilmiştir. 
Ayrıca uyarı niteliğinden yer etiketleri, yemek tepsilerinin altına broşürler hazırlanmıştır.Ofisin çeşitli yerlerinde 
konumlandırılan görsel materyallerin yanı sıra ODÇ’ de İSG eğitimi planlanmıştır. Eğitimin duyurulması ve ilgi 
çekmesi amacıyla ‘Güvenliği Evden Bırakma’ sloganıyla e-posta iletimi faaliyeti yapılmıştır. Her biri yaklaşık iki 
saat süren yüz yüze eğitim, iki farklı günde toplamda üç ayrı katılımcı grubu için düzenlenmiştir.Eğitimde ofis 
dışındaki mekanlarda dikkat edilmesi gerekenler ve alınabilecek önlemler vurgulanmıştır. BULGULAR: ODÇ 
eğitimine 80 kurum çalışanımız (%25.3) katılmıştır ve 300’den fazla çalışana (%94.9) kitapçık teslim edilmiştir. 
Eğitime katılan ve kitapçığı inceleyen çalışanların verdiği sözel geri bildirimler doğrultusunda, söz konusu risklerin 
bir kısmının farkında oldukları ancak bunları yeterince önemsenmedikleri, gerekli önlemleri alınmadıkları, bir 
kısmının ise hiç farkında olmadıkları gözlenmiştir. TARTIŞMA -SONUÇ: Katılımcılardan gelen geri bildirimler 
doğrultusunda; verilen eğitimlerin,hazırlanan kitapçıkların ve destekleyici materyallerin,çalışanların İSG ile ilgili 
farkındalığını arttırma konusunda faydalı olduğu anlaşılmaktadır.Çalışma şekillerine uygun olarak hazırlanmış 
benzer uygulamaların yaygınlaştırılması, konunun detaylı incelenmesi ve sonuçların paylaşılması ODÇ’de 
oluşabilecek kazaların önlenmesinde önemli katkı sağlayabilecektir.
Anahtar Kelimeler: ofis dışı çalışma, evden çalışma, esnek çalışma, farkındalık

The activities aimed at increasing the awareness of occupational 
health and safety at out of office work
Arzu Kıroğlu, Özcan Çoban, Nurcan Oğuz, Esen Genç
Bayer Türk Kimya San.Ltd. Şti. Istanbul, Turkey
INTRODUCTION -PURPOSE: Flexible working patterns have become widespread with technological 
development. This necessitates flexible working hours, as well as working in different areas instead of offices 
as a physical environment. In this context, threats and risks related to health and safety (HSE) are as important 
at Out of Office Work (OOW). Awareness studies have been initiated on HSE issues at OOW to inform employees 
about the risky while working outside the office. In this article, it is aimed to share the experiences related to 
the relevant activities METHOD: In this study, employees of a private company,operate in the pharmaceutical 
industry,were notified as HSE Unit by using written and verbal communication channels A booklet on the subject 
was prepared and distributed to employees. Wall posters, cards beside the alarm buttons, the labels next to the 
electric buttons, warning placemark and brochures under the food tray drew attention on the issue. Moreover, 
HSE at OOW training was planned. Since announce the training and attract interest, e-mail transmission activity 
was carried out with the slogan ‘Safety at Home, Safety at Work’. The face-to-face training for two hours each, is 
organized for three different on two different days in total.. FINDINGS: 80 company employees (25,3) participated 
in training and more than 300 employees (94.9%) were handed out the booklet. In line with the verbal feedback 
provided by employees who attend the training and those who view the booklet, it is observed that they are 
aware of some of the risks but do not consider them adequately, do not take necessary precautions and some 
of them are not aware of the risks at all. DISCUSSION- CONCLUSION: It is understood that these activities are 
useful for raising the awareness of employees about HSE.The dissemination of similar applications may make 
a significant contribution to the prevention of accidents at OOW.
Keywords: out-of-office work, home office, flexible work, awareness Farkındalık Çalışmaları
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Çayeli Bakır İşletmeleri İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetiminde İlkyardım Eğitimlerinin Rolü (İnsan 
Hayatına Dokunabilmek)
Birsen Çelik
Çayeli Bakır İşletmeleri, Rize, Türkiye
Çayeli Bakır İşletmeleri; İş Sağlığı ve Güvenliği temel değerimizdir anlayışı ile çalışanları ortak bir hedef 
altında birleştirebilmek, birlikte hareket etmek, zamanında ve doğru ilkyardım uygulamaları ile insan hayatına 
dokunabilmek amacıyla 2006 yılında kendi bünyesinde İlkyardım Eğitim Merkezi kurmuştur. İlkyardım, iş kazası 
sonuçlarının ciddiyetinin azaltılmasında yararlı olmakla birlikte ilkyardım eğitimlerinin temel hedeflerinden 
bir tanesi de; olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek, güvenli bir çevre sağlamak, bir tehlike söz konusu 
ise güvenli mesafede kalarak, yardım çağrılması ile proaktif yaklaşım bilincini oluşturmaktır. Bir ilkyardımcı 
olay yerini değerlendirmeden müdahale adımı atmayacağını bilir. Bu bilinç ve farkındalık nedeniyle reaktif bir 
önlem olarak değerlendirilen ilkyardım uygulamaları; iş kazalarını önleme kültürü içinde proaktif önlem olarak 
da tanımlanabilir. İlkyardım eğitimleri yalnızca bir beceri eğitimi olmayıp, oluşturacağı bilinç değişikliğiyle de 
işletmeler için önemini arttırmaktadır. Emniyet performansını iyileştirmek amacıyla yönetim ekibinin desteği ile 
üretim kaygısı yaşanmadan, gönüllülük esasına dayalı verdiğimiz ilkyardım eğitimlerinde önceliğimiz proaktif 
yaklaşım bilincini geliştirmektir. Kaza ve yaralanma oranlarını mümkün olan en düşük seviyeye indirebilmek 
için çalışanlar sürece dahil edilerek farkındalıkları arttırılmış, bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlanmıştır. İlkyardım 
Yönetmeliği doğrultusunda ilkyardımcı bulundurma zorunluluğumuz çalışan sayısımızın %10’udur. Ocak 
2018 itibarı ile çalışanlarımızın %44’ü ilkyardımcı yetkinliğine sahiptir. İlkyardımcılarımız; vicdani sorumluluk 
üstlendiklerinin, yardım çağrılarına gönülllü olduklarının, yaptıkları ve yapacakları ilkyardım uygulamaları için 
kendilerine şükran sunduğumuzun bilincindedirler. İlkyardım eğitim ve uygulamalarına yönelik süreçlerin sonuç 
etkinliğinin değerlendirilmesinde, kaza, hadise, ilkyardım ve kayıp zamanlı yaralanma eğilimi gibi uzun dönemli 
bazı kilit göstergelere odaklanılmıştır. Ayrıca ilkyardımcılarımızın saha dışında karşılaştıkları acil durumlardaki 
uygulama örnekleri de kaza/yaralanma şiddetini azalttığının somut başarı göstergeleridir. Elde edilen sonuçlar, 
üretilen katma değeri göstermektedir. Özetle; İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında hedeflenen davranış 
değişikliğini, çalışanı sürece dahil ederek, sistematik yaklaşımla sağlamak ve sürekli geliştirmek mümkündür. 
Amacın ne olduğu, nerede olduğunun tespiti, nereye gidilmek istenildiğinin bilinmesi ve gitmek istenilen yere 
nasıl ulaşılacağının belirlenmesi arzu edilen gelecek noktasına ulaşılmasına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, Yönetim Taahhüdü, Proaktif Yaklaşım, Gönüllülük Esası.

Çayeli Bakır İşletmeleri Role of First Aid Trainings in Occupational 
Health and Safety Management (Touching the Human Life)
Birsen Çelik
Cayeli Bakır İşletmeleri, Rize, Turkey
Çayeli Bakır İşletmeleri, with its philosophy that OH&S is our core value, established First Aid Training Center in 
2006 in order to associate its employees under a corporate target, act together and touch human life through 
the correct first aid applications. Besides helping to decrease the severity of occupational accidents, one of the 
main purposes of first aid training is ensuring safe atmosphere by defining potential hazards that can occur in 
scene of accident and creating awareness for proactive approach by calling for help remaining within the safety 
distance.First aid applications can be defined as proactive precautions in the culture of preventing occupational 
accident. First aid trainings are not just skill training, their importance is increasing for business since they can 
make changes in consciousness. In order to improve the safety performance, in our first aid trainings that we 
organize on a volunteer basis and with the support of management team without having production concern; 
our priority is establishing the proactive approach. In order to decrease the accident and injury rates as much 
as possible; employees have been involved, their awareness, knowledge and ability have been increased. In 
line with the first aid regulation; %10 of our employee numbers have to be first aider. 44% of our employees 
have first-aider competence as of January 2018. In evaluation of the result impact of the first aid training and 
applications; we focus on some long term key indicators such as accident, incident and lost time injury. The 
results obtained, indicate the value added. It is possible to acquire intended behavioral change and improve it 
constantly by participating employee into the process and ensuring systematic approach. Knowing the purpose, 
defining where it is, knowing where it is wanted to go, defining how it will be taken there, contribute to reach the 
intended target.
Keywords: Occupational Health and Safety Management, Management Commitment, Proactive Approach, 
Voluntary Basis.
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Sensörler Ve Algılayıcı Sistemlerin İş Güvenliğindeki 
Uygulamaları
Uğur Hakan Akkurt, Muhammed Öztürk, Ahmet Yıldız
İş Teftiş Kurulu - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç önleyici yaklaşımdır. Temel hedef çalışanın kişisel koruyucu donanım 
kullanmasına ihtiyaç duymamasını sağlamak, yani riski kaynağında yok etmeye çalışmak olmalıdır. Sensörler, 
makinelerdeki mekanik tehlikelerden kaynaklı riskleri kaynağında yok etmek amacı ile kullanılan önemli güvenlik 
donanımlarıdır. Ülkemizdeki iş kazaları incelendiğinde ilk sıralarda makinelerden kaynaklanan kazaların geldiğini 
görmek mümkündür. Ayrıca toplu ölümlerin yaşandığı maden iş kazalarının, büyük endüstriyel kazaların önüne 
de ancak sensörlerin iş güvenliğinde kullanılması ile geçmek mümkün olacaktır. Metal sektöründe kullanılan 
sensörler gruplamak gerekirse;
1-Basınç algılayıcılı sensörler-Emniyet Paspası
Kullanıldığı yerler; robotlar, presler, transfer hatları...
2-Alan Tarayıcı Sistemler
Kullanıldığı yerler; robotlar, presler, transfer hatları, dokuma tezgahlarında... 2-a Işık bariyerleri
2-b Alan tarama sensörleri
3-Hız Algılayıcılı Sensörler
Kullanıldığı yerler; makineler...
Sensörler, metal sektörünün yanı sıra yapı sektöründe (iletme ve kaldırma ekipmanlarında), hız sensörü, 
çarpışmayı önleyici sensör, eğim sensörü, ağırlık sensörü vb şekilde karşımıza çıkmaktadır. Madenlerde ise 
(co,ch4,o2..) zehirli ve solunabilir gazların bulunma oranlarının tespitinde, yangın algılama sistemlerinde, 
yeraltında bulunan kişilerin yerüstü merkezi izleme istasyonlarından takip edilmesinde kullanılmaktadır. Sonuç 
olarak gelişen teknoloji ile beraber iş güvenliğine sensörlerin tamamen entegre edilmesi uzuv kayıplı kazaların 
ve toplu ölümlerin büyük oranda önüne geçecektir.

Anahtar Kelimeler: güvenliği, için, iş, sensörler

Applications of Sensors and Sensing Systems in Occupational Safety 
and Health
Uğur Hakan Akkurt, Muhammed Öztürk, Ahmet Yıldız

Supervisory Board
The main objective in occupational health and safety is preventive approach. The main goal should be to ensure 
that the employee does not need to use personal protective equipment, that is, try to destroy it at the source 
of the risk. Sensors are important safety equipment used with the aim of destroying the risks arising from 
mechanical hazards in machinery. When the work accidents in our country are examined, it is possible to see 
that the accidents arising from the machines came first. In addition, it is possible to pass on the mining work 
incidents where mass deaths are experienced, and in front of big industrial accidents only by using sensors in 
job security. If you need to group the sensors used in the metal sector;
1-Pressure Sensing sensors-Safety Mop
Places where they are used; robots, presses, transfer lines...
2-Field Scanner Systems
Places where they are used; robots, presses, transfer lines, weaving looms
2-a Light barriers
2-b Area scanning sensors
3-Speed Sensing Sensors
Places where they are used; machines...
Sensors, as well as the metal industry, are confronted in the building sector (in transmission and lifting 
equipment), speed sensors, anti-collision sensors, tilt sensors, weight sensors, In mines, it is used in detecting 
the presence of toxic and inhalable gases, in fire detection systems, and in the underground monitoring stations 
of underground people. As a result, the integration of sensors into work safety as well as developing technology 
will lead to a great deal of space-loss accidents and mass deaths.
Keywords: for, occupational, safety, sensors
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Ormancılık Alanında Bir İyi Uygulama Örneği: 100000 
Orman Üretim Çalışanının Eğitimi Projesi
Muvaffak Osman Engür1, Selami Cilan2

1İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği, İstanbul, Türkiye 2Orman Genel 
Müdürlüğü, İşletme Pazarlama Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye

Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliği ile 5 yıllık (2014-2018) bir proje kapsamında 100 000 orman üretim 
işçisinin eğitilmesi ve operatör belgelendirme süreci başlatılmıştır. Bu proje Türkiye Ormancılığında son yıllarda 
gerçekleştirilen en büyük sosyal projelerden birisi olmuştur. Bu eğitimin ana amaçlarından birisi orman 
çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı yaratmak ve iş kazalarını minimum seviyede tutmaktır. Özellikle 
odun üretim işlerinde çalışanların üretim teknikleri, tehlike, risk, acil durum, güvenlik kuralları ve uygulamaları 
konusunda bilgi düzeylerini artırmak hedeflenmiştir. Bu eğitim Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından çıkarılan 
ağaç kesme ve boylama operatörü meslek standardı ve sürütme ve yükleme işçiliği meslek standardı 
kapsamında gerçekleştirilmiştir. OGM tarafından kaynağı sağlanan ve yürütülen sosyal proje kapsamında, 
üniversite, kooperatif, ekipman tedarikçisi ve diğer kamu kuruluşları gibi paydaşların desteğiyle 56 saat süren 
bir eğitim programı organize edilmiştir. Bu program Halk Eğitim Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. 
Organizasyonun yol haritası beş ana noktadan oluşmaktadır: eğitim modülünün oluşturulması, eğiticilerin 
belirlenmesi, eğiticilerin eğitimi çalışmaları, eğitimlerin halk eğitim merkezleri aracılığıyla il ve ilçelerde 
gerçekleştirilmesi, çalışanların belgelendirilmesi. Bugün gelinen nokta itibariyle 5 yıllık bir programda 28 
orman bölge müdürlüğünde toplam 120.000 orman çalışanı eğitilmiştir. Bu eğitimler, eğitici eğitimi almış 
583 farklı orman mühendisi eğitici tarafından gerçekleştirilmiştir. Eğitimlere 2018 yılında da devam edilerek 
proje neticelendirilmiş olacaktır. Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç durumuna göre bu eğitimlere devam edilecektir. 
Eğitimler sonunda orman çalışanlarında, özellikle kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş ekipmanlarının doğru 
kullanımı ve bakımı, işe özel güvenlik kuralları bilgi düzeylerinde ciddi pozitif farklılıklar yaşanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ormancılık, odun üretimi, iş güvenliği, eğitim, iyi uygulama

A Good Example of Application in Forestry: A Training Project for 
100000 Forest Harvesting Workers
Muvaffak Osman Engür1, Selami Cilan2

1Istanbul University, Faculty of Forestry, Department of Forest Industrial Engineering, Istanbul, Turkey 2General 
Directorate of Forestry, Forest Production and Marketing Department, Ankara, Turkey A five-year project 
(2014-2018) to train 100000 forest harvesting workers and to certify operators has started collaboratively 
between the General Directorate of Forestry (GDF) belonging to The Ministry of Forestry and Water Affairs 
and General Directorate of Lifelong Learning at The Ministry of National Education. This project has been one 
of the largest social projects in the Turkish forestry in recent years. One of the objectives of the project is to 
raise awareness on work health and safety among forest workers and to minimize occupational accidents. It 
is particularly aimed to increase the knowledge level of forest harvesting workers on production techniques, 
dangers, emergency cases, safety rules and practices. The training in the project has been performed in the 
context of two occupational standards by vocational qualification institute. The 56-hour-training program in 
this social project financially supported and conducted by the GDF has been organized by the collaboration 
of university, cooperative, equipment supplier, and other state organizations. This program is conducted by 
public education centers. The road map of the organizations has 5 main points: Forming training module, 
determination of trainers, training trainers, training in cities and towns by public education centers, and certifying 
workers. Up-to-date, totally 120000 forest workers have been trained in a 5-year-program carried out at 28 
Regional Directorates of Forestry. This trainings have been performed by 583 forest engineers subjected to 
training trainers program. The trainings will continue and be finalized in 2018. In coming years, trainings might 
be resumed based on requests by the GDF. At the end of the trainings, important positive differences have been 
noticed in the knowledge levels of the forest workers with respect to personal protective equipment use, proper 
use of work equipment and their maintenance, and specific safety rules.

Keywords: Forestry, forest harvesting, occupational safety, training, good practice
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN DOĞRU ve 
ETKİN KULLANIMI
Elçin Eroğlu, Ulusal Baykan, Sabri Yurdakul, Hilal Kocaeren, H. Agah Ayhan, F. Erkan Tekin, Bülend Engin

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş. Çanakkale

Türkiye’de ve Dünya’da sektörlerin teknolojik gelişimleri ile birlikte karşılaşılan tehlikelerin çeşidinde de artış 
olduğu gözlenmiştir. Tehlikelere kaynağında müdahale edilmesi korunma politikaları arasında en etkin olanıdır. 
Riskler kaynağında çözümlenemiyorsa, başvurulması gereken önlemlerden biri de uygun kişisel koruyucu 
donanımların doğru ve etkin bir şekilde (KKD) kullanımıdır. Çalışmada, Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım alanlarında 
faaliyet gösteren, entegre bir tesiste; uygun kişisel koruyucu donanımların seçimi ve doğru kullanımı hakkında 
yapılan faaliyetlere yer verilmiştir. Kişisel koruyucular, iş yeri ortamına ve kişiye uygun olarak bir (uzman ekip: 
İSG, işletme, bakım vb.) önerisi ile seçilmelidir. Uzman ekip tarafından gerekli risk analizleri yapılmadan ve 
kullanım nedeni saptanmadan kişisel koruyucu donanım kullanmak yanlış olur. Sonuç olarak; çoklu risklerin 
bulunduğu ortamlarda statü bazlı, uzman ekip tarafından gerekli risk analizleri doğrultusunda kişisel koruyucu 
donanım seçimi yapılmalıdır. Böylece kaynağında tamamen çözülemeyen riskler; tehlikeli olan yöntemi daha az 
tehlikeli olan yöntemle değiştirerek, mühendislik önlem yöntemlerini uygulayarak, idari önlemlerle tehlikelerin 
kontrolü yapılamadığı takdirde son çare olarak kişisel koruyucu donanımların doğru ve etkin kullanımı ile 
yönetilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kişisel Koruyucu Donanım, Maruziyet, Tehlike.

Personel protective equipment use of correct and effective
Elçin Eroğlu, Ulusal Baykan, Sabri Yurdakul, Hilal Kocaeren, H. Agah Ayhan, F. Erkan Tekin, Bülend Engin

İÇDAŞ Steel Energy Shipyard and Transportation Corporation

In Turkey and the world with the technological development of the sector has been shown to increase in the 
variety of hazards that are encountered.

Keywords: Personal protective equipment, exposure, hazard
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Çelikhane Sürekli Döküm Bölümü Hcrt Makinalarına 
Ekstra Soğutma Sağlayan Torch Önü Soğutma 
Kollektörlerinin Revizyonu
Elçin Eroğlu, Abidin Sıngın, Fatih Akıl, Umut Nacak, H. Agah Ayhan, F. Erkan Tekin, Bülend Engin

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.,Biga / Çanakkale

Teknolojinin gelişimiyle birlikte insan gücü zamanla yerini makinelere bırakması, küreselleşen dünyamızda 
çalışma kültürüne çok farklı boyutlar kazandırmıştır. Teknik gelişmeler sonucunda üretim sürecinde insan 
işlevlerinin yerini iş makinalarının almasıyla bu durumu yakından gözlemleme fırsatı bulmaktayız. Üretim 
ve üretim süreci, toplum yaşamındaki değişimlere bağlı olarak gelişim göstermektedir. Üretim araçlarında 
ve üretim yöntemlerindeki değişim ve dönüşümler sonucunda çalışanların sağlık ve güvenlik sorunları da 
çoğalmış ve giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bu aşamada sürekli iyileştirme ve iyi uygulama örnekleri 
ile insan iş gücü yerine makine ve teçhizat iş gücünden yararlanarak insan merkezli risk etmenleri azaltılarak 
iş kazası ve meslek hastalıklarının önüne geçilmektedir. Yapılan çalışmada Çelikhane Üretim Prosesi, Sürekli 
Döküm Bölümünde; döküm sonrası sıcak yarı mamul kütüklerin soğutma işlemini yapan HCRT (Sıcak Şarj 
Role Yolu) makinasının yeterli gelmemesi sebebiyle Torch (Alevli Kesme Makinası) Önü Soğutma kollektör ve 
fıskiye sisteminin yapılmasıdır. Bu kollektör ve fıskiye sistemlerinin sıcak bölgede bulunması ve su içerisindeki 
tufallerden kaynaklı 2 haftalık periyotlarla sistem durdurularak HCRT-1 üzerinde 280 adet, HCRT-2 üzerinde 
ise 260 adet fıskiye değişimi yapılmaktaydı. Sıcak alanda su ile kısa sürede deforme olan kollektörler de 
değişmekteydi. Bu sebeple yeni sistem ile tüm kollektör ve fıskiyeler devre dışı bırakılarak kendinden püskürtmeli 
kollektörler hazırlanmıştır. Sonuç olarak; yapılan iyi uygulama çalışması ile iş gücü ve zaman kaynakları daha 
etkin bir şekilde kullanılmıştır. 2 haftalık periyotlarla yapılan duruşlarda harcanan zamandan tasarruf sağlanmış 
(üretim kayıplarının önüne geçilmiş), çalışan personel iş gücü farklı alanlara yönlendirilmiş, personelin sıcak, 
dar ve hareketli ekipmanların bulunduğu tehlikeli bir alanda çalışma yapması engellenmiş, güvenli bir çalışma 
ortamı sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Torch (Alevli Kesme Makinası), HCRT (Sıcak Şarj Role Yolu), İnsan merkezli risk etmenleri.

Steel Plant Contınuous Castıng Department That Provıdes Extra 
Coolıng Machınes Plant Coolıng Collectors At The Front Of The 
Torch HCRT Revısıon
Elçİn Eroğlu, Abidin Sıngın, Fatih Akıl, Umut Nacak, H. Agah Ayhan, F. Erkan Tekin, Bülend Engin

İÇDAŞ Steel Energy Shipyard and Transportation

With the development of technology in a time of manpower leave the machine, the work culture is very different 
and has given a new dimension in our globalized world.

Keywords: Torch, HCRT (Hot Charging way role), human-based risk factors.
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İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Bilgisayar 
Yazılımları ile Yönetilebilmesi
Lütfi Alkan, Tuğrul Yıldırım, Dursun Ali Köse

Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Değişen dünyaya ayak uydurmak, çağın gereklerini yerine getirmek, hatta değişime öncülük etmek, insanın 
en temel hakkı olan insanca yaşam için gerekli bir unsurdur. Bu unsurun bir gereği olarak çalışma hayatının 
zorlukları ile mücadele etmek ve onları yönetmek zorundayız. İşyerlerimizi, çalışma koşullarımızı çağımızın 
gerektirdiği gibi değiştirmek gayretindeyiz. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından değerlendirmeler yapılarak, işverenin 
ve çalışanların konuya ilgilerinin çekilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sorunların tespit edilerek çözüme 
katkıda bulunulması sağlanmalıdır. Çalışmamızın amacı olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uzmanların yanı 
sıra farklı seviyelerdeki İş Sağlığı ve Güvenliği yöneticileri ve profesyonel çalışanlar için İş Sağlığı ve Güvenliği 
ile ilgili kapsamlı ve uygun eğitim süreçleri geliştirmek ve uygulamak hedeflenmiştir. Aynı zamanda yapılan 
uygulama, eğitimlerin ve kayıtların bilgilerinin düzenli bir şekilde tutulması, gerektiğinde çok kolay ve hızlı bir 
şekilde ilgili kontrolörlerin denetimine hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda çeşitli yazılım firmaları 
tarafından hazırlanan paket programlar İş Sağlığı ve Güvenliği alanında tutulması gereken bu kayıtları daha 
düzenli ve kolay ulaşılabilir hale getirmektedir. Bu amaçla Çorum’da faaliyet gösteren ve ülkemizin sayılı toprak 
sanayi firmalarından birinin İş Sağlığı ve Güvenliği hakkındaki tüm bilgi ve kayıtlarını seçtiğimiz iki farklı paket 
programa girdisi sağlanmıştır. Bu yazılım sayesinde, uygulanması zorunlu yasal mevzuat gereklerini, iş yerinin 
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında faaliyette bulunması için güvenilir bir altyapı ile yönetilmesi amaçlanmaktadır. 
İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlerin tanımlanması ile başlayan sürecin yönetimi tek ekrandan kolaylıkla 
yapılabilir. İşyeri çalışmaları hızlı bir şekilde planlanır, zamanı geldikçe otomatik uyarı mekanizması ile tespit 
edilir, gerçekleştirilir, dönem sonunda raporlanır. Dönem sonu faaliyet raporlaması, yıllık değerlendirme 
raporlaması gibi dokümantasyon seçenekleri ile süreç sorunsuz bir şekilde sonlandırılır. Güncel mevzuata göre 
hazırlanan risk kontrol maddeleri ile risk analizleri daha hızlı ve güvenli bir şekilde oluşturulabilmektedir. Ayrıca 
kendi kontrol maddelerimiz ile kendi listelerimiz de oluşturulabilmektedir. Bu sayede günler süren risk analizi 
hazırlama süreçleri dakikalar içerisinde tamamlanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İSG kayıtları, yazılım programları, paket İSG yazılımları, kayıtların tutulması, İSG yönetimi, 

İSG raporları Managements of Occupational Health and Safety 
Applications using Computer Software
Lütfi Alkan, Tuğrul Yıldırım, Dursun Ali Köse

Hitit University Occupational Health and Safety Unit

To keep up with the changing world, to fulfill the needs of the age, and even to lead the change, is a necessary 
element for to enhance the quality of living which is the human being’s most fundamental right. As a requirement 
of this right, we have to fight and manage the difficulties of working life. We are trying to change our workplaces 
as we need them. The aim of this work is to develop and implement comprehensive and appropriate training 
processes related with Occupational Health and Safety for directors in Occupational Health and Safety Offices, 
and professional employees at different levels. At the same time, it is necessary to keep data of the application, 
training, and records regularly and, if necessary, make ready for auditing by the related controllers very easily 
and quickly. In this context, package programs prepared by various software firms make these data more 
regular and easily accessible in the field of Occupational Health and Safety. For this purpose, we input all data 
and records related to Occupational Health and Safety unit of one of the country’s important industrial companies 
in the field of soil investigation settled in Çorum to two different package programs selected. Through this 
software, it is aimed to manage required legal legislation requirements with a reliable infrastructure to operate 
in the field of Occupational Health and Safety unit of this company. The process management that starts with the 
identification of the activities related to Occupational Health and Safety can be executed easily via one window. 
Risk controls and risk analyzes prepared according to the current legislation can be created more quickly and 
safely. We can also create our own lists with our own control items. The process of preparing the risk analysis 
that takes place for days can be completed within minutes.
Keywords: OHS records, software programs, package OHS software, record keeping, OHS management, OHS 
reports
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Lojistik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İyi 
Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler
Aylin Sipahioğlu

Tezmedikal Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, İstanbul, Türkiye

Lojistik sektörü, son otuz yılda önemini daha iyi anladığımız, tüm iş kollarında işin yürütümü için arka planda 
hayati bir rol oynayan ve hızla büyüyen bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir ürünün ilk üreticiden, son 
tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama, dağıtım gibi tüm süreçlerini kapsayan 
bu sektörün; hızla büyümesinin ardında ciddi bir insan emeği ve bununla beraber de iş kazası ve meslek 
hastalıklarında artan bir ivme olduğu görülmektedir. Sektörde, artış gösteren iş kazası ve meslek hastalıklarının 
azaltılarak, daha güvenli çalışma alanları ve güvenli davranışlar bütünü oluşturulması için; sektöre yönelik iş 
sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve gerekli hallerde başvurulacak inovatif çözümler önemli rol oynamaktadır. 
Bu çalışma kapsamında; lojistik sektöründe, özellikle iş kazaları sebeplerinden araç ve yaya trafiği ile güvensiz 
ekipman kullanımı ve meslek hastalığı sebeplerinden ergonomik risklere dair iyi uygulama örnekleri ve işin insan 
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak, iş gücünün daha efektif kullanılmasını sağlayacak inovatif çözümler 
araştırılarak; yaya- araç uyarı sinyalizasyonları, forklift hız sınırlandırıcıları, raf güvenliği, yükleme – boşaltma 
alanlarındaki güvenlik tedbirleri, rampa güvenliği, körük sistemleri, otomatik yükleme – boşaltma sistemleri, 
akıllı gözlük uygulamaları, giyilebilir dış iskelet, robotik yükleme, otomatik kılavuzlu araçlar gibi uygulamalar 
değerlendirilmiştir. Hazırlanan bu çalışma ile iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması/ önüne geçilmesi 
için çeşitli işyerlerinde uygulanan iyi örneklerin yaygınlaştırılması ve yakın gelecekte sektörde karşılaşılacak 
teknolojik gelişmelerin bu kapsamda değerlendirilerek; sektörün iş sağlığı ve güvenliği anlamında ihtiyaçlarının 
belirlenmesi gerekliliği ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: lojistik, iyi uygulama, teknoloji, iş güvenliği

Occupational Health and Safety in the Logistics Industry Best 
Practices and Technological Developments
Aylin Sipahioğlu

Tezmedikal Joint Health Security Unit, Istanbul, Turkey

The logistics industry has emerged as a fast-growing industry that plays a vital role in the background in which 
we have realized its importance better in the last thirty years, and have carried out business in all business 
lines. This industry covers all processes such as transportation, warehousing, customs clearance, packaging 
and distribution, from the first producer to the last consumer of a product. It is seen that there is a serious 
human labor behind the rapid growth of logistics but at the same time an increasing acceleration in work 
accidents and occupational diseases. In order to create safer working areas and safe behaviors by decreasing 
occupational accidents and occupational diseases in the industry, occupational health and safety applications for 
the industry and innovative solutions to be applied when necessary play an important role. This scope of work; 
by examining innovative solutions that will enable more effective use of the workforce, especially in the logistics 
industry, through examples of best practices in ergonomic risks from the use of unsafe equipment, such as 
truck and pedestrian traffic, and occupational diseases, from the causes of work accidents; applications such 
as pedestrian warning signals, forklift speed limiters, shelf safety, security measures in loading and unloading 
areas, ramp safety, dock shelters, automatic loading and unloading systems, smart goggles applications, 
wearable exoskeleton, robotic loading and unloading, automated guided vehicle are studied.

It is aimed to disseminate best examples applied in various work places in order to reduce / prevent occupational 
accidents and occupational diseases and to evaluate the technological developments to be encountered in the 
industry in the near future. It is put forward in the work that it is necessary to determine the needs of the industry 
in terms of occupational health and safety.

Keywords: logistics, best practices, technology, occupational safety
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Risk Değerlendirmede FMEA yönteminin 
kullanılmasına dair iyi bir örnek
Yaver Saka

Bayburt Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenliği Bölümü, Bayburt, Türkiye

Risk değerlendirme raporları gerek iş profesyonelleri için ve gerekse de çalışma ortamının yazılı uyarılar 
manzumesidir. Risk değerlendirme raporu hazırlanmasını sadece prosedür bir çalışma olarak görmek ise hem 
iş profesyoneline hemde çalışma ortamına en belirgin saygısızlıktır. Çalışan ve ortam gözetenler için sıkıcı olan 
bu süreci keyifli bir hale çevirecek olan, zevk anının tüm detaylarını görmek için öncelikle zevk alabileceğiniz 
bir yöntem seçmeniz gerekir. Bunun için size acizane bir tavsiyem var olası hata türleri analizi yöntemi. 
3 ayrı parametreyle, on binde birlik bir ihtimali görmeyi sağlayacak olan bu yöntemin en klas özelliği ise iş 
profesyonelinin bilgi ve birikimini, tecrübesini de test edebilecek bir yöntem olmasıdır. Tabi iş profesyonelleri 
için en zevk veren boyutu ise ürünün şekilselliğidir. İşte bu nedenler bizi FMEA yönetemini kullanmaya mecbur 
kılıyor sanki.

Anahtar Kelimeler: FMEA, Risk değerlendirme, risk yöntemleri

A good example of using the FMEA method in Risk Assessment
Yaver Saka

Bayburt University, Property Protection and Security Department, Bayburt, Turkey

Risk assessment reports are a must for business professionals and, if necessary, written warning of the 
work environment. If the preparation of the risk assessment report is seen as a procedural study, it is most 
disrespectful to both the professional and the working environment. To see all the details of the moment of 
pleasure, you need to choose a method that you can enjoy first, which will make this process boring for the 
worker and environment watchers a pleasurable experience. I have a compelling recommendation for you to 
analyze possible types of error. The most classical feature of this method, which will provide a chance to see 
unity in ten by three different parameters, is a method that can test the knowledge and accumulation of work 
professionals and their experience.

Of course, the most enjoyable dimension for business professionals is the shape of the product. It seems that 
these reasons make us obliged to use FMEA management.

Keywords: FMEA, Risk assessment, risk methods



315

[İSG’de İyi Uygulamalar]

Bir Üniversitede İyi İSG Uygulamaları, Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri
Uğur Buğra Çelebi1, Gökçe Sönmez2, Merve Karamustafa2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, İstanbul 2Yıldız Teknik 
Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, İstanbul

AMAÇ: 2012 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında 
önemli bir adım atılmış ve daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatına dönük için gelişmeler elde edilmiştir. 
Mevzuat özel sektörde olduğu gibi kamuda da bazı yönleriyle yürürlüğe girmiş bazı yönleriyle ertelenmiştir. 
Ertelenmeyen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamu kurumlarında çeşitli birimler kurulmuştur. 
Bu birimlerin etkinliği kamunun özel sektöre olan teşvik edici rolünün altının çizilmesi bakımından önemlidir. 
Çalışmanın amacı, bir kamu üniversitesinde iyi iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının paylaşılması ve uygulama 
sırasında ortaya çıkan sorunların ve çözüm önerilerinin belirtilmesidir. YÖNTEM: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ve yönetmelikler incelenmiş, üniversitede mevcut uygulamalar ile karşılaştırılmıştır. Uygulamaları 
mevzuat ile uyumlulaştırmak amacıyla risk temelli iyileştirmeler yapılmıştır. BULGULAR: Mevzuatın özel sektör 
dinamiklerine uygun olarak hazırlanmış olması sebebiyle, kamuda uygulanması noktasında uyumsuzluklar 
olduğu görülmüştür. Kamu çalışanlarının hukuki statüleri, bütçenin kullanımı, ast üst ilişkilerinin gözetilmesi vb. 
sorunlar tespit edilmiştir. Çalışmada, risk odaklı yaklaşımlarla, bir kamu üniversitesinde iş güvenliği yönünden 
yapılan iyi İSG uygulamaları ortaya konulmuştur. SONUÇ: Kamuda ve özellikle üniversitelerde yapılan iyi İSG 
uygulama örnekleri özel sektörü teşvik ederken kamu çalışanlarını motive edecektir. Yaşanan sorunların 
azaltılması amacıyla yasa koyucuların mevzuatı kamu kurumlarına uygun hale getirmesi gerekmektedir. Ayırca 
iyi İSG uygulama örneklerinin diğer kamu ve özel kurulaş aktarılması da sorunların azaltılması noktasında iyi 
bir yoldur.

Anahtar Kelimeler: İyi Uygulama Örnekleri, Kamu Kurumu, Üniversite

BEST OHS Management Practices at a University, Problems and 
Solution Proposals
Uğur Buğra Çelebi1, Gökçe Sönmez2, Merve Karamustafa2

1Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Yıldız Techincal University, İstanbul 2Occupational 
Health and Safety Coordinatorship, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey

AIM: With the enforcement of Occupational Health and Safety Law (no.6331) in 2012, a big progress in 
occupational health and safety concept is made and important advances achieved for a safer and healthier 
wok life. Just like de private sector, some of the regulations are in operation and some are not for the public 
institutions. Public institutions founded new units to meet with the responsibilities that are not postponed. The 
efficiency of the units are important to underline the public sectors encouraging role on private sector. Aim of 
the work is to share the good practice examples experienced at a public university and remark problems faced 
with solution proposals. METHOD: The occupational health and safety regulations are examined and compared 
with the practices made at the university. Risk based improvements are made to adapt these practices with the 
regulations. FINDINGS: As because the regulations are prepared for the public sector, they are not hundred 
percent compatible with public institutions. Legal status of public servants, budget issues and harsh hierarchy 
mismatch with the legislations. Best OHS management practices made with a risk-based approach at a 
university are given. RESULTS: Best OHS management practices made at public sector, especially universities 
will encourage the private sector and motivate public servants. To decrease problems, regulations should be 
adapted for public sector by law maker. Also transfer of best OHS practices made at universities to other public 
or private institutions is an important way of decreasing the problems

Keywords: Best Managament Practice, Public Institution, University
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Saha Denetim Uygulaması: 
SLPA Örneği
Çağdaş Çalış

Eaton Polimer Kauçuk, Kapaklı, Türkiye

İş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biri iş kazalarını önlemek ve çalışanların yaralanmadan üretimin 
verimliliğine katkı vermelerini sağlamaktır. Kazaların önlenmesinde öncelikli olarak risk değerlendirme yapılır. 
Bu şekilde işletmenin tüm tehlike ve riskleri tespit edilerek, açığa çıkarılır. Risk değerlendirmesinde çalışanlar 
tarafından uyulması gereken riskli görev adımlarının takip edilmesi için saha denetimleri kilit bir rol alır. 
Literatürde birçok denetim aracı olmakla birlikte, SLPA bir işletmenin bütün yönetim kademelerini denetime 
dahil eder. Bu denetim yaklaşımı en alttan en üst kademeye kadar iş güvenliğinin öneminin yaygınlaşmasını 
sağlar. Bu bildiri ile amaçlanan SLPA sisteminin işleyişini anlatmak, uygulama adımlarını göstermek ve 
kapsamlı olarak incelemektir.

Anahtar Kelimeler: SLPA, İşyeri Denetimi, İç Denetim, Denetleme

Practice of Workplace Audit in Occupational Health and Safety: 
SLPA Example
Çağdaş Çalış

Eaton Polimer Kauçuk, Kapaklİ, Turkey

One of the purposes of the Occupational Health and Safety is prevention of accident and ensure that the 
employees contribute to the productivity of production without injury. Firstly risk assessment is done for that. 
All hazards and risks are determined and highlighted by risk assessment. Workplace audits play a key role to 
observe the critical task steps that must be folloowed by employees in the risk assessment. There are many 
auditing tools in literature, however the SLPA involves all management levels in an auditing. This audit approach 
ensures the spread of the importance of occupational health and safety from the bottom the top level. The 
purpose of this paper is to explain the operation of the SLPA system, to show the application steps and to 
examine it extensively.

Keywords: SLPA, Workplace Audit, Internal Audit, Auditing
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Türkiye’de Çalışma Hayatının Denetimi Sistemi ve 
İş Kazalarının Denetlenmesinde Kamusal Denetimin 
Zayıflığı
Bünyamin Esen

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bir ülkede sağlıklı bir iş sağlığı ve güvenliği sistemi oluşturulması için kamusal denetim (kamu kurumlarının 
denetimi) kritik önemdedir. İş sağlığı ve güvenliğinde kamusal denetim ve teftiş birkaç aşamadan oluşur. Bunlar 
(i) Önleyici denetim (ii) Sistemsel denetimi ve (ii) Kaza denetimi olmak üzere üç aşamadır. Önleyici denetim, 
kazalar oluşmadan önce işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin uygulamalarının yerinde yapılıp yapılmadığının 
denetimi önleyici (proaktif) bir denetimi ifade eder. Bu aşamada paydaşlara rehberlik edilir. İkinci olarak sistemsel 
denetimi iş sağlığı ve güvenliği sisteminin ve paydaşlarının düzgün işleyip işlemediğini analiz etmeyi ve sistemi 
sürekli güncellemeyi ifade etmektedir. Üçüncü olarak ise iş kazaları veya meslek hastalıkları oluştuktan sonra 
müdahaleyi ifade eden kaza denetimi tazmin edici ve düzeltici (reaktif) bir denetimi içermektedir. Türkiye’de 
iş sağlığı ve güvenliğinin kamusal denetimi dağınık ve parçalı bir yapı arz etmektedir. Kurumsal birliktelik 
olmadığı gibi farklı kamu kurumları arasında eşgüdümsüzlük mevcuttur. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği 
denetimi ILO’nun çalışma yaşamına dair konvansiyonlarına uymayan bir çerçeve içerisindedir. Yıllık 300 binden 
fazla iş kazasının yaşandığı Türkiye, iş sağlığı ve güvenliği denetiminde doğrular ve yanlışları tanımlamak için 
bir laboratuvar gibidir. Bu çalışmada Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin kamusal denetiminin nasıl olduğu 
karşılaştırmalı olarak irdelenmiştir. Türkiye’deki sistem önde gelen OECD ülkelerinin sistemleri ve ILO’nun 
çalışma yaşamına dair konvansiyonları çerçevesinde karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Bu yolla iş sağlığı 
ve güvenliği denetimine dair karşılaştırmalı bir analiz çerçevesi oluşturulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: iş kazası, iş sağlığı ve güvenliği denetimi, iş teftişi, çalışma yaşamının denetimi, iş müfettişi, 
sosyal güvenlik müfettişi

The Labour Inspection System in Turkey and The Weaknesses of the 
Public Inspection of Work Accidents
Bünyamin Esen

Bogazici University Department of Political Science and International Relations

Public supervision (inspection of public institutions) is critical for establishing a healthy occupational health 
and safety system in a given country. Public supervision and inspection in terms of occupational health and 
safety consist of three stages: (i) Preventive supervision (ii) Systemic supervision and (ii) Accident inspection. 
As being executed before the accident occurs, preventive supervision refers to a proactive inspection of the 
safety and health practices of workplaces. Systemic supervision refers to analysing whether the occupational 
health and safety system and its stakeholders are functioning properly and updating the system continuously. 
Thirdly, there is an accident inspection which is corrective (reactive) and compensatory in nature, which is an 
intervention happening after the occurrence of work accidents and occupational diseases.

The public supervision and inspection of occupational health and safety in Turkey poses a scattered and 
fragmented structure. There is no institutional coexistence, and there is very few coordination between different 
public institutions working in this arena. Additionally, occupational health and safety inspections in Turkey are 
not complying with the framework of ILO conventions regarding labour inspection. Discussing Turkey, which 
is a country having more than 300 thousand work accidents annually, consists a very important case study for 
identifying mistakes and good practices in terms of occupational health and safety inspection systems.

In this study, the occupational health and safety inspection system of Turkey is being examined comparatively. 
Within the framework of conventions of ILO regarding inspection of work life and with comparisons with 
the leading OECD countries, Turkey’s situation in the manner is being analysed. By this way, a comparative 
framework for analysis of public supervision of occupational health and safety systems is being tried to be 
established.

Keywords: work accidents, occupational health and safety supervision, labour inspections, supervision of 
working life, labour inspectors, social security inspectors



318

[İş Hijyeni]

Bir Hastanede İç Ortam Çevre Kalitesinin 
İncelenmesi Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Bakımından 
Değerlendirilmesi
Hesna Gülşen Akkaya1, Burcu Onat2, Gülay Manav3 
1SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy, İstanbul 2İstanbul Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi- Çevre Mühendisliği Bölümü, Avcılar, İstanbul 3Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Hemşirelik Bölümü, Üsküdar, İstanbul
AMAÇ: Çalışmanın amacı hastanelerde iç ortam çevre kalitesinin önemini vurgulamak, ölçümlerini yapmak, 
ölçüm sonuçlarına göre önerilerde bulunmaktır. YÖNTEM: Çalışma yöntemi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. 
Birinci aşamada konu ile ilgili yerli ve yabancı kaynaklar taranmış, ikinci aşamada bu kaynakların çeşitli 
yönlerden değerlendirmesi, sentezlenmesi yapılmıştır. Üçüncü aşamada hastane ortamında yapılan iç ortam 
hava kalitesi ölçümlerinde karbondioksit (CO2), aydınlatma, nem ve sıcaklık ve hava akım hızına bakılmış, 
sonuçlar uluslararası standartlara göre incelenmiş ve bunlara göre öneriler sunulmuştur. BULGULAR: 
Çalışma 05.10.2016 tarihi ile 03.01.2017 tarihleri arasında, İstanbul ili Bakırköy Semti’nde bulunan, 612 yataklı, 
eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü, uzman ve yan dal uzman hekimlerin yetiştirildiği yataklı bir 
tedavi kurumunda yapılmıştır. Hastanede acil servis dâhil, ayaktan muayene sayısı aylık 255.500’ dir. Çalışma 
kapsamında hastane içerisinde yataklı servis, poliklinik, laboratuvar, radyoloji, yoğun bakım ünitelerinde 
Testo 480 iç ortam hava kalitesi ölçüm cihazıyla 10 saniye aralıkla iç ortam hava kalitesi ölçümleri yapılarak 
CO2, sıcaklık, nem, aydınlatma ve hava akımı değerleri tespit edilmiştir. Ölçülen bu değerler Uluslararası İç 
Hava Kalitesi Standartlarına göre karşılaştırılmıştır. SONUÇ: Çalışma sonucunda hastane iç ortam hava 
kalitesinin iyileştirilmesi için doğal havalandırmanın yapılması, havalandırma sisteminin CO2 seviyeleri 
ölçülerek çalıştırılması önerilmektedir. Ayrıca CO2 yüksek çıktığı oda ve bölümlere vantilatör, aspiratör 
sistemlerinin kurulması önerilir. Lokal havalandırmanın olması halinde ortam koşullarında düzelme olacağı 
öngörülmüştür. Hava akım hızı ölçüm sonuçları hastane genelinde standartlara göre düşük çıktığı görülmüştür..
Nem oranının düşük çıktığı yerlerde ortamın nemlendirilmesi, eğer mümkünse yapısal önlemlerin alınması 
önerilir. Ölçümler sırasında çalışanlarla yapılan görüşmelerde hava kalitesinin kendi üzerlerindeki etkileri 
konuşulmuş, şikâyetleri toparlanmıştır. Genel olarak baş ağrısı şikâyeti hastane çalışanlarında en sık rastlanan 
sağlık sorunu olduğu görülmüştür. Ülkemizde henüz iç hava kalitesi ile ilgili standart değerlerine bu çalışma 
esnasında rastlanmamıştır. Dolayısıyla çalışan sağlığına direk etkisi olan iç hava kalitesi kabul edilebilir standart 
değerlerinin belirlenebilmesi, ilgili olan kurum ve kuruluşların ortak çalışmaları ve konu ile ilgili yönetmelik ve 
referans değerlerin yayımlaması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hastane, CO2, hava akım hızı, sıcaklık, nem, aydınlatma

Investıgatıon On The Qualıty Of Interıor Envıronment And Evaluatıon 
Of Busıness Health And Safety In A Hospıtal
Hesna Gülşen Akkaya1, Burcu Onat2, Gülay Manav3

1SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Bakırköy, İstanbul 2İstanbul University Faculty of 
Engineering- Department of Environmental Engineering, Avcılar, Istanbul 3Üsküdar University Institute of Health 
Sciences, Department of Nursing, Uskudar, Istanbul
AIM: The aim of this study is to emphasize the importance of indoor environment quality in the aimed hospitals, 
make measurements and make suggestions according to measurement results. METHOD: The working method 
was carried out in three stages. In the first step, domestic and foreign sources related to the subject were scanned, In 
the second stage, these sources were evaluated and synthesized in various ways. In the third stage, indoor air quality 
measurements made in the hospital environment are based on carbondioxide, lighting, humidity, temperature and air 
flow rate. The results are examined according to international standards and suggestions are presented accordingly. 
RESULTS: The study was carried out between 05.10.2016 and 03.01.2017, in Bakırköy District of Istanbul province, 
was conducted in a hospital with a training center where specialist and secondary specialist doctors were trained, 
CO2, temperature, humidity, lighting and airflow values were determined by internal measurements of indoor air 
quality with Testo 480 indoor air quality measuring device in hospital, polyclinic, laboratory, radiology, intensive care 
units within the hospital within 10 seconds. These measured values are compared according to the International 
Air Quality Standards. RESULT: As a result of the study, it is suggested that natural ventilation should be done to 
improve indoor air quality of the hospital, ventilation system should be operated by measuring CO2 levels. Air flow 
rate measurement results were lower in hospital standards. In general, headache complaints were found to be the 
most common health problem in hospital employees. In our country, standard values related to domestic air quality 
have not yet been found during this study. Therefore, it is recommended to determine the acceptable standard values 
of indoor air quality which is a direct effect to employee health, joint works of relevant institutions and organizations 
and issue related regulations and reference values.
Keywords: Hospital, CO2, air flow rate, temperature, humidity, lighting
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Gıda Endüstrisinde İş Hijyeni
Mustafa Mortaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun, Türkiye

Gıda hammaddelerinin işlenerek ve güvenli hale getirilmesi gıda endüstrisinin ana görevleri arasındadır. Gıda 
işleme süreçlerinin yürütülmesinin yanı sıra gıda güvenliğinin de sağlanması gereklidir. Gıda güvenliğinin 
sağlanması ise insan sağlığının korunması üzerine etkilidir. Söz konusu gıda güvenliği parametreleri hammadde, 
işleme metodu ve personelden kaynaklı olabilmektedir. Gıda Endüstrisi, diğer endüstrilere kıyasla iş hijyeni 
açısından daha hassas bir konumdadır. Bundan dolayı iş hijyeninin en önemli olduğu sektördür. Endüstrinin 
gıda işlemedeki tüm aşamalarında iş hijyeni açısından kontrol ve yönetimi sağlanmalıdır. Bu çalışmada gıda 
endüstrisindeki iş hijyeni kavramı, önemi ve örnekleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Hijyeni, Gıda Endüstrisi, Gıda Güvenliği, İş Güvenliği

Labor Hygiene at Food Industry
Mustafa Mortaş

Ondokuz Mayıs University, Engineering Faculty, Food Engineering Department, Samsun,Turkey

Processing and safety of foods and raw materials are main purposes of the food industry. In addition to 
conducting food processing processes, food safety must also be ensured. Providing food safety is effective on 
the protection of human health. In other words, the food safety parameters can be derived from raw materials, 
processing methods and to personnel. The food industry is more sensitive position in terms of labor hygiene 
compared to other industries. Therefore, hygiene is the most important labor sector. Control and management 
of industrial hygiene must be provided at all stages of food processing. In this study, the concept of industrial 
hygiene in the food industry, its importance and examples are discussed.

Keywords: Labor Hygiene, Food Industry, Food Safety, Occupational Safety
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Laboratuvarlardaki Biyolojik Risk Etmenleri ve 
Biyogüvenlik
Fatma Çavuş Yonar, Beril Anılanmert

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye
Laboratuvarlar, işçi istatistikleri raporlarına göre en sık iş kazası saptanan sektörler sıralamasında üst 
sıralardadır. Laboratuarda yapılan işler ulusal mevzuatımızda “ağır ve tehlikeli” işler sınıfındadır. Çalışanların 
çoğu, çalıştıkları süre boyunca kendileri dışında laboratuvara başvuran hastaları ve genel olarak işletme 
güvenliğini de tehdit eden biyolojik risk etmenleriyle karşı karşıyadır. Biyolojik Etmenlere Maruziyet Risklerinin 
Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe göre biyolojik risk etmenleri, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya 
zehirlenmeye neden olabilen mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri şeklindeki biyolojik ajanlar 
olarak tanımlanmaktadır. Biyolojik riskler içinde enfeksiyon hastalıklarının önemli yeri bulunmaktadır. Bu risk 
etmenleri kan ve kan ürünleri, vücut sıvıları ve diğer yollarla çalışanları etkileyerek AIDS, Hepatit B, Hepatit 
C vb. gibi hastalıklara sebep olmaktadırlar. Dünya Sağlık Örgütü’ nün 2003 yılında yayınladığı Laboratuvarda 
Biyogüvenlik Rehberi’ ne göre Biyolojik ajanlar üç tip sağlık sorununa sebep olabilirler: parazitler, virüsler ve 
bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlar; küflü organik tozlar, enzimler ve böceklere maruz kalınmasından 
kaynaklanan alerjik reaksiyonlar; zehirleyici ya da toksik etkiler. Laboratuvarlarda sık karşılaşılan enfeksiyon 
etkenleri; influenza, Rubella, Kızamık, Kabakulak, Varisella ve Parvovirüs B19 gibi virüslerle ile Tüberküloz, 
Boğmaca, Streptokok ve H.Influenzae gibi bakterilerdir. Bu enfeksiyonlar sağlık çalışanlarının yaşam kalitesini 
bozarak iş gücü kayıplarına yol açması nedeniyle bir meslek hastalığı olarak da kabul edilebilmektedirler.

Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi, Çalışma Yaşamında Sağlık 
Gözetimi Rehberi’ne göre Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, çalışanın 
sağlık ve güvenliğine yönelik riskleri değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için, çalışanın 
etkilenme türü, düzeyi ve süresi saptanmalı, çalışanları ve diğer kişileri korumaya yönelik biyogüvenlik 
önlemleri alınmalıdır. Çalışma ortamının sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi, biyolojik tehlike olasılıklarının 
ortadan kaldırılması, kullanılan araç ve gerecin işe ve kullanan kişiye uyumunun sağlanması gerekli önlemlerin 
alınmasında temel amaç olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Biyogüvenlik, Biyolojik Etmenler, Laboratuvar, Riskler, Tehlike

Biological Risk Factors And Biosafety in Laboratories
Fatma Çavuş Yonar, Beril Anılanmert

Istanbul University, Institute of Forensic Science, Cerrahpasa, Istanbul, Turkey
Laboratories are the sector where the job accidents are most frequent, according to statistical reports. Laboratory 
works are defined as “heavy and hazardous” jobs, in our national legislation. In laboratories, most employees 
are exposed to biological risk factors which also threaten operational safety, as well as the patients. According 
to Regulation on the Prevention of Exposure Risks to Biological Measures, biological risk factors are defined 
as; biological agents in the form of microorganisms, cell cultures and human parasites which can cause any 
infections, allergies or poisoning. Infectious diseases have an important place in biological risks. These risk 
factors affect blood, blood products, body fluids and other workers, and cause diseases as AIDS, HepatitisB, 
HepatitisC, etc. According to WHO’s Laboratory Biosafety Manual(2003), biological agents may cause three 
types of health problems: parasitic, viral and bacterial infections; allergic reactions upon exposure to moldy-
organic-dusts, enzymes and insects and toxic effects. Infectious agents which exist frequently in laboratories 
are; viruses as influenza, Rubella, Measles, Mumps, Varisella and Parvovirüs B19 and bacteries as Tuberculosis, 
Pertussis, Streptococcus and H.Influenzae. These infections may be considered as occupational diseases 
because of disturbing the quality of life of health workers and loss of work power. According to project named 
Improving Occupational Health and Safety Conditions at Workplaces in Turkey, Guide to Health Surveillance 
in Working Life, in any work where there is a risk of exposure to biological agents; the type/level/duration of 
the employee’s impact should be determined to assess the risks to the employee’s health and safety and to 
determine the precautions to be applied, and biosecurity measures should be taken to protect the employees 
and others. The work- environment should be improved for health conditions, possibility of biohazardousness 
should be eliminated and the necessary measures should be taken to ensure the adaptation of tools/equipment 
to the employee.

Keywords: Biological Factors, Biosecurity, Danger, Laboratory, Risks
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Plastik Sektöründe Kimyasal Etkenlere Maruziyetin 
İncelenmesi
Yasemin Yamurluklu1, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan2

1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı, Ankara 2Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi,Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Plastik imalat sektörünün iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelendiği bu çalışmada Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 
beş farklı plastik üretim tesisinde çalışanların kimyasal maruziyetini belirlemeye yönelik ölçümler yapılmıştır. 
2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen çalışmada kimyasal etkenlerden ağır metal, aromatik hidrokarbon, alifatik 
hidrokarbon, hidroklorik asit (HCl) ölçüm ve analizi ile anlık gaz maruziyeti ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen 
veriler neticesinde bazı çalışma alanlarında benzen maruziyetinin mevzuattaki sınır değerin oldukça üstünde 
olduğu, n-hekzan maruziyetinin sınır değere yakın olduğu, diğer uçucu organik bileşiklere maruziyetin sınır 
değerlerin altında kaldığı,HCl maruziyetinin çok düşük olduğu, ağır metal maruziyetinin ise tüm işletmelerde 
çok düşük düzeyde olduğu veya olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maruziyeti, plastik sektörü

Evaluation of Exposure to Chemical Factors in Plastics Industry
Yasemin Yamurluklu1, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan2

1Institute of Health Sciences, Occupational Health and Safety Master Program, Gazi University, Ankara, Turkey 
2Department of Public Health, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

In this study, which is examined in terms of occupational health and safety of the plastic manufacturing 
sector, measurements were made to determine the chemical exposure of workers in five different plastic 
production facilities operating in the province of Kocaeli. Measurements and analysis of heavy metals, aromatic 
hydrocarbons, aliphatic hydrocarbons, hydrochloric acid (HCl) and measurements of instant gas exposure were 
made within the year 2017. As a result of the data obtained, it has been determined that benzene exposure 
is well above the legal limit in some working areas, n-hexane exposure is close to the limit value, exposure 
to other volatile organic compounds is below the limit values, exposure to HCl is very low and heavy metal 
exposure is very low in all enterprises.

Keywords: occupational health and safety, chemical exposure, plastic industry
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HPLC Cihazında Formaldehit Analizi
Ebru Üstün, Pınar Atabek
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, Ankara, Türkiye
HPLC CİHAZINDA FORMALDEHİT ANALİZİ İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 
Başkanlığında, kişisel formaldehit maruziyetinin tespiti, OSHA 1007 pasif örnekleme ve TS ISO 16000-3 aktif 
örnekleme analiz metotları kullanılarak HPLC (Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografi) cihazında yapılmaktadır. 
Aktif numune alma yönteminde sorbent tüp, pasif numune alma yönteminde ise örnekleme kasetleri 
kullanılmaktadır. Formaldehit; metanal, metil aldehit, metilen oksit olarak da bilinir. Renksiz, keskin kokuludur. 
Oda sıcaklığında gaz halde bulunur. Formaldehit doğal olarak soluduğumuz havada, meyveler, sebzeler ve diğer 
besin maddelerinde, otomobil egzoz gazları, baca gazları, sigara dumanında, vücudumuzda bulunur.
Sanayide Kullanımı,
Yonga Levha, Kontrplak, Mobilya ve diğer ağaç işleri ürünlerinde tutkal olarak
Nitrojen Gübrelerinin üretiminde
Tekstil Endüstrisinde ve Kumaş Boyalarında Lastik endüstrisinde;
Lastiğin çeliğe bağlanmasında
Deri endüstrisinde derinin tabaklanması ve yapıştırılmasında
Boya endüstrisinde bağlayıcı ajan olarak
Kozmetik ürünlerinde anti bakteriyel olarak
Tıp alanında koruyucu ve dezenfektan olarak
Sağlık Etkileri,
Nazofarenks (Geniz) Kanseri
Lösemi
Sinonasal Kanser (sinüsler ve burunla ilgili)
Sınır Değerler,
METOD TWA STEL
OSHA 0,75 ppm 2 ppm NIOSH 0,016 ppm 0,1 ppm AGICH 0,3 ppm
Anahtar Kelimeler: formaldehit, HPLC, sınır değer

Formaldehyde Analysis on HPLC Device
Ebru Üstün, Pınar Atabek

Occupational Health and Safety R&D Center,Ankara,Turkey
FORMALDEHYDE ANALYSIS IN HPLC DEVICE In the Presidency of the Institute for Occupational Health and 
Safety Research and Development, the determination of personal formaldehyde exposure, OSHA 1007 passive 
sampling and TS ISO 16000-3 is performed on an HPLC (High Performance Liquid Chromatography) instrument 
using active sampling analysis methods. Sorbent tube in active sampling method, sampling tapes are used 
for the passive sampling method. Formaldehyde, which is also known as methanal, methyl aldehyde and 
methylene oxide, is colorless and has a strong odor. It is in gazeous form in room temperature. Formaldehyde 
naturally exists in air, fruits, vegetables and other food staff, exhaust gases, flue gases, cigarette smoke and 
our body. Usage in industry, As adhesive in production of strand board, plywood, furniture and other woodwork 
products. Production of nitrogen fertilizer In textile industry and dye production

Tyre industry; connection of rubber to steel
Leather industry; alutation and adhesive bonding
As a binding agent in the paint industry
As antibacterial substance in cosmetic products
In the field of medicine as a preservative and disinfectant
Effects on human health,
Nazofarenks Cancer Leukemia
Sinonasal Cancer
Limit Values,
METHOD TWA STEL
OSHA 0,75 ppm 2 ppm NIOSH 0,016 ppm 0,1 ppm AGICH 0,3 ppm
Keywords: formaldehyde, HPLC, limit value Sanayide Kullanımı
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Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinde İSG
Gönül Orhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Ülkemizde çevre ve insan sağlığı açısından önemli bir yere sahip olan kentsel atıksu arıtma tesislerinde iş sağlığı 
ve güvenliği koşullarına yönelik yeterli araştırma bulunmamaktadır. Bu çalışma ile çok tehlikeli sınıfta yer alan 
ve son yıllarda gerçekleşen ölümler ile gündemde yer edinen atıksu arıtma tesislerinde çalışanların maruz 
kaldığı risklerin tespiti ve bu risklere karşı farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında arıtma 
tesislerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yönünden mevcut durumlarının incelenmesi amacıyla 2016 ve 
2017 yılında 4 farklı tesiste saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Belirlenen bölümlerde fiziksel etkenlerden 
gürültü ve toz maruziyetleri incelenmiş olup, kimyasal etkenlerden ise H2S(hidrojensülfür), CO2(karbondioksit), 
ve NH3(amonyak) maruziyetleri ölçülmüştür. Farklı tesislerde tespit edilen ölçüm sonuçları incelendiğinde 
blower odalarında, pompa istasyonlarında ve çamur susuzlaştırma bölümlerinde gürültü maruziyetinin yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, çamur kurutma bölümünde toz maruziyetinin yüksek olduğu ve bu 
bölümde gürültü maruziyetinin diğer bölümlere nispeten daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Diğer ölçümlerin 
sınır değerlerin altında kaldığı görülmüştür. Sonuçlar ışığında risklerin ortadan kaldırılması ya da asgari düzeye 
çekilebilmesi için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kentsel atıksu arıtma tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği, atıksu ile çalışma, fiziksel 
etkenlere maruziyet, kimyasal etkenlere maruziyet

Occupational Safey and Health in Urban Wastewater Treatment 
Plants
Gönül Orhan

Ministry of Labor and Social Security of the Republic of Turkey

In our country, there is not enough research about occupational health and safety conditions in urban wastewater 
treatment plants which have an important place in terms of environment and human health. With this study, 
it was aimed to determine the risks exposed to the workers and to raise awareness about these risks in the 
wastewater treatment plants that take place in the agenda by the deaths that took place in the very dangerous 
class in recent years. Within the scope of the study, four different field workshops were carried out in 2016 
and 2017 in order to examine the current situation of workers at the treatment plants in terms of occupational 
health and safety. Noise and dust exposures were examined from physical factors in the determined areas and 
H2S (hydrogensulfur), CO2 (carbon dioxide), and NH3 (ammonia) exposures were measured from the chemical 
factors. When the measurement results obtained at different facilities were examined, it was determined that the 
noise exposure was high in the blower rooms, pump stations and in the sludge dewatering units. Besides, it has 
been determined that in the sludge drying unit, the noise exposure is relatively higher than the other sections. 
Other measurements were found to be below the limit values. The light of the results, control measures for 
related risks are offered to eliminated or reduce to minimum in wastewater treatment plants.

Keywords: Occupational health and safety in urban wastewater treatment plants, working with wastewater, 
exposure to physical factors, exposure to chemical factors
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Güzellik Uzmanlarında Mesleki Uygulamaları ile ilişkili 
Bulaşıcı Hastalıklar ve Hijyen Hakkındaki Bilgi, Tutum, 
Davranış ve Bunlarla İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: 
Tanımlayıcı Bir Çalışma
Gülsüm Sözen1, Oğuz Karabay2, Meltem Pınar Karabel3, Mine Keskin3, Hilal Karahan3, Mustafa Baran İnci3, Hasan 
Çetin Ekerbiçer3

1Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Sakarya 2Sakarya Üniversitesi,Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Sakarya 3Sakarya Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Sakarya
AMAÇ: Günümüzde kişisel ihtiyaçların değişmesi ile birlikte, cilt bakımı, manikür-pedikür, ağda, epilasyon, kalıcı 
makyaj ve güzellik hizmetleri gibi daha kişiye özel ve para-medikal yanı ağır basan hizmetler güzellik uzmanları 
tarafından sunulmaktadır. Bu araştırmada güzellik uzmanlarının bazı sosyo-demografik özellikleri, işyeriyle 
ilişkili bulaşıcı hastalıklar ve hijyen hakkında bilgi ve tutumları, verdikleri hizmet sırasında uyguladıkları hijyen ve 
dezenfeksiyon uygulamalarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki araştırma, 
22.10.2017 tarihinde Antalya’da düzenlenen 17. Uluslararası Güzellik ve Kozmetoloji Kongresi’ne Türkiye genelinden 
katılan 200 güzellik uzmanından araştırmaya katılmayı kabul eden 98 kişi üzerinde yapılmıştır. Veriler, araştırmacılar 
tarafından literatür desteğiyle hazırlanan 26 soruluk bir anket formu yardımıyla toplanmıştır. BULGULAR: 
Katılımcıların; %91,7’si kadın, %59,2’si lise mezunu, %30,6’sı üniversite mezunu, %36,7’si meslekte 10 yıldan daha 
fazla süredir çalışmaktaydı. Katılımcıların %75,8’i HİV(AİDS)’in, %74,7’ü Hepatit B’nin, %66,3’ü (63 kişi) Hepatit C’nin, 
tamamına yakını mantar enfeksiyonlarının kozmetik uygulamalar sırasında bulaşabileceğini belirttiler. Meslekte 
çalışma süresi 10 yıl ve daha az olanların %83,9’u, 10 yıldan daha fazla süredir çalışanların %64,5’i HİV enfeksiyonun 
güzellik salonlarından bulaşabileceğini ifade ettiler. Katılımcıların %78,7’si Hepatit B aşısı yaptırdığını belirttiler. 
Üniversite ve daha üstündeki bir okuldan mezun olanların %96,8’i, lise ve daha altındaki bir okuldan mezun olanların 
%69,8’i Hepatit B aşısı yaptırdığını ifade ettiler. Kullandıkları araç ve gereçlerin dezenfeksiyonunu sağlama yöntemleri 
sorusuna verilen cevapların %37,0’sini ultraviyole sterilizatör, %25,9’unu dezenfektan solüsyonlar oluşturmaktadır. 
Katılımcıların %91,9’u kalıcı makyaj uygulamalarında tek kullanımlık iğne kullandığını bildirdiler. El hijyeninin nasıl 
sağlandığı sorusunun cevaplarının %45,9’unu sadece eldiven takmak oluşturmaktadır. SONUÇ: Güzellik uzmanlarına 
eğitimleri sırasında mesleki uygulamaları ile ilişkili bulaşıcı hastalıklar hakkında daha fazla bilgi verilmelidir. Tüm 
çalışanların Hepatit B aşısı yaptırmasının sağlanması hedeflenmeli ve yetkili kurumlarca denetimleri arttırılmalıdır. 
Meslekte uzun yıllardır çalışanları da hedefleyen meslek içi eğitimler düzenlenerek, hijyen konusunda uygulamalı 
eğitimlerle beceri kazandırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hijyen, Güzellik salonu, Güzellik Uzmanı, Sterilizasyon

Investigation of Cosmeticians’ Knowledge, Attitudes and Behaviors 
About Communicable Diseases and Hygiene in Occupational Practices 
and Related Factors: A Descriptive Study
Gülsüm Sözen1, Oğuz Karabay2, Meltem Pınar Karabel3, Mine Keskin3, Hilal Karahan3, Mustafa Baran İnci3, Hasan 
Çetin Ekerbiçer3

1Institute of Health Science,Sakarya University,Sakarya,Turkey 2Department of Infectious Diseases and Clinical 
Microbiology,Sakarya University,Sakarya,Turkey 3Department of Public Health,Sakarya University,Sakarya,Turkey

OBJECTIVE: In this research, it was aimed to determine the cosmeticians’ sociodemographic characteristics, 
knowledge and attitudes about communicable diseases and hygiene related to the workplace, hygiene and disinfection 
applications they applied during the service. MATERIAL-METHODS: The descriptive study was carried out at the 17th 
International Congress of Beauty and Cosmetology in Antalya on 22.10.2017. The data were collected with the help of 
a questionnaire form prepared by the researchers with the support of the literature. RESULTS: Questionnaires were 
conducted on 98 of 200 cosmeticians. 91,7% of the participants were women, 59,2% were high school graduates, 
30,6% were university graduates, 36,7% were in profession more than 10 years. 75.8% of participants stated that 
HIV, 74.7% Hepatitis B, 66.3% (63 people) Hepatitis C and nearly all of them stated that fungal infections could be 
transmitted during cosmetic applications. 83.9% of those who worked for 10 years or less and 64.5% of those who 
worked more than 10 years were stated that HIV infection can be transmitted from beauty centers. Participants 
stated that 78.7% had hepatitis B vaccine. 96.8% of graduates from university or a higher school and 69.8% of those 
who graduated from high school or a lower school have got hepatitis B vaccine. 37,0% of the answers given for the 
methods of providing the disinfection of the tools and equipment they use are composed of ultraviolet sterilizer 
and 25,9% of the answers were disinfectant solutions. 91.9% of the participants reported that they used disposable 
needles in permanent make-up applications. 45.9% of the answers to the question of how hand hygiene is provided 
is “only wearing gloves”. CONCLUSION: All beauty centre employees should be targeted for Hepatitis B vaccination. 
Supervision should be increased by the authorized institutions. Occupational trainings on communicable diseases 
and hygiene aiming at employees should be organized.
Keywords: Hygiene, Beauty centre, Cosmetician,Sterilization
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Asbest Endüstrisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
Abdulkadir Aslantaş1, Doç. Dr. Mehmet Baran2

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli Yüksek Lisans Programı, 
Ankara 2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı 
Öğretim Üyesi, Ankara

Asbest milattan önce 500’lü yıllardan itibaren yüzyıllar boyu ısıyı iletmemesi ve dayanıklı olması özellikleri 
yüzünden birçok alanda kullanılmıştır. Avrupa’da ve asbest mineralinin çıkarıldığı sanayileşmiş ülkelerde 
asbestin zararları ortaya çıktıktan sonra yasal düzenlemeler ve cezai uygulamalar getirilerek asbest kullanımı 
yasaklanmıştır. Ancak asbestin üstün özelliklerine alternatif bir ürün bulunamadığından ve ticari olarak karlı 
bir ürün olmasından ötürü yıllarca kullanılmaya devam edilmiştir ve oluşan maruziyet sonucu asbest kaynaklı 
meslek hastalıkları ortaya çıkmıştır. 21. yüzyıl başlarında gelişmiş ülkeler asbeste tamamen yasaklamalar 
getirirken, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkeler de ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile asbest üretimine ve 
kullanımına yasaklar getirmeye başlamıştır.

Bu çalışmada, ülkemizde ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında asbest maruziyeti hakkında yapılan 
düzenlemeler incelenmiş ve yapılan karşılaştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre daha etkili önlemlerin 
alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Asbest, Asbest maruziyeti, İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları, Düzenlemeler 

Occupational Health and Safety Precautions in Asbestos Industry
Abdulkadir Aslantaş1, Doç. Dr. Mehmet Baran2
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University, Ankara, Turkey 2Occupational Health and Safety Graduate Program Instructor, Institute of Health 
Science, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

Asbestos has been used for many centuries because of the heat transmission and durability characteristics of 
the millennium since the early 500’s. In Europe and in the industrialized countries where asbestos minerals have 
been extracted, the use of asbestos has been banned by introducing legal regulations and criminal practices 
after the damages of asbestos have arisen. However, due to the lack of an alternative product to the superior 
properties of asbestos and because it is a commercially profitable product, it has continued to be used for many 
years and resulted in occupational diseases caused by asbestos. Developed countries in the early 21st century 
brought asbestos completely banned, while developing countries such as our country began to ban national 
and international regulations and asbestos production and use. In this study, regulations on asbestos exposure 
in occupational health and safety in Turkey and in the world were examined and it was understood that more 
effective measures should be taken compared to the findings obtained as a result of the comparison.

Keywords: Asbestos, Asbestos exposure, Occupational Health and Safety, Occupational Diseases, Regulations
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Bruselloza Yaklaşım ve Brusella Enfeksiyonu 
Hakkında Hekimlerin Bilgi Düzeyinin 
Değerlendirilmesi
Betül Karakuş, Nimet Emel Lüleci, Seyhan Hıdıroğlu, Melda Karavuş

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ-AMAÇ: Bruselloz dünyada en sık görülen zoonoz olup birçok organ ve sistemi etkileyen bir hastalıktır. 
Spesifik olmayan bulgu ve belirtilere neden olduğundan pek çok hastalığı taklit edebilir. Hem insanda hem 
hayvanda yüksek mortalite ve morbiditeye neden olabilmektedir. Hekimler tarafından brusellanın bulaş 
özelliklerinin ve buruselladan korunma yollarının iyi bilinmesi, toplum sağlığının olduğu kadar risk altında 
çalışan bireylerin (kasaplar, çiftçiler, veteriner hekimler, laboratuvar çalışanları) korunması ve tedavisi adına 
önem arz etmektedir. Bu araştırmada, hekimlerin Bruselloza yaklaşımlarını ve Brusellanın yayılım, korunma, 
klinik özellik, tanı ve tedavisiyle ilgili bilgi düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. YÖNTEM: Tanımlayıcı tipte olan 
bu çalışma Temmuz-Ekim 2017 İstanbul’da bir üniversite hastanesinde çalışan 107 hekimle gerçekleştirildi. 
Çalışma öncesinde Etik Kurul onayı alındı. Veri toplamada, hekimlerin sosyodemografik özelliklerini ve 
brusellaya yaklaşımını sorgulayan soru formu kullanıldı. Analizlerde Ki-kare, Fisher’s Exact, Mann Whitney U ve 
Kruskal Wallis testleri kullanıldı. BULGULAR: Araştırmamıza katılan hekimlerin ortanca yaş değeri 28’di(min-
max:24-41) ve %61 i kadındı. Katılımcıların %32’si daha önce Brusella tanısı koymuş olan hekimlerdi. Daha önce 
brusella tanısı koyan hekimlerin ayırıcı tanıda brusella düşünme sıklığı daha önce bruselloz tanısı koymayanlara 
göre anlamlı olarak fazla bulundu (p<0,05). Ayrıca Brusella’nın tedavisiyle ilgili bilgi sorularına verilen doğru 
cevap sayısı da yine bu hekimlerde anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0,05). Hekimlerin yaşları, cinsiyetleri, 
branşları ve meslekte geçirdikleri süreyle bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. 
SONUÇ: Hekimlerin Brusella vakalarına yaklaşımında; Brusella vakasıyla karşılaşmış olma durumu ile doğru 
ön tanı koyma arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Daha önce Brusella tanısı koyan hekimlerin Brusella 
tedavisiyle ilgili bilgi düzeylerinin diğer gruba göre yüksek olduğu görülmüştür. Hekimlerin Brusella vakalarıyla 
karşılaşmış olmalarını sağlamak için tıp eğitimi sürecinde yapılacak düzenlenmeler faydalı olabilir.
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Aproach and Knowledge of Physicians on Brucellosis
Betül Karakuş, Nimet Emel Lüleci, Seyhan Hıdıroğlu, Melda Karavuş

Department of Public Health, School of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey

BACKGROUND-AIM: Brucellosis is the most common zoonosis in the world and it affects many organs 
and system. It can mimic many illnesses that cause non-specific symptoms. It can cause high mortality and 
morbidity both in human and animal. The knowledge of the transmission characteristics by physicians and 
the ways of protection from brucella are important for the protection and treatment of individuals at risk as 
much as community health (butchers, farmers, veterinarians, laboratory workers). In this study, it was aimed 
to determine the knowledge and aproach of physicians about the transmission, protection, clinical features, 
diagnosis and treatment of Brucella. METHOD: This descriptive study was conducted with 107 physicians 
working in a university hospital in July-October 2017 in Istanbul. Approval of the Ethics Committee was obtained 
before the study. A questionnaire was used for collecting data about sociodemographic characteristics and 
the approach to brucellosis of the physicians. Chi-square, Fisher’s Exact, Mann Whitney U and Kruskal Wallis 
tests were used in the analyzes. RESULTS: Median age of the physicians was 28 (min-max: 24-41) and 61% 
were female. 32% of the participants were physicians who had previously diagnosed Brucella. The prevalence 
of brucellosis in the differential diagnosis was significantly higher among physicians who had previously 
diagnosed brucella than those who did not diagnose brucellosis before (p <0,05). In addition, the number of 
correct answers to information questions about the treatment of Brusella was also significantly higher in these 
physicians (p <0,05). There was no significant association between knowledge level and age, sex, branch of 
physicians. CONCLUSION: Arrangements may be useful to ensure physicians experience of Brusella cases 
during the medical education.

Keywords: Brucella, Physicians, diagnose
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Elektrik Enerjisi Sektörü ve İSG
Hüseyin Ökelek
Elektrik, Yüksek Gerilim, çarpılma, Ark
Elektrik enerjisini kullanmak için düğmeye bastığımızda enerjinin konforunu yaşarken elektriğin üretiminden 
tüketimine kadar geçen zorlu süreçler birçoğumuzun aklına gelmez. Oysa elektrik enerjisinin kömürden, 
rüzgârdan, sudan vb. üretilmesinde, enerji hatları ile iletilmesinde, gerilim seviyesinin trafo merkezlerinde 
değiştirilmesinde ve evimizde kullanıma sunulmasında geçen süreç oldukça meşakkatli bir süreçtir. Elektriğin 
görülmez, duyulmaz, hissedilmez olmasından dolayı meydana getireceği tehlikede herkesin malumudur. 
Özellikle yüksek gerilim tesislerinde enerjili tesise temas etmeden dahi çarpılma söz konusudur. Bilinenin 
aksine elektrik çarpmasının meydana gelmesi için elektriğin vücuda girdiği noktanın dışında bir yerden vücudu 
terk etmesi ve kaynağına geri dönmesi gerekir. Bu durum olmadığı sürece elektrik çarpması olmaz. Hatta 
ülkemizde son yıllarda çok yüksek gerilimlerde 400kV seviyesinde elektrik telinin üzerine çalışanları transfer 
edilerek enerji kesintisi olmadan canlı bakım ( Live Working) çalışmaları yapılmaktadır. İletkenin her noktasında 
elektrik gerilimi aynı olduğundan çarpılma olmamaktadır. Elektrik Tesislerinde meydana gelen kazaların 
nedenlerini sınıflandıracak olursak;
• Enerji altında çalışmak  • Açıkta bırakılan enerjili teçhizat ve yalıtım eksiklikleri
• Yüksek gerilim yaklaşma mesafelerinin ihlali • Teknik standartlar dışında yapılan uygulamalar
• Proje eksiklikleri • Arızalı teçhizat
• İşaretleme ve koordinasyon eksiklikleri olarak sınıflandırılabilir. Peki, elektrik tesislerinde iş kazlarını önlemek 
için başka hangi önlemler alınmalıdır. Bunlar başlık olarak;
• Koruyucu yalıtma • Üzerinde durulan yerin yalıtılması • Küçük gerilim kullanma • Sıfırlama ve topraklama
• Kaçak akım rölesi kullanma • Güvenlik trafosu kullanma Olarak sıralanabilir. Bu başlıkların her biri başlı 
başına bir konu olup ayrıca incelenecektir. Her şeye rağmen elektrik kazası olursa nasıl bir müdahalede 
bulunulmalıdır. Bu soruya cevap verebilmek için kazazedenin ne kadar süre elektriğe maruz kaldığı ve gerilim 
seviyesi önem kazanmaktadır. Bilinmelidir ki gerilim seviyesi arttıkça elektrik akımı vücudun yüzeyinden 
devresini tamamlayacaktır. Gerilim seviyesi düştükçe de vücudun içinden yani iç organlar üzerinden devresini 
tamamlayacaktır. Bu iki duruma karşı farklı ilkyardım uygulanmalıdır. Bu konu da detaylı olarak incelenecektir. 
Anahtar Kelimeler: elektrik, yüksek gerilim, ark çarpılma

Electric Energy Sector and safety
Hüseyin Ökelek
Electricity, High Voltage, Impact, Arc
When we press the button to use electric energy, the difficult processes that run from the production of electricity 
to the consumption of electricity while experiencing the comfort of energy do not come to mind. However, the 
energy of electricity from coal, wind, water and so on. the process of passing the voltage level at the transformer 
centers and presenting it at home is a rather cumbersome process. Everyone is at stake because it is unseen, 
inaudible, inaudible. Especially in high voltage installations, there is a striking effect even without contact with 
energized power supply. Unlike what is known, electric shock must come out of the body and return to its 
source at a point other than the point where the electricity enters the body. As long as this is not the case, there 
is no electric shock. In fact, in our country in recent years, at very high voltages, 400kV electricity workers are 
transferred to live working without energy interruption. Since the electrical voltage is the same at every point of 
the conductor, no distortion occurs. If we were going to classify the causes of the accidents that took place in the 
Electricity Facilities; • Working under energy
• Exhausted energy equipment and insulation deficiencies • High voltage approach distance violation
• Applications other than technical standards • Project shortcomings
• Defective equipment • Marking and coordination can be classified as deficiencies. So what other measures 
should be taken to prevent work accidents in electrical installations. These are titles; • Protective insulation
• Isolating the floor
• Using small voltage • Zeroing and grounding • Using leakage current relay • Using security trafficking
Keywords: electricity, high voltage, arc impact
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Kule Vinçlerde Periyodik Kontrol, Bakım Onarım ve 
Örnek Risk Değerlendirme Çalışması
Tolga Barışık

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

Son zamanlarda inşaat şantiyelerinde kule vinçler ile ilgili meydana gelen riskler önemli ölçüde bir sorun olmaya 
başlamış ve olmaya da devam etmektedir. Kule vinçlerde iş kazaları pek çok nedenden meydana gelmektedir. 
Yaşanmış iş kazaları incelenmeli ve kazalara neden olan etmenler tespit edilmeli ve uygun önlemler, bu 
etmenlerin incelenmesinden sonra alınabilmelidir. Kule vinçler ile çalışmalarda malzeme taşınması, diğer 
risklere göre daha büyük bir ölçüde tehlike arz etmektedir. Günümüzde inşaat, sanayi gibi birçok sektörde 
kullanılan kule vinçler, kullanılan sektöre ve çalışma konumuna bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bundan 
dolayı her malzeme taşıması sırasında olası risklere maruz kalınabilmektedir. İşlem sırasında olası etkiler göz 
önünde bulundurularak, oluşabilecek kazaların önlenmesi için risk ve tehlikeler belirlenip doğru bir şekilde 
düzenleyici önleyici faaliyetler yapılmalıdır. Bu çalışmada vinç türleri, kule vinç ile ilgili bilgiler, kule vinçlerde 
kontrol, bakım ve olası iş kazaları tanıtılmıştır. Ayrıca kule vinç ile çalışmalarda oluşan olası risklere ve önlemlere 
de yer verilmiş olmasının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği açısından da incelemelerde bulunulmuştur. Sonuç 
olarak, örnek makine tabanlı risk değerlendirme çalışması da yapılarak bu çalışma desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bakım, İş Kazaları, Kontrol, Kule Vinç, Onarım, Risk Analizi

Periodic Control, Maintenance Repair in Tower Cranes and A 
Sample Risk Assessment Study
Tolga Barışık

Department of Occupational and Safety, Istanbul Yeni Yuzyil University, Istanbul, Turkey

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. In this study, information about crane 
types, tower crane, control, maintenance and possible occupational accidents in tower cranes are introduced. 
Additionally, as well as possible risks and precautions that have arisen in working with tower crane have also 
been examined in terms of occupational health and safety. In conclusion, this study was also supported by a 
machine- based risk assessment study.

Keywords: Control, Maintenance, Occupational Accidents, Repair, Risk Analysis, Tower Crane
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Tersanelerde Kullanılan Vinçlerin İş Sağlığı ve 
Güvenliği Açısından İncelenmesi
Merve Buse Özdem, Tolga Barışık

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci gün geçtikçe fark edilmeye başlanıyor. Bu bilinç; kültür algısı oluşturmanın yanı 
sıra zorunluluk olması nedeni ile birlikte dünya çapında yeni yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Özellikle inşaat 
sektörü olmak üzere son zamanlarda meydana gelen ciddi iş kazaları, İş Sağlığı ve Güvenliğinin ne kadar gerekli 
olduğunu göstermektedir. Kaldırma ekipmanları tersane sektöründe imalat ve üretim aşamalarında hem 
zamandan hem de iş kolaylaştırmaları açısından önemli yere sahiptir. Ancak vinç gibi büyük yapılı araçlarda 
güvenli kullanılmamaları durumunda oluşturdukları kazanın zararı büyük ölçülü olmaktadır. Son dönemlerde 
sıkça karşılaşılan kaza olaylarında vinçler etkin oldukları ve oluşturdukları sonuçların şiddeti de büyük olduğu 
görülmektedir. Yanlış kullanma, vinç kullanımı hakkında bilgisiz kişilerin kullanması, yetersiz kontrol, bakım 
ve denetim, imalat ve montaj hataları vb. durumlar, vinçlerde meydana gelen kazaların nedenlerindendir. Bu 
nedenle bütün faktörler ayrı ayrı ele alınıp incelenmelidir. Yapılan çalışmalar ve sektörel bilgiler doğrultusunda 
vinçlerde iş kazaları ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olmaktadır. Bu etkileri azaltmak, ortadan kaldırmak 
için çalışanların, işverenlerin, iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin, sağlık personellerinin, toplumun ve 
devletin bir araya gelerek ortak bir çalışma yapması büyük önem arz etmektedir.

Bu çalışmada; tersanede kullanılan en büyük kaldırma aracı olan vinçlerle ilgili genel bilgilere ve bu araçlarla 
çalışmalarla olası tehlike ve riskler tanımlanmaktadır. Bu tehlike ve risklere karşı alınması gereken önlemlere 
ve bu önlemler sonucunda izlenecek yollar belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tersane, Vinç, İş Kazaları, Risk Değerlendirmesi

Investigation In Terms Of Occupational And Health And Safety Of 
Cranes Used In The Shipyard
Merve Buse Özdem, Tolga Barışık

Departman of Occupational Health and Safety,Yeni Yüzyıl University, İstanbul, Turkey

The awareness of work health and safety is beginning to be recognized gradually. This consciousness; new legal 
arrangements are being made around the World together with the reason that it is necessity as well as creating 
a sense of culture. Especially, serious accidents in construction sectors how the importance of Occupational 
Health an Safety.

Lifting equipment has a significantplace in the shipyard industry both in terms of manufacturing and production 
phases both in terms of time and business facilitation. Accident with large tools like crane’s accident makes 
large loss. Nowadays, cranes cause most of accidensts and results of them big loses occures. The reason 
of these accidents are; wrong controlling, lack of control, maintenance and inspection, wrong production and 
montage error. This is why all causes of accidents should valuate seperately. Direction of sectorel information 
and studies, accidents in cranes are cause serious injury and even death. To avoid this injuries workers, company 
owners, occupational health and safety specialist, government, health workers and society should work and 
generate together.

In this study; general informations are given about cranes, the largest lifting device used in shipboard, and 
identifying possible hazards and risks with these tools. The precautions to be taken against these hazards and 
risks and the way to follow in this precautions.

Keywords: Shipyard, Crane, Occupational Accidents, Risk Assessment.
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Çatı Çökmeleri Sonucu Gerçekleşen Mesleki 
Kayıpların İşyeri Güvenliği Kavramı Kapsamında 
Değerlendirilmesi
Erdem Hasret1, Halil Kale2

1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Müfettişi
2Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Müfettişi Yardımıcısı

Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği kavramı üzerine bir inceleme gerçekleştirildiğinde her ne kadar ilgili 
mevzuatta yer alsa da pratik uygulamalarda işyeri dışından gelebilecek tehlike ve bunlardan doğabilecek 
risklere ilişkin değerlendirmelerin ekseriyetle göz ardı edildiği görülebilmektedir. Dış etmenli tehlike kaynakları 
arasında sayılabilecek olan kar yağışı doğrudan çalışanların sağlık ve güvenliğine etki etmemekle birlikte 
bilhassa işyeri çatıları üzerinde göstereceği olumsuz tesirler akabinde yaşanması muhtemel çökmelere ve 
mesleki kayıplara yol açabilmektedir. Bu suretle kış aylarında alış veriş merkezi, pazar yeri, fabrika, vb. işyeri 
çatılarının çökme olaylarıyla sıklıkla karşılaşılmakta ancak her sene tekrar eden benzer vakalar söz konusu 
riske ilişkin bilinçlenme seviyesinin düşük olduğu ve tedbir alma anlayışının oluşmadığını göstermektedir. Bu 
çalışmada çalışanların güvenliği açısından risk oluşturabilecek çatı çökme vakaları incelenerek, bu riske karşı 
gerek organizasyonel gerekse yapısal anlamda alınabilecek tedbirler araştırılacak ve iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatı kapsamında izlenebilecek adımları içerir bir müdahale prosedürü oluşturulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Kar Yükü, Çatı Çökmesi

Review of the Occupational Losses Due to the Roof Collapses in the 
Concept of Workplace Safety
Erdem Hasret1, Halil Kale2
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Nowadays while thinking about occupational health and safety at work in practice we could ignore hazards and 
risks which comes from outside of workplace. One of the hazard sources from outside the workplace is snow. 
Snow doesn’t directly effect the workers although there is destructive effect on roofs leading to collapse of roofs 
and workers can injure. Especially in winter accidents like collapsing roofs happens in places like shopping 
center, bazaar and workplaces but there is not too much awarness about roof collapses arise from snow. In this 
study we examine roof collapce incidents which effect workers, decide what precatuions can be taken and what 
procedures can be used to prevent accidents based on roof collapses.

Keywords: Occupational safety, Snow Load, Roof Collapse
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Metal Sektöründe Atölye ve Üretim Alanlarında 
Çalışanların Gürültü Maruziyetlerinin Belirlenmesi İçin 
Örnek Alan Çalışması
Merve Zengin1, Rüştü Uçan2, Nuri Bingöl3
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İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı, Yrd. Doç. Dr. Rüştü Uçan 3Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Bölümü Öğretim Görevlisi Nuri Bingöl

Ülkemizde ve dünyada en çok görülen meslek hastalıklarından biri işitme kaybıdır. Çalışma ortamlarındaki 
yüksek gürültü seviyeleri nedeniyle metal sektöründe atölye ve üretim yerleri bu meslek hastalığının en yaygın 
görüldüğü çalışma alanlarındandır. Çalışmanın amacı metal sektöründe üretim ve atölye çalışma alanlarında 
gürültü seviyelerinin belirlenerek, çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması için yapılabilecekleri 
belirlemektir. Yöntem olarak metal sektöründe faaliyet gösteren bir üretim firmasının 200 kişilik çalışma grubu 
örneklemiyle, çalışma alanları, kullanılan makineler, makinelerin gürültü seviyeleri, üç ay süre ile ölçülecektir. 
Elde edilen bulgular, kişisel koruyucu donanımlarının uygunluğu, çalışanlara verilen eğitimlerin etkinliği, 
çalışan profilleri ve kullanılan makinelerin gürültü seviyelerinin mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi ile 
tartışılacaktır.

Değerlendirme kısmında tartışmadan elde edilen sonuçların, metal sektöründeki çalışma koşullarının ortam ve 
kişi bazında iyileştirilmesi bağlamında öneriler sunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Gürültü, Metal sektörü, Risk

Calculating the Noise Exposure of Employees Who Work in Plant 
and Production Areas in the Metal Sector: A Model Implementation
Merve Zengin1, Rüştü Uçan2, Nuri Bingöl3

1Üsküdar University, Occupational Health and Safety Master student. Istanbul, Turkey 2Üsküdar University, 
Head of Occupational Health and Safety Department, Asst.Dr.Rüştü Uçan 3Üsküdar University, Department of 
Occupational Health and Safety Lecturer Nuri Bingöl

ABSTRACT

One of the most common occupational diseases that occur in our country and on the world is hearing loss. Plant 
and production areas in the metal sector are the working areas where this occupational disease is encountered 
the most due to high noise levels in the working environment.

The aim of this study is to calculate the noise levels in the production and plant working areas in the metal 
sector and define the precautions that can be taken in order to reduce the negative effects of it on the employees. 
As a model workplace with working group consisting 200 people of a manufacturing company is chosen. The 
noise levels of the machines, workplace used will be measured for three months. The findings will be discussed 
in the frame of suitability of the personal protective equipment used, the efficacy of the training given to the 
employees, employee profiles with the related legislations.

The evaluation will be finalized by the precautions that could be taken to ensure compliance with the legislation 
for the metal production workplaces.

Keywords: Noise, Metal Production, Risk
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İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri
Yılmaz Çetin

TDG Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.

Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş 
sağlığı ve güvenliğinin en önemli amacıdır. İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü 
ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/
veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir. Dolayısıyla çalışma ortamlarında alınan 
tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve kontrolsüz devre dışı kalmaların 
ortadan kaldırılması işletme güvenliğinin kontrol edilebilir bir düzeye getirecektir.

Plansız duruş ve hasarların yol açtığı gerçek maliyetler, o kuruluşun tahminlerinin ötesindeki boyutlara ulaşabilir. 
Küçük bir ünite veya ekipmanda oluşabilecek basit bir arızanın yarattığı etki ile bir üretim biriminde maddi 
kayıplar, ölümlü veya yaralanmalı kazalar ve çevresel olumsuzluklar meydana gelebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Ekipmanı, iş sağlığı ve güvenliği, basınçlı kaplar, kaldırma araçları, elektrik iç tesisatı 

Periodical Inspection of Work Equipment
Yılmaz Çetin

TDG Engineering and Consultancy Services Co. Ltd.

The most important aim of occupational health and safety is to provide the working in a comfortable, secure area 
and protecting the workers from negative influences of work places. Lowering the workforce losses and work 
day losses which is caused by working accidents and occupational diseases is one of the aim of occupational 
health and safety. Thereby, with the steps that are taken in working places, removing fire, explosion, engine 
troubles and being uncontrolled offline, will bring enterprise safety to the level of controllable.

Real costs that are caused by unplanned stops and damages, may reach the size that isn’t predicted by the 
company.With the influence of a simple breakdown of a small unit or equipment, financial loss, accident 
involving death or personal injury and environmental problems may occur.

Keywords: Work equipment, occupational health and safety, pressure vessel, lifting devices, indoor electrical 
installation
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Elektrik kazalarını önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
İsmail Macit Zeki, Azad Yetkin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AMAÇ: Ev ve işyerlerinde elektrik kullanımı bazı tehlike ve riskleri de beraberinde getirmektedir.

Bu tehlikeli durumların kaza ile sonuçlanması maddi ve manevi sonuçları maalesef çok ağır sonuçlara sebebiyet 
verebilmektedir. Bu posterde; elektrik kullanımında insanda ve tesisatta tehlike oluşturacak gerilim ve akım 
değerinin bilinmesi, bu değerlerin iyi algılanması, konusunun anlatılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Elektrik Akımının İnsan Üzerine Etkileri tablosu, Artık akım anahtarlarının seçimi ve özellikleri 
hakkında görsellere yer verilmiş, elektrik tesisatının periyodik kontrollerinin yapılma usullerinden bahsedilerek 
püf noktalar görsellerle anlatılmıştır.

BULGULAR: Elektrik tesisatı kaynaklı yangınların sebepleri hakkında literatür taraması sonuçları konulmuştur.

SONUÇ: Evde ve işyerinde alınacak önlemlerle yangınlar önlenebilir, çarpılma riski ortadan kaldırılabilir. Bu 
çalışma ile herkes için elektrik tehlikeleri farkındalığının arttırılması amaçlanmış, posterlerin tüm apartmanlarda 
ve işyerlerinde rehber ve kılavuz nitelikte olması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Elektrik, Yangın, Önleme

Preventive and limiting measures for electric accidents
İsmail Macit Zeki, Azad Yetkin

Istanbul Metropolitan Municipality 1076/5000

OBJECTIVE: The use of electricity in homes and businesses brings with it certain hazards and risks.

Unfortunately, the dangerous consequences of these accidents can lead to serious consequences, both financial 
and moral consequences.

On this poster; it is aimed to know the voltage and current value which will cause danger in the usage of 
electricity in the usage of electricity and to understand these values   well.

METHOD: A table on the effects of electric current on human, images on the selection and characteristics of 
residual current switches are given, the methods of making the periodical controls of the electrical installation 
are mentioned and the points are explained with visuals.

FINDINGS: The results of the literature search on the causes of the fires originating from the electrical system 
were put forward.

CONCLUSION: Fires can be avoided with measures taken at home and at work, the risk of collision can be 
eliminated. This study aimed to increase the awareness of electric hazards for everyone and it was aimed that 
the posters should be a guide and guide in all the apartments and establishments.

Keywords: Electricity, Fire, Prevention
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İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Döküm Sektörünün 
İncelenmesi
Ayşe Bayrak1, Ebru Emine Sukuroglu2, Süleyman Şüküroğlu3, Mustafa Günaydın3

1Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü-İş Sağlığı ve Güvenliği ABD 2Gümüşhane Üniversitesi 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi -Makine Müh. Böl. 3Gümüşhane Üniversitesi Gümüşhane Meslek 
Yüksek okulu -Elektrik ve Enerji Programı

Çok tehlikeli sınıfa giren dökümcülük sektörünün temeli çok eskiye yıllara dayanmakta olup günümüzde 
varlığını halen sürdürmekte olan bir sektör türüdür. İş sağlığı ve güvenliği açısından döküm sektörü 
incelendiğinde birden fazla tehlike ve riskle karşılaşılmaktadır. Bu riskler; sıcaklık, toz, kimyasallar, gürültü, 
titreşim, kaynak işleri, döküm kalıplarının patlaması, yanıklar, operatöre gözüne çapak kaçması, ölüm ve kaza 
problemleri olarak sayılabilmektedir. Döküm sektöründe meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları 
ölüm, yaralanma ve sakatlanmaların yanında iş verimlerinin düşmesi, maliyet artışları, tazminatlar, bakım ve 
tedavi gibi masraflarıda beraberinde getirmektedir. Bu ve buna benzer masraflar, çalışanların sağlık sorunları ve 
motivasyon düşüklüğüne sebep olan iş kazaları ve/veya meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için önlemlerin 
alınması zorunluluğu ortaya çıkarmaktadır.

Bu çalışmada; döküm sektöründe genel olarak karşılaşılan iş kazalarını azaltmak için iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünü öneminin vurgulanması amaçlanmaktadır. Bu sektörde yaşanan kazaların detaylı incelenmesi; 
dökümcülük sektöründeki risk etmenleri, meslek hastalıkları, iş kazaları, ramak kala olaylarının değerlendirilmesi 
ve meydana gelebilecek iş kazaları ve/veya meslek hastalıklarının değerlendirilmesiyle alınacak önlemlere ışık 
tutulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dökümcülük sektöründeki risk etmenleri, meslek hastalıkları, iş kazaları, ramak kala 
olayları

Investigation of the Casting Industry in Terms of Occupational 
Health and Safety
Ayşe Bayrak1, Ebru Emine Sukuroglu2, Süleyman Şüküroğlu3, Mustafa Günaydın3

1Gumushane University Institute of Science - Department of Occupational Health and Safety 2Gümüşhane 
University Faculty of Engineering and Natural Sciences -Department of Machine Eng. 3Gümüşhane University 
Gumushane Vocational High School - Department of Electrical and Energy

The very dangerous entry into the casting industry is based on the very old years and is still an ongoing type of 
industry today. When the casting industry is examined in terms of occupational health and safety, there are more 
than one danger and risk. These risks include; heat, dust, chemicals, noise, vibration, welding work, explosion 
of casting molds, burns, debarking of the operator’s eyes, death and accident problems. Work accidents and 
occupational diseases that occur in the casting sector are accompanied by death, injury and injuries, as well 
as lowering of work efficiency, cost increases, compensation, care and treatment costs. These and similar 
costs make it necessary to take precautions to prevent occupational accidents and / or occupational diseases 
that cause employees to have health problems and low motivation. In this study; it is aimed to emphasize 
the importance of occupational health and safety culture in order to reduce the overall job accidents in the 
casting sector. Detailed examination of accidents in this sector; risk factors in the casting sector, occupational 
diseases, occupational accidents, evaluation of near miss incidents and precautions to be taken by evaluating 
occupational accidents and / or occupational diseases.

Keywords: Risk factors in casting sector, occupational diseases, work accidents, near miss incidents
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Kamu kurumlarında kullanılan zemin kaplamalarının 
yerinde ve laboratuar ortamında kayma risk skalasının 
belirlenmesi
Gültekin Coşkun1, Gencay Sarıışık2

1Cumhuriyet Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Sivas, Türkiye 2Harran Üniversitesi, Mühendislik 
Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye

Kamu kurumlarında insanların güvenli hareket edebilmeleri için yaya yüzey zemin kaplaması olarak kullanılan 
bu malzemelerin kayma risklerinin belirlenmesi ve güvenlik sınıflamasının yapılması gerekmektedir. Bu 
çalışmada iki ortamda DIN 51131:2014- 03 ile EN 13893 standardına göre çalışan taşınabilir (mobil) ölçekli 
GMG 200 test cihazı kullanılarak yerinde dinamik sürtünme katsayıları ölçülmüştür. Ayrıca laboratuar ortamında 
sürtünme katsayıları (COF) değerleri üç ortam koşulu, iki test cihazı (eğik düzlem ve pandül) ve üç standart 
(DIN EN 51097, DIN EN 51130 ve TS EN 14231) ile hesaplanmıştır. Yerinde ve laboratuar ortamında yapılan 
test sonuçları K ortalamalar yöntemi ile yeni kayma güvenlik riski skalası belirlenmiştir.Yapılan ölçümlerde 
genel olarak yaya yüzey zemin kaplamalarının yüzey sürtünme katsayılarının çok düşük bunun paralelinde ise 
kayma potansiyellerinin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kamu kurumlarında çalışanların ve yayaların daha 
emniyetli hareket edebilmeleri için kuru ve ıslak ortamda kullanılan zemin kaplamalarının standartlara uygun 
yüzey işleminde olması ve seçilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak kamu kurumlarındaki binalara yönelik yeni 
kayma güvenlik riski skalası belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Kurumları, Zemin Kaplamaları, Sürtünme Katsayısı (COF), Kayma Güvenlik Riski 

Skalası Determination of holding risk scale in the site and in the 
laboratory of the ground floors used inthe public draft
Gültekin Coşkun1, Gencay Sarıışık2

1Cumhuriy et University, Occupational Health and Safety Program Sivas, Turkey
2Harran University, Faculty of Engineering Department of Industrial Engineering, Şanlıurfa, Turkey

In public institutions, it is necessary to determine the risk of slipping of these materials used as pedestrian 
surface floor covering and to classify the safety so that people can move safely. In this study, on-site dynamic 
friction coefficients were measured using the portable (mobile) scale GMG 200 tester operating according to 
DIN 51131: 2014-03 and EN 13893 in two environments. In addition, the coefficient of friction (COF) values   in 
the laboratory environment were calculated with three media conditions, two test devices (oblique plane and 
pendulum) and three standards (DIN EN 51097, DIN EN 51130 and TS EN 14231). Test results on site and in the 
laboratory. New average safety risk scale is determined by the K average method. In general, the slip potentials 
are found to be very high when the surface friction coefficient of the floor coverings is very low. In order to ensure 
safe operation of workers and floors in public institutions, floor coatings used in dry and wet environments 
must be selected and selected in accordance with standards. As a result, a new shift safety risk scale for public 
buildings has been determined.

Keywords: Public Institutions, Floor Coatings, Coefficient of Friction (COF), Slip Safety Risk Scale
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Türkiye İş Kazaları İstatistikleri
Halil Demirel1, Handan Demirel2

1İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı 2Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek 
Yüksek Okulu

ILO, dünyadaki 2,3 milyon kadın ve erkeğin her yıl işle ilgili kazalara veya hastalıklara yenik düştüğünü tahmin 
ediyor; bu da her gün 6.000’den fazla ölüme karşılık gelmektedir. SGK 2015 istatistiklerine göre Türkiye’de bu 
durum 241.547 iş kazası, 510 meslek hastalığı şeklindedir. Ölümlü iş kazaları sıralamasındaki ilk beş il ise 
sırasıyla, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’dır. Metal, maden, inşaat sektörleri ülkemizdeki iş kazalarının 
% 75’ini oluşturmaktadır. Sigortalı çalışan başına iş kazası sıklığı en fazla Kocaeli ilinde görülürken; sigortalı 
çalışan başına ölüm sıklığı en fazla Konya ilinde görülmektedir. İş kazası ve iş kazalarına bağlı ölümler en fazla 
İstanbul ilinde görülmektedir. Meydana gelen kazalarının sonucunda yaralanmaların en büyük kısmını “Yaralar 
ve yüzeysel yaralanmalar” oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, İş Kazası, Ölüm, Yaralanma

Occupational Accident Statistics of Turkey
Halil Demirel1, Handan Demirel2

1Health and Safety Research and Development Institution 2Çankırı Karatekin University Technical and Business 
College

The ILO estimates that some 2.3 million women and men around the world succumb to work-related accidents 
or diseases every year; this corresponds to over 6000 deaths every single day. According to the SGK statistics 
2015, this case 241,547 work accidents, 510 occupational diseases in Turkey. Respectively the first five provinces 
in the list of mortality accidents are Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Konya. Metal, mining and construction 
sectors constitute 75% of the occupational accidents in our country. While the frequency of occupational 
accidents per insured employee is highest in Kocaeli province; death frequency per insured employee is highest 
in Konya province. Work related mortality and occupational accidents are mostly seen in the Istanbul. As a result 
of the accidents in Turkey, “injuries and superficial injuries” are the biggest part of the injuries.

Keywords: Safety, Work Accident, Mortality, İnjury
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Zemin İnşaat İşlerinde Kayıp Günlü El yaralanmalarına 
Yol açan Kazaların Kök-Sebep Analizi ve Alınması 
Gereken Önlemler
Meksut Alev

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş, İSG-Ç Departmanı, İstanbul, Turkey

Bu sunum, zemin inşaat işlerinde yaşanmış olan toplamda 60 adet kayıp zamanlı el kazasının incelenmesi 
sonucu yapılmıştır.Amaç kazaları sınıflandırmak, sebeplerini gözden geçirmek ve kazayı önlemek için en iyi 
uygulamayı sunmaktır.Kazalar sebeplerine ve kazazedelerin yaptıkları işlere göre sınıflandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kaza araştırması, Zemin İnşaat İşleri, El yaralanmaları

Detailed Analysis of lost time accidents leading to hand injuries and 
prevent method in Foundation Construction
Meksut Alev

Zetaş Zemin Teknolojisi A.Ş., HSE Department, Istanbul, Turkey

This presantation focuses on the 60 lost time accidents with hand injuries recorded in foundation construction. 
The objective is to classify the accidents, review their causes and present the best practices that could have 
prevented them.The accidents are classified according to the causes and the task performed by the victims at 
the time of the accident.

Keywords: Accident Investigation, Construction of Foundation, Hand Injurd El Yaralanmalarında Kök- Sebep 
Analizi
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Türkiye’de Güvenlik İşaret ve Uyarı Levhaların 
Uluslararası Standartlara Uyumunun Sağlanması
Naci Güncü1

1Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli), İstanbul 2Vera Baskı Etiket ve 
Reklamcılık ve Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.

Bu araştırmada Türkiye’de kullanılan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğinin sadece asgari gerekleri 
belirtmesi, yönetmelikte ki ucu açık maddelere bağlı olarak da Türkiye’de kullanılan bir çok levhanın çok 
fazla çeşitlilik göstermesi ve amaca hizmetten çok yasal zorunluluğu yerine getirmek için bulundurulduğunu 
belirtmek, Uluslararası standartlara uyumun sağlanması ile ilgili ülkemizde de kabul edilmiş olan TS ISO 3864-
1 (2002), ISO 3864-2 (2004) Emniyet ile İlgili Renk ve İşaretler ile ilgili standartlar ve TS ISO 7010 (Haziran 
2007) Emniyet İle İlgili Renk Ve İşaretler standartlarına uygun örnek ve çalışmalara yer verilerek,uyarı levha 
ve işaretlerin çalışanlar üzerinde ortak algı ve anlaşılabilirliği ile ilgili hangi özellikleri taşıması gerektiği ile ilgili 
bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: işaret,piktogram,sembol,uyarı

Ensuring the Compliance of Safety Signs and Warning Signs in 
Turkey to International Standards
Naci Güncü1

1Üsküdar University, Institüte of Health Sciences, Occupational Health and Safety Master’s Degree (Thesis), 
Istanbul 2Vera Baskı Etiket ve Reklamcılık ve Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.

In this research, to mention only the minimum requirements of the Health and Safety Signs Regulations used 
in Turkey, to indicate that taken to fulfill many legal obligation to show a lot of the plate too much diversity also 
used in Turkey due to the end of the open item on the regulations and serve the purpose, in compliance with 
international standards ISO 3864-1 (2002), ISO 3864-2 (2004) Safety and Safety Standards and TS ISO 7010 
(June 2007) Safety and Related Color and Signs Standards and workshops will be given information about the 
employees of the warning signs and signs as to what characteristics they should bear in relation to common 
perception and intelligibility.

Keywords: sign, pictogram, symbol, warning
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Yüksekten Düşme Vakalarının Retrospektif Analizi
Fatma Tortum, Fatma Özlem Çaylak, Atıf Bayramoğlu

Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı, ERZURUM-TÜRKİYE

GİRİŞ: Yüksekten düşme vakaları, acil servislere sıklıkla başvuran ciddi künt travma sebeplerinden biridir. 
Post travmatik mortalite ve morbiditenin önemli sebeplerinden sayılabilecek olan yüksekten düşmeler, multi 
organ yaralanmalarıyla seyreder. Ciddi kemik kırıkları sıklıkla eşlik eder. Ülkemizde özellikle inşaat işçilerinde, 
işyeri güvenliğindeki eksiklikler nedeniyle sık görülse de, suisidal amaçlı yüksekten atlamalar da hatrı sayılır 
derecede fazladır. Biz de acil servisimize 01.01.2017-31.08.2017 tarihleri arasında yüksekten düşme şikayetiyle 
başvuran 147 olguyu inceledik. Bu hastaların yaş ve cinsiyete göre dağılımlarına, kırılan kemiklerin hangileri 
olduğuna baktık. GEREÇ-YÖNTEM: Acil servisimize başvuran yüksekten düşme vakaları hastanemiz sistemine 
kayıtlı olduğu gibi, hastanemizdeki görevli polis memurları tarafından da, kendilerinin kullandığı ve mevcut 
sistemimizden bağımsız farklı bir sistem üzerine kaydedilmektedir. Polis memurlarının kullandığı elektronik 
sistem hastanın başvuru nedenini en açık şekliyle içermektedir. Bu nedenle kayıtlara ulaşmak için bu elektronik 
sistem kullanıldı. 01.01.2017 ve 31.08.2017 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi acil servise başvuran 147 adet 
yüksekten düşme vakasına ulaşıldı. BULGULAR: Toplamda 147 tane yüksekten düşme vakasının 113 tanesi 
erkek 34 tanesi bayandır (Grafik 1). Yaş dağılımlarına bakılacak olursa %21 i 10-19, %17 si 20-29, %15 i 30-39, 
%14 ü 40-49, %14 ü 1-9, %9 u 50-59, %6 sı 60-69 ve %ü 70-78 yaş aralığındadır (Grafik 2). Vakaların 50 tanesinde 
kemik kırığı yokken, diğerlerinde multiple kemik kırıklarına rastlanmıştır ve sayısı aşağıda gösterilmiştir (Grafik 
3). SONUÇ: Acil servisimize başvuran yüksekten düşme vakalarının büyük çoğunluğu erkek olup sıklıkla 10-19 
yaş aralığında görülmektedir. Multiple kemik kırıklarının çokça gözlendiği bu vakalarda hiçbir kemiğin kırılmadığı 
vakalar da başvuruların yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: kırılan kemik, iş kazaları, yüksekten düşme

Retrospctive Analysis For Cases Of Falling From High
Fatma Tortum, Fatma Özlem Çaylak, Atıf Bayramoğlu

Ataturk University Emergency Medicine Department, ERZURUM-TURKEY

INTRODUCTION: Cases of falling from high are one of the causes of serious blunt trauma, which is frequently 
seen in emergency services. High-level falls, which can be counted as important causes of post traumatic 
mortality and morbidity, are seen with multi-organ injuries. Severe bone fractures are often accompanied. 
Although it is common in our country, especially in construction workers, due to deficiencies in workplace 
safety, high jumps for suicidal purposes are considerable. We also investigated 147 cases that applied to our 
emergency department with the complaint of falling from 01.01.2017 to 31.08.2017. MATERIALS-METHODS: 
As well as being registered to our hospital system, high-drop cases that apply to our emergency department 
are registered by police officers in our hospital on a different system that they use and that is independent 
of our current system. The electronic system used by the police officers clearly implies the reason for the 
patient’s application. For this reason, this electronic system was used to reach records. Between 01.01.2017 and 
31.08.2017, 147 cases of high altitude fall were reached which were applied to Atatürk University emergency 
service. FINDINGS: In total, 147 of the high drop events are male and 34 are femal. In terms of age distribution, 
21% is 10-19, 17% is 20-29, 15% is 30-39, 14% is 40-49, 14% is 1-9, 9% is 50-59, 6% is 60 -69 and% 70-78 
years of age. While there were no bone fractures in 50 of the cases, multiple bone fractures were found in 
others and the figures are shown below (Graph 3) RESULTS: The majority of the cases of high dropping from 
the emergency department are males and are often seen in the 10- 19 age range. The cases where no bone is 
broken in these cases, where multiple bone fractures are observed, constitute approximately one third of the 
applications.

Keywords: broken bone, accidents at work, falling from high
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Tıbbi Atık Toplayıcılarının Karşılaştığı İş Kazası 
Riskleri
Ertan Arslankaya1, Gökçe Sönmez2, Hande Can3

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, İstanbul
2Yıldız Teknik Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, İstanbul 3Çevre Mühendisi, İstanbul

AMAÇ: Doktorlar ve hemşirelerin yanı sıra temizlik personelleri, teknik görevliler gibi diğer sağlık çalışanları da 
iş güvenliği risklerinin yüksek olduğu bir ortamda çalışmaktadır. Tıbbi atıkların yarattığı riskler incelendiğinde; 
sağlık kuruluşlarında tıbbi atık üreten kişiler kadar bu atıkları toplayan ve taşıyan kişiler de risk altında 
bulunmaktadır. Sağlık kuruluşlarında Atıkların toplanması taşınması ve teslim edilmesinden temizlik personelleri 
sorumludur. Çalışmanın amacı, tıbbi atık taşıyıcısı olan temizlik personellerinin ve onların amirlerinin, tıbbı 
atıklardan kaynaklanan riskler karşısındaki farkındalık düzeylerinin arttırılması ve gerekli önemlerin alınmasını 
sağlamaktır. YÖNTEM: Sağlık kuruluşlarında çalışan temizlik personellerinin farkındalık düzeylerini artırıcı 
faaliyetler yapılmalıdır. Bu faaliyetler, çalışan personele düzenli olarak yapılacak eğitimler olabileceği gibi 
hatırlatıcı ve uyarıcı görseller kullanarak uyarma yolu da olabilir. Eğitim ile davranış değişikliği sağlanmakta, 
kişisel koruyucu ekipman kullanımı ile meydana gelebilecek kazaların sayısı azalmakta ve oluşan kazalardan 
hastalık kapma riskleri en aza inmektedir. Çalışan personelin kişisel koruyucu ekipmanları yönetim tarafından 
eksiksiz bir şekilde verilmeli ve bu ekipmanların ilgili personel tarafından kullanımı sağlanmalıdır. BULGULAR: 
Sağlık kuruluşlarında çalışan temizlik personelinin eğitim yetersizliği, çevre bilincinin düşük olması ve iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünün ülkemizde hedeflenen düzeyden aşağıda olması gibi sebeplerden dolayı tıbbi 
atık toplayıcıların kaza geçirme olasılıkları son derece yüksektir. Kazaların azaltılması amacıyla işin risklerine 
özgü eğitimler verilmeli ve risk analizleri derinleştirilmelidir. SONUÇ: Atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili 
olarak yönetmelikteki şartların sağlanması ve eğitimlerin özelleştirilmesi olası bulaşma durumları ve kazaların 
önlenmesi acısından önem arz etmektedir. Çalışmada bu amaç doğrultusunda yapılması gereken iyileştirmeler 
verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Atık Yönetimi, Sağlık Kuruluşlarında İş Güvenliği, Tıbbi Atık, Tıbbi Atık Toplayıcısı, 

Occupatıonal Accıdent Risks That Medıcal Waste Collectors Face
Ertan Arslankaya1, Gökçe Sönmez2, Hande Can3

1Department of Environmental Engineering, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey 2Occupational Health 
and Safety Coordinatorship, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey 3Environmental Engineer, İstanbul, 
Turkey

AIM: Just like medical doctors and nurses, other health workers like cleaners and technical staff, work in a 
workplace with high safety risks. If the risks caused by the medical wastes are examined, it is seen that the 
waste producers and collectors in the health facilities are at risk of accidents. Cleaners are responsible for the 
collection and the submission of the waste at health facilies. Aim of the work is to increase medical waste 
collecter claners’ and their superiors’ perception level of risk caused by medical wastes and trigger them to 
take precautions. METHOD: The managers of heath facilities should take action to increase the perception 
level of cleaners. This can be done by using warning piktograms and organizing repeating in-service trainings. 
Behavorial changes can be achived with the continous trainings and lowering risk of contagion and the number 
of accidents occured can be attained with use of personal protective equipments. Managers must provide all 
kind of personal protective equipments and make these equipments used by the related workers. FINDINGS: 
Low level of the cleaners working at health facilites’ education, enviromental conscius, occupational health and 
safety culture are the main causes of high possiblity occupational accidents that medical waste collector may 
face. To supress the accicents, the risk analysises and the trainings sould be customised in accordance with the 
risks pecular to work. RESULT: Compliance with the regulations about waste collection and transportation, 
specialized training programs for the collecters have an important role to lower the accident rate and contagion. 
Further improving advices also given in the paper.

Keywords: Medical Waste, Medical Waste Collector, Occupational Safety in Health Facilities, Waste Management
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Yerleşim Bölgelerinden Geçen Enerji Nakil Hatlarının 
Oluşturduğu Tehlikeler Sebebiyle Gerçekleşen Ölümlü 
Kazalardaki Kusur Analizi
Mehmet Zile

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Yerleşim bölgelerinden geçen enerji nakil hatlarının oluşturduğu tehlikeler sebebiyle gerçekleşen elektrik 
kazaları önemli oranda ölümcül kazalardandır. Ülkemizde son on yılda iş sağlığı ve güvenliğine gereken önem 
verilmesine rağmen, yetkililere bildirilen kazaların sayısında herhangi bir azalma olmadığı görülmüştür. 
Bu çalışmada diğer risklerden ziyade yüksek gerilim hatlarının neden olduğu elektrik kaza riskleri üzerinde 
durulur. Araştırmada, ölümlü yüksek gerilim kazalarının nedenleri ve yapılması gereken önlemler ifade edilir. 
Yüksek gerilim elektrik kazalarında sıklıkla tespit edilen elektriksel güvenlik sorununun bilinçli ve bilinçsiz 
insan hatalarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmayla, ülkemizde meydana gelen çeşitli yüksek 
gerilimli elektrik kazaları incelenmiş, bu kazaların sebepleri kimlerin ne oranda kusurlu olduğu saptanmış ve 
bu tür kazalarının oluşmasını engellemek için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gerçekleşen Yüksek gerilimli Elektrik Kazaları, Kusur Oranlarının Belirlenmesi, İş Sağlığı 
ve İş Güvenliği

Defect Analysis of Mortal Accidents Due to the Hazards Generated 
by Power Transmission Lines Passing the Settlement Regions
Mehmet Zile

MERSİN ÜNİVERSİTY

The electrical accidents caused by the dangers of the energy transmission lines passing through the settlement 
areas are crucial fatal accidents. Despite the importance given to occupational health and safety during the past 
decade in our country, there has been no decrease in the number of accidents reported to the authorities. This 
study focuses on the risks of electrical accidents caused by high voltage lines rather than other risks. In the 
research, the causes of mortal high voltage accidents and the precautions to be taken are stated. It has been 
determined that the electrical safety problem frequently detected in high voltage electrical accidents is caused 
by conscious and unconscious human errors. With this work, various high-voltage electrical accidents that have 
occurred in our country have been investigated and it has been determined that the causes of these accidents 
are defective at the same time and suggestions are offered to prevent such accidents.

Keywords: High Accident Electrical Accidents, Determination of Defect Rates, Occupational Health and Safety
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Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu 2010-2015 İstatistik 
Yıllıkları verilerinin iller bazında sigortalı işçi ve işyeri 
sayılarıyla standardizasyonu
Osman Faruk Bayramlar1, Elif Ezirmik1, Halim İşsever1, Zeynep Bayramlar2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, İstanbul, Türkiye 2İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, İstanbul, Türkiye

Arka plan & AMAÇ: Ülkelerin durumu göstermesi açısından önemli konulardan olan, iş kazalarının, meslek 
hastalıklarının ve buna bağlı ölüm hızlarının verilerini, sigortalı işçiler, işyerleri ve şehirlerin sayısına göre 
Türkiye’yi değerlendirmek. Gereç & YÖNTEM: 2010-2015 yılları arasında, Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) İstatistik Yıllıkları’ndan sigortalı işçiler ve şehirlere dayalı işyeri sayısına göre veriler çizilmiş ve 
yorumlanmıştır. Karışık değişkenlerin yorumlanırken etkilerini kontrol etmek için dolaylı standartlaştırma tekniği 
kullanılmıştır. Sonuçlar, ulusal mesleki sağlık ve güvenlik hedefleri ile karşılaştırılmıştır. BULGULAR: Madencilik 
ön safta olan Bilecik, Zonguldak ve Manisa, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının standardizasyonunda ilk 
sırayı almaktadır. Meslek hastalıklarının standardize edilmesinde Kütahya’nın son yıllarda en üst sıralarda yer 
aldığı ve mortalitenin standardize edilmesinde Güneydoğu Anadolu Bölgeleri en üst düzeydedir. SONUÇ: Soma 
/ Manisa ve Ermenek / Kütahya’daki madencilik kazalarının sonuçları 2014’teki mortalitenin standardizasyon 
verilerine etki etti. Türkiye’de 2010 yılından 2015 yılına kadar iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve bunlara 
bağlı mortalite oranlarının standardize edilmesini yürütüyoruz ve bu konuda daha ileri çalışmalar için bir kriter 
oluşturuyoruz. Bildirimlerin daha iyi değerlendirilmesi ve analizi için; kayıtları daha sistematik ve kapsamlı 
tutmak önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Güvenlik Kurumu, standardizasyon, sigortalı işçi, iş kazası, meslek hastalıkları,  
mortalite

Standardization of The Data of Republic of Turkey Social Security 
Institution’s 2010-2015 Years Statistical Yearbooks, according to the 
counts of insured labourers and workplaces based upon cities
Osman Faruk Bayramlar1, Elif Ezirmik1, Halim İşsever1, Zeynep Bayramlar2

1Istanbul University, Istanbul Medicine Faculty, Public Health Department, Istanbul, Turkey 2Istanbul Medeniyet 
University, Medicine Faculty, Physiology Department, Istanbul, Turkey

Backround & AIMS: To evaluate Turkey according to the number of occupational accidents, occupational 
diseases and related mortality rates, insured workers, establishments and cities, which are important issues in 
terms of showing countries’ situation. Materials & METHODS: The data of 2010-2015 years according to the 
counts of insured labourers and workplaces based upon the cities were obtained, plotted and interpreted from 
Republic of Turkey Social Security Institution (RTSSI)’s Statistical Yearbooks. Indirect standardization technique 
was used to check the effects of mixed variables when interpreting. The results were compared to national 
occupational health and safety targets. RESULTS: Bilecik, Zonguldak and Manisa, which mining is the front line, 
take the first places in the standardization of work accidents and occupational diseases. In the standardization 
of occupational diseases, it has been evaluated that Kutahya has risen to the top in recent years, and in the 
standardization of mortality, Southeastern Anatolian Regions are the tops. CONCLUSION: The results of mining 
accidents in Soma / Manisa and Ermenek / Kutahya affected the data of 2014 standardization of mortality. We 
execute the standardization of work accidents, occupational diseases and their associated mortality rates in 
Turkey from 2010 to 2015 and it constitutes a benchmark for further studies on this issue. For better evaluation 
and analysis of notifications; it seems important to keep records more systematic and comprehensive.

Keywords: Republic of Turkey Social Security Institution, standardization, insured labourer, work accident, 
occupational disease, mortality
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İş Kazalarının Bildirim Sürecinde yaşanan aksaklıklar
Halil Tam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü,İstanbul

AMAÇ: İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasıyla birlikte iş 
kazalarından kaynaklı iş günü kayıpları yıllara göre azalış göstermektedir.Bu bağlamda iş kazalarını asgari 
seviyeye indirerek İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar 
ile ilgili raporları düzenlemek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde 
işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma 
potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlemek. Kaza ve olay sebeplerinin araştırılarak 
tekrarlanmasını önlemek Risk değerlendirmesi başta olmak üzere tamamlanmış devam eden ve planlanan 
çalışmalara bilgi ve belge teşkil edecek uygun verileri derleyerek meri mevzuatın amir hükümlerinin gereğinin 
yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. GEREÇ-YÖNTEM: İlgili mevzuat ve örnek olaylar derlenilerek Anlatım 
(sunu) yöntemi kullanılmıştır.

BULGULAR: İş kazalarının bildirim sürecinde genel olarak aşağıdaki aksaklıklar yaşanmaktadır.
• Çalışanların İşveren/İşveren vekiline bilgi vermemesi
• Kazanın Muhteviyatı ile ilgili farklı kaynaklardan görüş alınması
• Kazanın oluş şeklinin tutanak ve bildirim formuna doğru işlenilmemesi
• Kazanın İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun İstisna hallerinden birinde meydana gelmesi
• Kaza sonrası sigortalının Sağlık Hizmeti Sunucusuna gitmemesi ve engelli halin sonradan ortaya çıkması
• Adli Muayne/Olgu Bildirim formu
• Raporda İş Kazası girilmemesi
• İş Kazası Bildirim Süreleri / İdari İzinlerin İş Günü Sayılması
SONUÇ: Yapılan çalışma ile meydana gelen iş kazalarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar 
ile ilgili raporları düzenlemek,bildirim sürecinde yaşanan aksaklıkların tespit edilerek sorunların çözülmesini 
sağlayarak İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek sürdürülebilir hale getirilmesi 
hedeflenmiştir.Varılması arzulanan nihai sonuç kazaların kök sebeplerinin araştırılması,çalışanlara eğitimler 
verilerek olumlu yönde davranış değişikliği kazanılmasının İstatistiki ve bilimsel açıdan iş kazası olasılığını, 
şiddetini ve frekansını azalmak ve güvenli bir iş ortamı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Bildirim, Bildirim süreci

Disruptions in the Notification Process of Work Accidents
Halil Tam

İstanbul Metropolitan Municipality, Directory of OHS, İstanbul

BACKGROUND: the occupational health and safety studies and good practice examples with the spread of 
work-related accidents caused by job losses of the day according to year decrease. In this context, the minimum 
level of work accidents and occupational diseases Occupational accidents by downloading the registration of, 
the necessary investigations relating in any way to edit reports, injury or death occurring in the workplace but 
not Office or business equipment led to the damage suffered, or employee, the workplace or work equipment 
on examining the events with the potential to damage relating in any way to edit reports. Accident and sought 
to prevent a repeat of the event caused Risk assessment have been completed including the information and 
documents the ongoing and planned work of compiling the appropriate data in accordance with the provisions 
of the legislation in place of amir meri the goal is to be met.

Keywords: work accident, notification, notification process
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2012-2016 Yıllarında İSG Kanunun Kaza Sıklık 
Oranına Etkisi
Tolga Özer, Tuğçe Oral

İstanbul Gelişim Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul

Her çalışan hayat şartlarını daha iyi yerlere taşımak için yaptıkları işlerde hayatının geri kalanını eksik devam 
etmemesi için İş sağlığı ve güvenliğinin önemini benimsemek zorundadır. Benimsemediği takdirde iş kazası ve 
meslek hastalıklarına maruz kalma ihtimali artmaktadır. 2012-2016 yılları iş kazası ve meslek hastalıkları; kaza 
sıklık oranı hesaplanması ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkinliğini saptanmaya çalışılmaktadır. Bu 
zaman dilimi içerisinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanunun ülke genelindeki iş kazalarına etkisi ortaya 
konmaktadır. 2012 yılında 74.871 iş kazası meydana gelmiş olup 735 erkek ve 9 kadın olmak üzere 744 kişi, 
meslek hastalığı sonucu 1 erkek kişi olmak üzere toplam 745 kişi hayatını kaybetmiştir. 2016 yılında 286.068 
iş kazası meydana gelmiş olup 1369 erkek ve 36 kadın olmak üzere 1405 kişi, meslek hastalığı sonucu 0 kişi 
olmak üzere toplam 1405 kişi hayatını kaybetmiştir. İş kazası ve meslek hastalıklarına bağlı kaza sayıları 2016 
yılında 2012 yılına göre kıyaslandığında rakamsal artışlar görülmüştür. Bu sonuçlar dikkate alındığında 6331 
sayılı İSG kanunun getirmiş olduğu yükümlülüklerin etkisi ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İSG Kanunu, Kaza Sıklık Oranı, İş Kazası, Meslek Hastalıkları

The Effect Of The OHS Law In Accident Frequency Rate In 
2012-2016
 

Istanbul Gelisim University, Occupational Health and Safety Program, istanbul

Every employee has to adopt the substance of occupational health safety in order not to remain defective rest of 
his/her life in occupations they work for making their live conditions better. Otherwise, the possibility of being 
exposed to working accidents and occupational illness enhance.

It is tried to determine the efficiency of applications of occupational health and safety with the help of accident 
frequency level that is computed by working accidents and occupational illness between 2012 and 2016. In this 
period, it is revealed the impact of Law No. 6331 on Occupational Health and Safety on working accidents.

In 2012, 74871 working accidents occurred and 744 people of which 735 males and 9 females, 1 male (due to 
occupational illness), in total 745 people passed away.

In 2016, 286068 working accidents occurred and 1405 people of which 1369 males and 36 females, no person 
(due to occupational illness), in total 1405 people passed away.

Numeral increments in the number of accidents based on working accidents and occupational illness in 2016 in 
comparison to 2012 were realized. When these results are considered, the effect of responsibilities that Law No. 
6331 on Occupational Health and Safety have brought, is revealed.

Keywords: Occuptiaonal Health Safety, Occupational Health Safety Law, Accident Frequency Rate, Working 
Accident, Occupational Illness.
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Karayolları Trafik Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu Kapsamında Trafik Kazaları
Sadiye Esra Atacan1, Hatice Sağlam1, Ebru Arıkan Öztürk2

1İş Sağlığı ve Güvenliği Ar-Ge Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) 2Gazi Üniversitesi

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini 
sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemek amacıyla yayımlanmış 
bir kanundur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda (İSGK) ise amaç işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların 
görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. KTK’da öncelik, karayollarında bulunanların 
can ve mal güvenliğinin sağlanması, İSGK’da ise öncelik, işyerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması olsa da, 
her iki kanunun ortak hedefi; meydana gelen kazalardaki ölüm ve yaralanmaları azaltmak, daha güvenli bir 
ortam sağlamak, alınması gereken önlemleri, sorumluluk ve yükümlülükleri belirlemektir. 2016 yılı Sosyal 
Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre sigortalıların %4’ü, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 
faaliyet sınıfında çalışmaktadır. 2016 yılında toplam 286.068 sigortalı iş kazası geçirmiş ve 1405 sigortalı da iş 
kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. İş kazası sonucu hayatını kaybedenlerin % 23,5’ini, kara taşıtı kullanırken 
iş kazası geçirenler oluşturmaktadır. Bu oran önemli bir orandır ve konu ile ilgili önlem alınması gerekliliğine 
işaret etmektedir. İSGK’ya göre araçlar, işyeri sayılmakta olup işyerine ait veya kiralanan araçlarda meydana 
gelen trafik kazaları ile işin yürütümü nedeniyle çalışanın görevlendirdiği sırada meydana gelen trafik kazaları iş 
kazası olarak nitelendirilmektedir. Bu iki kaza türünün kesişimi olan işle ilgili trafik kazlarının ve kaza kayıplarının 
azaltılması için, kaza nedenlerinin doğru tespit edilmesi ve kapsamlı bir şekilde analizinin yapılması gereklidir. 
Bu çalışmada, KTK ve İSGK kanunları incelenerek, bir trafik kazasına ne zaman iş kazası da olarak tanımlanır? 
İşleten işveren olarak tanımlanabilir mi? Kaza yapan bir sürücü ne zaman İSGK kapsamına girer? Araçlar hangi 
koşullarda işyeri sayılır? Araçlar risk değerlendirmesine dahil edilmeli midir? sorularına cevap aranmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Karayolu gücenliği, iş kazası, trafik kazası

The Road Traffic Law And The Occupational Health And Safety Law 
Within The Scope Traffic Accidents
Sadiye Esra Atacan1, Hatice Sağlam1, Ebru Arıkan Öztürk2

1OHS Research and Development Institute (ISGUM) 2Gazi University

2918 numbered Roads Traffic Law(RTL) is published in order to maintain the order of traffic in scope of goods 
and life sfaety and to describe the necessary precautions for safety in roads. On the other hand 6331 numbered 
Occupational Health and Safety Law(OHSL) is aiming to maintain the occupational health and safety on 
workplaces and to describe the responsibility, liability and jurisdictions of employees and employers in order to 
develop the available health and safety conditions. Priority in the RTL, provision of life and property safety for 
those on the roads, priority in the OHSL, health and safety in the workplace. The common goal of both laws; to 
reduce the number of deaths and injuries in the accident, to provide a safer environment, to take precautions, 
responsibilities and obligations to be taken. According to the Social Security Institution (SSI) of 2016, 4% of the 
insured are working in the category of land transport and pipeline transportation. A total of 286,068 insured 
workers suffered a work accident and 1405 insured persons died after the work accident. It is observed that 
23.5% of those who lose their work accident ending life are going to work accident while using land vehicle. 
According to 2016 Road Traffic Accident Statistics, 43.5% of the people who died in traffic accidents were drivers, 
33.1% were passengers and 23.4% were passengers. As it can be understood from the statistical data traffic 
accidents and work accidents in our country are phenomena in which there are lots of losses both materially 
and morally. According to OHSL, vehicles are considered as work places and traffic accidents coming to the 
workplace due to the execution of the work due to the execution of the work and the accidents happening in 
the moment when the employee is commissioned are considered as work accidents. In order to reduce work- 
related traffic accidents and accidental injuries, which are the intersection of these two accident types, it is 
necessary to accurately determine the cause of the accident and carry out an extensive analysis. The questions 
of “When an traffic accident can be described as also an occupational accident?”, “Can operators described as 
employer?”, “When an accidental driver comes under the law of OHSL?”, “Can the vehicles be considered as a 
workplace and be included in risk assessments?” are investigated with in the scope of this two laws by data 
supplied from Social Security Institute, jurisprudences and similar sources in the study.

Keywords: Road safety, occupational accident, traffic accident
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Flixborough Felaketi
Z.Burcu Mercan

Tüpraş Kırıkkale Rafinerisi

Özellikle Avrupa’da, 1960-1970 yıllarında yaşanan büyük endüstriyel kazalar sonrasında tehlikeli kimyasal 
maddelerle çalışılan işyerlerinde güvenli işletmeyle ilgili düşünceler yaygınlaşmış ve bu kazaların işyeri 
çevresinde yaşayan insanlar üzerinde yaratacağı etkilere de dikkat çekilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda 
yapılan güvenlik çalışmalarının belirli bir sistematik içinde yürütülmesi görüşü ile Avrupa Birliği başkanlığında 
bir çalışma yürütülmüş olup yapılan çalışma sonucunda 1982 yılında Seveso Direktifleri (82/501/EEC) 
yayınlanmıştır. Bu direktif ile büyük kazaların meydana gelmeden önlenmesi ile meydana gelebilecek bir kaza 
durumunda olası bir felaketin kontrol altında tutulabilmesi için güvenlik raporunun hazırlanması, sonuç ve 
frekans analizinin yapılması, dahili ve harici acil durum planlarının hazırlanması öngörülmüştür. Ülkemizde de 
31.07.2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Seveso Direktifleri kapsamında olan kuruluşlar için 
benzer yükümlülükler getirilmiştir.

Seveso Direktiflerinin hazırlanması ve yürürlüğe girmesi aşamasında meydana gelen büyük kazalardan biri de 
1974 yılında İngiltere’de bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama olup bu kazada 29 kişi ölmüş, 100 kişi 
yaralanmış, çevrede bulunan 2000 konut ve işyerinde ağır hasar oluşmuştur.

Sunulacak bildiride Flixborough’da meydana gelen patlamanın nedenleri, meydana geliş şekli ve sonuçları 
üzerinde durulacak olup meydana gelen iş kazasının analizi yapılarak alınması gerekli tedbirler vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Flixborough, felaket, Seveso, büyük kaza, patlama

Flixborough Disaster
Z. Burcu Mercan

Tupras Kirikkale Refinery

Keywords: Flixborough, disaster, Seveso, major accident, explosion
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Kaza Analizinde: Psikolojik Yaklaşım Türleri
Mustafa ERYÜKSEL

İSG Ajansı, İstanbul

İş sağlığı ve güvenliğinin temel hedeflerinden biri çalışanı iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumaktır. 
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının tekrar oluşmaması kök sebeplerinin belirlenip ortadan kaldırılması ile 
mümkün olacaktır. Kaza olaylarının sistemsel araştırma ilkeleri ile kök nedenlerinin belirlenmesi, nedenlerin 
tekrar ortaya çıkmaması için önerilerin tespit edilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması, izleme, 
değerlendirme ve önlem alma süreçlerinin işlemesi gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sadece 
teknik unsurlar gözetilerek verim elde edilebilecek bir oluşum değildir. İş sağlığı ve güvenliği bir süreçtir ve 
bu sürecin içinde bulunması gereken temel bilim dalları vardır. Bu bilim dallarından en önemlilerinden biri 
psikolojidir. Kaza analizlerinde çalışan psikolojisinin esas alınması gerekmektedir. Psikolojik nedenler göz ardı 
edilmekte, kök nedene inilememekte ve dolayısıyla anlık ve teknik çözümler ortaya konup istenilen ölçüler 
davranış haline gelmemektedir. İş kazalarıyla kaynağında mücadele etmek için güvensiz davranışa neden olan 
psikolojik nedenler analiz edilerek, terapi niteliği taşıyan bir eğitim modülü oluşturulmalıdır. Bu eğitimde güvensiz 
davranışa sebep olan tüm alt faktörlere, yönlendirici ve iyileştirici yaklaşımla değinilmelidir. Bu çalışmada, 
kök neden analizlerinde sadece teknik konulara başvurarak iş kazalarının nedenlerinin bulunamayacağını ve 
psikolojik yaklaşım türlerinden (nörobiyolojik, davranışsal, bilişsel, psikoanalitik, fenomenolojik yaklaşım) 
de yararlanılarak kazaların analiz edilmesinin daha doğru ve etkin çözümler için başvurulması gerekliliği 
belirtmektir.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Kök Neden, Psikoloji, Yaklaşım Türleri

In Accident Analysis: Types of Psychological Approach
Mustafa ERYÜKSEL

OHS Agency, İstanbul

One of the key objectives of occupational health and safety is to protect employees from occupational accidents 
and occupational diseases. Occurrence of occupational accidents and occupational diseases will be possible 
if root causes are removed and removed. It is necessary to determine systematic research principles and 
root causes of accident incidents, to identify proposals for causes of reappearance, to implement corrective 
and preventive activities, to monitor, evaluate and take preventive measures. Occupational health and safety 
practices can not be achieved by taking into account only technical factors. It is a business health and safety 
process, and there are basic science branches to be found in this process. One of the most important of these 
branches of science is psychology. The psychology of the accident analysis needs to be taken as a basis. 
Psychological reasons are ignored, the root cause is inaccessible and therefore momentary and technical 
solutions are put forward and do not become the desired measure behavior. Psychological reasons that cause 
insecure behavior in order to combat occupational accidents and sources should be analyzed and a training 
module with a therapeutic character should be established. All sub-factors that cause insecure behavior in this 
training should be addressed with a guiding and healing approach. In this study, it is aimed to indicate that the 
causes of work accidents can not be found by applying only technical issues in root cause analysis and that the 
analysis of accidents by using the types of psychological approaches (neurobiological, behavioral, cognitive, 
psychoanalytic, phenomenological approach) should be applied for more accurate and effective solutions.

Keywords: Work Accident, Root Cause, Psychology, Types of Approach
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El Kesme Riski Azaltma
Serkan Umut, Mehru Doğan

Ford otosan a.ş.

Ford-Otosan Kocaeli Fabrikalarında kaza tipine göre ‘Bir Nesnenin Kesmesi’ olarak Parça kaynaklı 2016 yılı 
Gölcük fabrikasında 35 Yeniköy fabrikasında 14 adet pansumanlı vaka yaşanmıştır

Montaj ve Kaynak Atölyesinde kullanılan parçalarda keskin köşe/kenarların, el kesme/batma riski tespit 
edilmiştir.

2017 Ocak Ayı itibarı ile ISG El Kesme Azaltma Projesi Kapsamında Montaj ve Kaynak atölyelerinde belirlenen 
49 Adet Parçanın 157 Adet Kenar ve Köşesine müdahale edilerek, el kesme/batma riski ortadan kaldırılmıştır.

Kaynak ve Montaj Atölyelerinde yapılan taramalar sonucunda bulunan riskli parçalarda, Cad Data değişikliği 
Mühendislik ekibi tarafından yapılmış, değişen datalar kapsamında parça kalıplarına müdahale edilerek Keskin 
kenar, köşe ve çapaklar giderilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çapak, El Kesiği, Keskin Kenar, Pansumanlı Kaza

Reduction of Hand Cutting Occupational Accident Risks
Serkan Umut, Mehru Doğan

Ford otosan automative ındustry

In 2016, According to the type of accident, as ‘Hand Cutting Cause of Part’, there were 14 medical dressing cases 
in Yeniköy 35 cases In Golcuk Plant.

49 Parts have been observed with sharp edges and burrs in body and assmbly shop. which had hand cutting / 
sting risks. 157 Sharp Edges of 49 Parts are improved with molding/die actions, the risks of medical dressing 
accident are reduced. Keywords: Burr, Hand Cutting, Sharp Edge, Medical Dressing Accident

Sunum Giriş Presantation Çalışma ile ilgili sunuş giriş sayfası eklenmiştir. Attached, presantation enter page
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İş Kazaları ve Kök Neden Analizi
Binnur Gümüş

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı,Ortak Sağlık Güvenlik Birimi,İstanbul

Bu çalışmada; iş kazalarının meydana gelmesinde etkili olan faktörlerin engellenmesi, iş kazalarının 
yaşanmaması ve tekrarlanmaması için kaza araştırma yöntemlerinden kök neden analizi ile proaktif 
tedbirlerin alınarak çalışanların; hayatının korunması, iş göremezliğin önlenmesi ve işe devamının sağlanması 
amaçlanmaktadır.

Tehlikeli durumlar ve tehlikeli davranışlar sonucunda oluşan iş kazalarının istatistiksel verileri incelendiğinde, 
iş kazalarının meydana gelmemesi için iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması kapsamında işe başlangıç/ 
oryantasyon ve iş sağlığı güvenliği temel eğitimlerinin çalışanlara verilmesi en önemli unsurdur. Ayrıca 
tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi, kök neden 
analizinin yapılarak kontrol önlemlerinin planlanması ve kontrol önlemlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş kazası, tehlike, kök neden, önlem, kontrol, değerlendirme

Occupational Accidents and Root Cause Analysis
Binnur Gümüş

B Class of Occupational Safety Specialist,Joint Health and Safety Unit,Istanbul

In this study; to prevention of the factors affecting occupational accidents and avoidance of work accidents by 
means of root cause analysis method is aimed at taking proactive measures to prevent accidents and to ensure 
continuity of work by carrying out an accident investigation.

When the statistical data of occupational accidents arising from dangerous situations and dangerous behaviors 
are examined, it is the most important factors to give orientation and basic occupational safety and health 
training to employees in the context of occupational health and safety culture formation. It is also necessary to 
identify the hazards, to analyze and grade the risks arising from the hazards, to plan the control measures by 
root cause analysis and to evaluate the adequacy of the control measures.

Keywords: Occupational accident, hazard, root cause, prevention, control, evaluation
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Kaynak operasyonlarında kullanılan havalı büyük 
zımpara el aletinde yapılan iyileştirme ile el 
kesilmelerinin önlenmesi
Ümran Başak Güleken, Ulaş Semih Yetik, Zafer Karagan, Murat Tazebaş

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., İş Güvenliği Birimi, Ankara, Türkiye

İş kazaları önlenebilir olup bu konuda şirketlerin vizyonu daima “sıfır kaza” olmalıdır ve her süreç iyileştirmeye 
açıktır. FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. için iş güvenliği yasal zorunluluklardan ibaret olmayıp, icra edilen bütün 
operasyonların öncesinde başlayıp, sürekli devam eden bir geliştirme çabasıdır. Kısaca FNSS için iş sağlığı 
ve güvenliği bir kültür ve gelenektir. 2015 yılında daha önceden kullanılan kaza inceleme formlarında yapılan 
revizyonla başlayan iyileştirme çalışması, 2009 yılından 2015 yılına kadar yaşanmış; 11 iş kazasına ve 96 
gün iş kaybına neden olan pnömatik zımpara aletinin kullanımı esnasında oluşan olaylar 5N1K ve 5 neden 
analizi yapılarak yeniden incelenmiş, bu araştırma sonucunda kazaların kök nedenleri tekrar belirlenmiş ve el 
aletinin kullanım ergonomisini etkilemeyen bir muhafaza yapılmıştır. Bu muhafaza 1 ay süre ile 3 kaynakçıya 
ait zımparaya uygulanmış, ilgili geri bildirimler alınarak uygulanan koruyucu tekrar tasarlanmış ve zımpara 
sırasında gerçekleşen el ve parmak yaralanmalarının önüne geçilmiştir. 13 Ocak 2015 gününden beri konu el 
aleti ile ilgili bildirilmiş herhangi bir olay kaydı bulunmamaktadır. Yapılan koruyucu muhafazaların dış yüzeyleri 
zaman zaman kontrol edilmekte olup, bu yüzeylerde farklı büyüklük ve derinliklerde çizikler tespit edilmektedir. 
Buradan yapılabilecek çıkarım da şudur ki, şayet koruyucu muhafazalar olmasaydı, en az bir istenmeyen olay 
daha yaşanmış olacaktı.

Anahtar Kelimeler: El ve parmak yaralanması, İş kazası, İş sağlığı ve güvenliği, Pnömatik zımpara el aleti, 5 
neden analizi, 5N1K

Prevention of finger and hand injuries as a result of an improvement 
in big grinder hand tool that is used in welding operations
Ümran Başak Güleken, Ulaş Semih Yetik, Zafer Karagan, Murat Tazebaş

FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., OHS Unit, Ankara, Turkey

Work accidents are preventable so a company’s vision must be “0 accident” and every process can be improved. 
In FNSS Savunma Sistemleri A.Ş occupational health and safety is not just a legal requirement but a continuous 
effort of improvement starting before the beginning of operations. Occupational health and safety is briefly 
a culture and custom for FNSS. The improvement effort starting with the revision of priory used accident 
investigation forms followed with the reassessment of 11 work accidents that totally caused 96 days of absence 
that occurred from 2009 to 2015 using 5W1H and 5Ws methods resulted in determining of root causes and a 
guard that does not affect the comfortable usage of hand tool was developed. The tools with designed guard 
was given to 3 welders to collect their feedbacks and after a month of trial period the design was revised due 
to their comments and hand and finger injuries involving the tool in question were prevented. There are no 
recorded accidents involving the grinder from 13.January.2015 till present day. Outer surface of the guard is 
controlled from time to time and scratches are observed. This can be interpreted as the proof that the designed 
guard is effective and if it was not used there would have been more accidents.

Keywords: Hand and finger injury, Occupational Health and Safety, Pneumatic grinder hand tool, Work accident, 
5Ws, 5W1H
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Adaptif Ağ Yapısına Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi İle 
Kaza Tahmini
Ercüment Neşet Dizdar1, Oğuz Koçar2

1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Çankırı, Türkiye 2Bülent Ecevit 
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Zonguldak, Türkiye

İş kazaları sonucu meydana gelen olumsuzluk, sadece kazazedeyi değil, toplumu da etkilemektedir. İş kazalarının 
azaltılması ya da mümkün nispette ortadan kaldırılması, çalışanın, iş verenin ve devletin üzerine düşen vazifeleri 
yapmasıyla ve sürekli iyileştirmeyle mümkün olabilir. Alınan tüm tedbirlerine rağmen iş kazalarının tekrarlandığı 
görülmektedir. Bunun en önemli sebebi, tedbirlerin kaza üreten sistemlerin kendi özelinde analiz sağlanmadan 
alınıyor olmasıdır. Gerçekte, iş kazalarının sıfırlanabilmesinde, alınacak mikro ve makro tedbirler öncesinde, 
olası kazaların yerinin, zamanın ve oluş şeklinin tahmin edilebilmesi büyük önem taşımaktadır. Zira her bir kaza, 
birçok faktörden kaynaklanmakta ve dolayısıyla her kaza için, o kompleksin çözümlenerek, kazaya sebebiyet 
veren faktörlerin tespiti ve daha sonra olası kazaların tahmini sonrasında tespit edilecek önlemler sırasıyla 
alınmalıdır. Bu çalışma yapılmadan, bu süreç atlanarak alınan önlemler, genel tedbirler mahiyetinde kalmakta 
olup, öngörülemeyen kazaların vukuunu önleyememektedir. Bu çalışma da, olası iş kazalarının tahmini için 
paralel hesaplayabilme ve öğrenme kabiliyeti ile Bulanık Mantığın Çıkarım Sistemini kullanan melez bir Yapay 
Zekâ yöntemi olarak “Adaptif Ağ Tabanlı Bulanık Çıkarım Sistemi” (Adaptive Network Based Fuzzy Inference 
Systems-ANFIS) kullanılmıştır. Modelin giriş katmanı iş kazasının gerçekleştiği “tecrübe”, “yaş”, “unvan” 
değişken değerleri, çıkış katmanını ise “kazanın oluş şekli” değeri oluşturmaktadır. Veri setindeki üç giriş ve 
bir çıkış değerinden hareketle, uygun üyelik fonksiyonu Gauss Eğrisi olarak belirlenmiştir. Giriş ve çıkış bilgileri 
programa aktarıldıktan sonra, model için en uygun Hibrit Öğrenme Algoritması oluşturulmuştur. Kurulan 
modelin geçerliliği, gerçek iş kazaları verileri üzerinde yapılan uygulamalı testler neticesinde görülmüştür. 
Sonuç olarak ANFİS modeli iş kazaları tahmini için kullanılabileceği % 97 güven düzeyinde tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: TEUM, Kaza Tahmini, ANFİS, Adaptif Ağ Yapısı, Hibrit Öğrenme Algoritması

Adaptive Network Based Fuzzy Inspection System For Estimating 
Occupational Accident
Ercüment Neşet Dizdar1, Oğuz Koçar2

1Çankırı Karatekin University, Yapraklı Vocational High School, Occupational Safety and Health Deptartment, 
Çankırı, Türkiye 2Bülent Ecevit University, Engineering Faculty, Mechatronics Engineering Department, 
Zonguldak, Türkiye

The consequences of occupational accidents are not just casualties, but also society. Reducing accidents or 
eliminating them as soon as possible can be possible through continuous dedication to employees, employers 
and the state. Despite all the measures taken, it is seen that accidents are repeated. The most important reason 
for this is that the measures are taken without analyzing the accident-generating systems. In fact, it is crucial 
to be able to estimate the “location”, “time” and “occurrence” of possible accidents in advance of accidents, 
measures to be taken. Because each accident is caused by many factors, therefore, for each accident, the 
complex should be analyzed and the precautions to be taken after the determination of the factors causing 
the accident and after the estimation of the possible accidents should be taken in order. Without this work, the 
measures taken by skipping this process are general precautions and can not prevent the unforeseen accidents. 
In this study, “Adaptive Network Based Fuzzy Inference Systems” (ANFIS) was used as a “Hybrid Artificial 
Intelligence Method” that uses parallel computation and learning ability and “Fuzzy Logic Inference System” for 
estimation of possible accidents. The input layer of the model constitutes the “experience”, “age”, “title” variable 
values of the accident, and the “accident occurrence” value of the output layer. Moving from the three inputs and 
one output value in the data set, the appropriate membership function is determined as the Gauss Curve. Once 
the input and output information has been transferred to the program, the Hybrid Learning Algorithm that is 
most suitable for the model has been created. The validity of the model was confirmed by the practical tests on 
actual accident data. As a result, the ANFIS model was found to be 97% trustworthy, which could be used for 
estimation of occupational accidents.

Keywords: TEUM, Accident Forecast, ANFIS, Adaptive Network, Hybrid Learning Algorithm
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Bir Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisinde İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Risklerinin Analizi
Prof. Dr. Gülay Özkan1, Prof. Dr. Göksel Özkan2, Merve Ercan3

1T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜMÜ 3T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 
ANKARA

Bu çalışma ile multidisipliner çalışma gerektiren bir alan olan tehlikeli atık bertaraf tesislerinde iş sağlığı ve 
güvenliği açısından tehlike arz eden etmenlerin tespit edilmesi, bunların yol açabileceği risklerin engellenmesi 
veya etkisinin azaltılması için çözüm önerileri getirilmesi ve işletme kapasiteleri, lisans türleri, sektördeki 
tecrübeleri gibi kriterlere bakılarak seçilen bir tesiste risk değerlendirmesi uygulaması yapılması hedeflenmiştir. 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşmasının önlenmesinde 
kuralcı yaklaşım modeli yerini önleyici yaklaşım modeline bırakmıştır. Bu yaklaşımın uygulanabilirliğinin 
artması için en etkin yöntem risk değerlendirmesi yapılmasıdır. Bu tez çalışmasında kullanılan bulanık mantık 
temelli risk değerlendirmesi ile literatürdeki diğer risk değerlendirme metotlarına göre daha objektif sonuçlara 
ulaşılması hedeflenmiştir. Bilindiği gibi riskin temel bileşenleri; olasılık, şiddet ve frekanstır. Bu çalışmada 
kullanılan yöntemde; olasılık, şiddet ve frekans kriterleri karar kriteri olarak kullanılmış ve bulanık analitik 
hiyerarşi süreci yöntemi ile bu kriterlerin önem ağırlıkları tespit edilmiştir. Daha sonra atığın tesise girişi, atığın 
analiz edilmesi, tehlikeli atığın ara depolanması, tehlikeli atığın bertaraf edilmesi ve yardımcı tesisler olarak 
tanımlanan beş ana süreç için tespit edilen 46 adet risk; karar kriterlerine göre bulanık topsis metodu yöntemi 
ile değerlendirilmiş ve düzeylerine göre önceliklendirilmiştir. Her bir ana süreç altında tespit edilen en önemli 
5 risk için çözüm önerileri getirilmiştir. Yapılan çalışmanın en önemli çıktısı, sektörde kullanımı yaygın olmayan 
bulanık mantık temelli risk değerlendirmesinin bu sektör için uygun olduğunun ortaya konmasıdır.

Anahtar Kelimeler: risk değerlendirmesi, tehlikeli atık bertarafı, bulanık mantık, bulanık analitik hiyerarşi 
süreci, bulanık topsis metodu

Examination of a Hazardous Waste Disposal Plant in the Context of 
Occupational Health and Safety
1R.T. ANKARA UNIVERSITY CHEMICAL ENGINEERING DEPARTMENT 2R.T. GAZİ UNIVERSITY CHEMICAL 
ENGINEERING DEPARTMENT 3REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY, 
DIRECTORATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, ANKARA

In this study, it is aimed to determine the factors that are dangerous in terms of occupational health and safety 
in hazardous waste disposal facilities, which is an area where multidisciplinary work is required, and to suggest 
solutions for preventing the risks that they may cause. In addition to this, it is aimed to make a risk assessment 
for a selected plant by considering criteria such as operational capacities, license types, and experience in 
the sector. With the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety, the rule-based approach model in the 
prevention of occupational accidents and occupational diseases has been replaced by the preventive approach 
model. The most effective method for increasing the feasibility of this approach is making risk assessment. 
Fuzzy logic based risk assessment used in this study aims to achieve more objective results than other risk 
assessment methods in the literature. As is known, basic components of a risk are probability, severity and 
frequency. In this study; probability, severity and frequency criterion were used as decision criterion and the 
importance weights of these criteria were determined with fuzzy analytical hierarchy process. Then, 46 risks 
identified for the five main processes identified as entry of waste to the plant, waste analysis, interim storage of 
hazardous waste, disposal of hazardous waste, and auxiliary facilities; were evaluated by fuzzy TOPSIS method 
according to decision criteria and prioritized according to their level. Solutions for the 5 most important risks 
identified under each main process have been proposed. The most important output of this study is to show that 
fuzzy logic based risk assessment, which is not common in the sector, is suitable for this sector.

Keywords: risk assesment, hazardous waste disposal, fuzzy logic, fuzzy analytical hierarchy process, fuzzy 
TOPSIS method
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Türkiye’de acil durumların yönetiminde yaşanan 
aksaklıkla, nedenleri ve çözüm önerileri
Hacer Kayhan

Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden 
kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar “Acil 
Durum”lar şeklinde tanımlanmaktadır ve konu ile ilgili acil durum yönetmeliği 18 Haziran 2013 tarihinde 
yayımlanmıştır. Bu kapsamda tüm kurum ve kuruşlar Acil Durum Eylem Planı’nı (ADEP) hazırlamak ve 
tatbikatları yapmak zorundadır. Ancak ülkemizdeki işletmelerin gerek yapısal (bina ve eklentileri) olarak, 
gerekse operasyonel olarak hazır olmadığı görülmektedir. Adana’da 11 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını 
gibi birçok yapı buna örnek olarak gösterilebilir. Özellikle mevcut binalarda binaların yapısal uygunsuzlukları acil 
durumlarda ciddi sonuçlara neden olmakta ve ciddi kayıplar yaşanmaktadır. Ayrıca sorun sadece bundan ibaret 
olmayıp işletmeler, mevcut acil acil durum eylem planın yanında ilave başka planları da hazırlanmak zorunda ve 
bu planların tümü bir nevi acil durum planlarını oluşturmaktadır. Örneğin 2495 sayılı “Sabotajlara Karşı Korunma 
Yönetmeliği”ne göre “Sabotajlara karşı koruma planı”, 5188 sayılı “Koruma ve Güvenlik Kanun”una göre “Koruma 
Güvenlik Planı”, SEVESO kapsamında olan işletmeler için “Dahili Acil Durum Plani”, vs. vs. Acil durumlarla ilgili 
bir işletmede birden çok planın olması karmaşaya neden olmaktadır. Ayrıca işletmelerde yapılan tatbikatların 
çoğu sadece bina yangın tahliye tatbikatı olmakta ve gerçek acil durum senaryolarının tatbik edilmesi mümkün 
olmamaktadır. Haliyle yapılan bu plan ve tatbikatlar, gerçek acil durum planı ve tatbikatları olmamakta ve 
acil durumlara gerçek hazırlık yapılamamaktadır. Ayrıca işletmeler acil durum sonrası ne yapılacağı ile ilgili 
olara bir “İş Sürekliliği” planı da uygulamamaktadırlar. Sonuç olarak işletmelerde efektif bir acil durum planı 
hazırlanamamakta, hazırlanan acil durum planlarının neredeyse tamamı acil durumlarda kullanılamamakta ve 
sonuç olarak ciddi sayıda ölüm, maddi-manevi ciddi kayıplar oluşmaktadır. Özellikle son yıllarda acil durumların 
iyi yönetilmemesi ciddi can kayıplarına yol açmıştır ve gerekli tedbirler alınmadığı sürece bu kayıplar devam 
edecektir. Söz konusu makalede bunlarla ilgili konulara değinilmiş ve gerekli çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Acil Durum, İş Sürekliliği, Kriz, Tatbikat, kaza

Major disruptions of emergency repsonse plans implementing in 
Turkey and solutions
Hacer Kayhan

Uskudar University, Occupational Health and Safety Department

Emergency cases that require emergency response, fighting, first aid or evacuation such as fire, explosion, 
spreading due to dangerous chemical substances, natural disaster etc. which may occur in all or part of the 
workplace are defined as “Emergency Situations”. and the related regulation was published on June 18, 2013. 
The regulation required to prepare and implement the Emergency Action Plan (ADEP) for all workplaces. 
However, it seems that most of enterprises in our country are neither structurally (buildings and extensions) nor 
operationally ready especially in existing buildings. An example of this is Adana dormitory fire where 11 people 
lost their lives. Structural nonconformities of buildings, cause serious consequences in case of emergency and 
serious losses are experienced. Moreover, the problem is not just that, companies have to prepare additional 
alternative plans according the different regulations in addition to the current emergency response plan, and 
all of these plans constitute a kind of emergency plans such as SEVESO regulation. In addition, most of the 
emergency exercises conducted in the company than just building fire evacuation drill and it is not possible to 
apply real emergency scenarios. Also, most of companies do not implement a “Business Continuity” plan that 
concerns what to do after an emergency. As a result, an effective emergency response plan can not be prepared 
in the companies and almost all of the existing plans can not be used in case an emergency situation and 
resulting in a considerable number of deaths, serious material-psychological losses. Especially in recent years, 
the fact that emergencies are not well managed has led to serious loss of life. If necessary measures are not 
taken immediately, these losses will continue. In this article, these issues are addressed and necessary solution 
proposals are presented.

Keywords: Emergency, Crisis, Business Continuity, Evacuation, Accident
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İş Kazalarının Bildirimi
Ali Tufan

NOKTA Ortak Sağlık Güvenlik Birimi,Yalova

AMAÇ: Çalışmanın amacı iş kazalarının kayıt ve bildiriminin yapıldığı mevcut ulusal sistemi yeniden kurgulayarak, 
İSG profesyonellerinin sorumlu olduğu iş yerlerinde yapmış oldukları çalışmalarda, iş kazalarının önlenmesine 
yönelik anlamlı kaza verileri, kazaların kök neden analiz sonuçları ile düzeltici ve önleyici faaliyetlere her an 
ulaşabilecekleri bir sisteme evrilmesini sağlamaktır. YÖNTEM: İş kazalarının kaydı ve bildirimi, sadece İSG 
profesyonelleri tarafından belli bir sistematik dahilinde iş kazalarının kök neden analiz sonuçları ile bu kazaların 
önlenmesine yönelik alınması gereken önleyici faaliyetleri de içeren bir bildirim metoduyla yapılmalıdır. 
Çalışmada “İş Kazaları Bildirim Modeli” ile bu aşamalar tek tek kurgulanmış ve İSG profesyonelleri odaklı bir 
ulusal kayıt sistemi hedeflenmiştir. BULGULAR: Mevcut sistemde kazaların bildiriminin çoğunlukla işveren ve 
işletmelerin e-sgk muhasebe sorumluları tarafından yapılmasının doğal bir sonucu olarak kazaların tasnifi ile 
kazaların analizlerinin yapılması aşamalarında ciddi problemler yaşanmaktadır. Ayrıca sistem mevcut haliyle 
İSG profesyonellerine güncel ve detaylı veriler sunamamaktadır. SONUÇ: Çalışmada OSGB bünyesinde hizmet 
verilen farklı sektörlere ait birçok firmada yaşanan iş kazalarının “İş Kazaları Bildirim Modeli” kullanılarak İSG 
profesyonellerince kaydı sağlanmış ve tüm kazalara ait kök neden analiz sonuçları - düzeltici önleyici faaliyet 
önerileri - kazaların sektörlere göre tasnifleri gibi sonuçlar İSG profesyonellerinin her an ulaşabilecekleri bir 
sistemde paylaşıma açılmıştır. Bu çalışmanın ulusal boyutta tüm iş kazalarının bildirimine uygulanarak İSG 
Profesyonellerinin kullanımının sağlanması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kök, Neden, Analizi

Notification of Occupational Accidents
Ali Tufan

NOKTA Joint Health and Safety Unit

OBJECTIVE: The Aim of the work is; evolving the current national system of registering and reporting 
work accidents to a system in which accidents can be reached at any time with root cause analysis results, 
corrective and preventive actions and meaningful accident data to prevent accidents in the Health and Safety 
(HS) Professionals workings in their workplaces. METHOD: Registration and notification of occupational 
accidents should be made only by a notification method which includes the root cause analysis results and 
preventive actions in a certain systematic way by HS professionals. With the “Occupational Accident Notification 
Model”, these stages were individually designed and targeted to a national registration system focused on HS 
professionals. FINDINGS: As a natural consequence of the fact that the reports of the accidents in the current 
system are made mostly by the employers and E-SGK accounting responsibles, there are serious problems in 
the stages of the analysis of the accidents and accidents. In addition, the system does not provide up-to-date 
and detailed data on HS professionals. CONCLUSION: In the study, records of occupational accidents in various 
firms belonging to different sectors served by Joint Health and Safety Unit were recorded by HS professionals 
using “Work Accidents Notification Model” and all accidents root cause analysis results - corrective and preventive 
actions - results such as classification of accidents according to sectors in a system they can access anytime. 
It is proposed that this work be applied to the notification of all occupational accidents at the national level to 
ensure the use of HS Professionals.

Keywords: Root, Cause, Analysis
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2013-2017 Yılları Arasında Market ve 
Süpermarketlerin Satış ile İlgili Görevlerinde 
Çalışanların Geçirdiği İş Kazalarının Analizi
Füsun Recal1, Tufan Demirel2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Doktora Programı 
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Endüstri Mühendisliği Bölümü

AMAÇ: Ülkemizde market ve süpermarket faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusu inşaat ve maden 
gibi çok tehlikeli sektörler kadar incelenmemektedir. Ne basında, ne devlet denetimlerinde ne de bilimsel 
çalışmalarda Türkiye’deki market sektörü çalışanlarının sorunlarına yeterince değinilmemektedir. Oysaki 
market çalışanlarının market içerisinde ve market depolarında maruz kaldığı birçok tehlikenin bulunması ve 
bu tehlikelerin bertarafına gereken önemin verilmemesi iş kazalarını da beraberinde getirmektedir. YÖNTEM: 
Bu çalışmada Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’na 2013-2017(Ocak-Temmuz) yılları arasında bildirilen ve 
iş göremezliğin bulunduğu iş kazalarından market ve süpermarket faaliyetinde bulunan işyerleri ve satış 
elemanları seçilmiş (5491 adet) ve istatistiksel olarak analiz edilmiş, farklı değişkenlere göre yıllar içindeki 
değişimi ve dağılımları istatistik programları aracılığı ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar tablolar ve grafikler 
haline getirilerek yorumlanmıştır. BULGULAR: Market ve süpermarketler az tehlikeli sınıfta yer almaktadır ve 
6331 Sayılı Kanun gereği iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi bulundurma zorunlulukları yoktur. Bununla 
birlikte analiz edilen kazalarda ölümlü ve uzuv kayıplı iş kazalarının %77,8’i, iş göremezliği üç günden fazla olan 
iş kazalarının %70’i ve diğer hafif yaralanmalı iş kazalarının %74,4 yine bu 50’den az çalışanı bulunan marketlerde 
gerçekleşmiştir. Bulguların ışığında, analiz edilen iş kazalarının %75’inin gerçekleştiği 50’den az çalışanı olan 
bu işyerlerinde OSGB’lerden hizmet alınmadığı da varsayılarak, tehlikelerin belirlenmesi, risk analizi ve acil 
durumlar konularında yetkili ve sorumlu birilerinin bulunmadığı kabul edilebilir. Bildirilen kazaların çoğunluğu 
kaza sebebi “Bu sınıflandırmada yer almayan/Diğer seçeneği seçilerek bildirilmiştir (%40). En yüksek yüzdeye 
sahip kaza sebepleri sırasıyla motorlu/motorsuz el aletlerinin denetim kaybı (%10,5), kayma/tökezleme/
düşme (%10) ve kişinin düşmesi - alt düzeye (%7,2) olarak bulunmuştur. SONUÇ: Çalışmanın sonunda elde 
edilen sonuçlar tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur. Market ve süpermarketlerin tanzim, teşhir ve satış 
görevinde çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği konuları ile ilgili sorunlarına ışık tutan ve kaynak oluşturan faydalı 
veriler ve analizler içermektedir.

Anahtar Kelimeler: İş kazaları, market ve süpermarket sektörü, tanzim teşhir ve satış çalışanları

Analysis of Occupational Accidents Among Sales and Related Workers 
in Grocery Stores Between 2013-2017
Füsun Recal1, Tufan Demirel2

1Industrial Engineering, Occupational Safety and Health PhD Program, Yıldız Technical University 2Industrial 
Engineering, Yıldız Technical University

METHOD: In this study, accidents that had happened among sales and sales related employees (total 5491) that 
worked in retail stores were selected from the list of lost time accidents reported to Social Security Institution of 
Turkey between the years 2013- 2017(Jan-Jul) and statistically analyzed according to different variables. Results 
are given as tables and graphs for interpretation. FINDINGS: Retail stores are classified as “Less Hazardous” 
and businesses that are in “Less Hazardous” classification are not obliged to get service from Occupational 
Health & Safety professionals if they have less than 50 workers according to Turkish Law, However, 77.8% of 
accidents that are fatal or cause loss of limb, 70% of accidents that causes more than three lost work days, 
and 70% of other minor injury accidents occurred in these stores. According to findings it can be assumed 
that no one is in charge of occupational hazards, risk anaysis and emergency situations in these workplaces 
since they are not obliged to get any service. Majority of reported accidents causes are reported as “Not listed/
Other” (40%). Other causes that has the highest rate are identified as, loss of control of motor operated/non-
motor operated hand held tools (10.5%), slip/trip/fall down (10%) and falling to lower level (7.2%). RESULT: 
Results of this study are presented as tables and graphs. It contains beneficial data and analysis that sheds 
light to problems in occupational health & safety issues of employees that works in sales and merchandising 
departments of retail stores.

Keywords: Workplace accidents, retail stores, merchandising and sales related workers
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Bir Üniversite Hastanesinde Çalışanlarda İş 
Kazalarının İncelenmesi
Medine Çiçek Girgin, Mehmet Zeki Kılıç, Prof. Dr. Ali Ceylan

Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, DİYARBAKIR

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi çalışanlarında iş güvenliği 
konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi, iş kazalarının incelenmesi,ve çalışanların eğitim 
ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 50 çalışan alınmış, bunlara 30 
soruluk bir anket uygulanmış ve bu veriler bilgisayar yardımıyla değerlendirilmiştir. İstatistik analizlerde student 
t testi ve ki kare testi kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışanların çoğunluğu erkektir,kalp hastanesinde anjıografi 
cihazlarından kaynaklanan radyasyon riski olduğundan kadın çalışan sayısı azdır. İş kazası geçirme oranı 
%18,0’dir. Başlıca kazalar düşme, iğne ucu/bistüri yaralanması, vucut sıvıının sıçraması ve birden fazla meydana 
gelen kazalardır. Kaza sonrası işe devamlılığın aksaması ve kalıcı hastalıklar oranı vardır.Örn:klinik ve servislerde 
verilen tedavi hizmeti boyunca iğne ucu/bistüri yaralanması sonucu sağlık çalışanları hepatit,hıv,gibi bulaşıcı 
hastalıkların bulaşma riskiyle karşı karşıyadırlar.Vucut sıvılarını bulaşmasından kaynaklanan bazı enfeksiyon 
hastalıkları da sağlık çalışanları için risk teşkil etmektedir. Aynı zamanda çalışanları bir veya birden fazla riske 
maruz kalabilirler.Bu risklerin varlığı ve bilinmesi yapılan araştırmalar sonucu daha da netlik kazanması 
bu iş kazalarına yönelik önleyici amaçlı çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. SONUÇ: İşten 
kaynaklanan en önemli olumsuz etkiler İSG hakkında yeterli, bilgi sahibi olamamaktır. Eğitim yapılması istenen 
başlıca konular; İSG kuralları ile ilgili bilgi düzeyleri, işten kaçınma hakkı, kişisel koruyucu malzemelerin 
kullanımı gibi konularında eğitilmesi yararlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hastane, Sağlık çalışanı, İş kazası

Investigation Of Occupational Accidents Among Workers In A 
University Hospital
Medine Çiçek Girgin, Mehmet Zeki Kılıç, Prof. Dr. Ali Ceylan

Dicle University, Medical Faculty, Department of public health,DIYARBAKIR,TURKEY

AIM: The aim of this study; Diyarbakir Dicle University Hospital workers job security assessment of knowledge, 
attitudes and behavior, analysis of work-related accidents, and identification of training needs of employees.

MATERIAL-METHOD: 50 employees to work, a survey of 30 questions applied to them and if the data were 
evaluated with the help of a computer. Statistical analysis of student t test and Chi-square test. RESULTS: The 
majority of workers are male, the risk of radiation due to a heart hospital in anjıografi is the device number of 
female employees. Work accident rate is 18.0%. Major accidents are falls, the tip of the needle/scalpel injury, 
body splashes of liquid and more than one accident. After the accident the continuity disruption and persistent 
diseases work rate. E.g.: given the treatment in clinical and service service along the tip of the needle scalpel 
injuries result from health workers/hepatitis, HIV, the risk of transmission of infectious diseases such as 
obsolescence. Body fluid contamination caused by some infectious diseases poses a risk to the health workers. 
At the same time, workers can be exposed to one or more at risk. The existence of this risk, and knowing the 
results of research more clarity this job should be done for preventive purposes in an accident. CONCLUSION: 
The most important negative effects arising from work, OHS is to be sufficient, information about the owner. The 
main topics of training requested; Information related to HEALTH and SAFETY rules, levels, avoiding the use of 
the materials, training in areas such as personal protective.

Keywords: Hospital, Health care worker, Work accident
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Stajyer öğrencilerde meydana gelen iş kazalarının 
değerlendirilmesi
Tuğba Solmaz1, Mehtap Solmaz2

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tokat 2Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

AMAÇ: Retrospektif olan bu araştırmanın amacı, hastanede staj yapan öğrencilerin iş kazalarının tespit edilmesi, 
bu iş kazalarının oluşumuna etki eden faktörlerin belirlenmesidir.

MATERYAL-METOD: Araştırmanın evrenini, Ocak 2013- Haziran 2015 tarihleri arasında Tokat Devlet 
Hastanesi stajyer öğrencilerinde meydana gelen iş kazaları oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin istatistiki 
değerlendirmesinde sayı ve yüzdelik hesaplama kullanılmıştır.

BULGULAR: Araştırma verileri değerlendirildiğinde; iş kazasına maruz kalan toplam 70 stajyer öğrencinin 
%92,85’ü kız, %7,15’si ise erkektir. Stajyer öğrencilerden %7,15’i kan ve vücut materyallerinin sıçramasına 
maruz kalmıştır. %92,85’u kesici delici alet yaralanmasına maruz kalmıştır. %90’u enjektör ucu, %2,85 diğer 
aletlerle (lanset vb) yaralanmıştır.

SONUÇ: Elde edilen verilere göre; stajyer öğrencileri iş kazalarından korumak için kaza oluşumuna neden olan 
faktörlerin yeniden gözden geçirilmesi, eğitim, denetim, rehberlik ve bağışıklama programlarının düzenlenmesi 
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane,İş güvenliği, İş kazası, Stajyer öğrenci

Evaluation of occupational accidents of intern students
Tuğba Solmaz1, Mehtap Solmaz2

1Erbaa Health Services Vocational School, Gaziosmanpaşa University, Tokat 2Tokat Provincial Directorate of 
Health

OBJECTIVE: The purpose of this retrospective research is to determine occupational accidents that threaten 
occupational safety of the students who are practicing in the hospital and determine the factors affecting the 
occurrence of these occupational accidents.

Material-METHOD: Between January 2013 and June 2015, the universe of the researcher forms occupational 
accidents that occurred in Tokat State Hospital intern students.

Data was statistically analyzed using number and percentage calculations

RESULTS: When the research data are evaluated; 92.85% of the total 70 intern students who are exposed to 
occupational accidents are female and 7.15% are male. 7.15% of intern students were exposed to blood and 
body materials. 92.85% had experienced needle-stick injury. Moreover, 90% of them were injured with injector, 
2.85% were other instruments (lancet, etc.).

CONCLUSION: According to the obtained data; in order to protect intern students from occupational accidents, 
it is necessary to training, supervision, guidance and immunization schedules and revealing the factors that 
cause occupational accidents.

Keywords: Hospital, Intern student, Occupational accident, Occupational safety,
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Patlayıcı Ortamlarda Çalışma (ATEX) Ve Patlamadan 
Korunma Önlemleri
Hacer Kayhan

Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Petrol, petrol ürünleri, kimya, doğal gaz, kömür madenleri gibi işletmeler hem dünyada hem de ülkemizde önemli 
bir sanayi kolunu oluşturmakta, söz konusu sektörlerde ise binlerce çalışan bulunmaktadır. Bu sektörlerde 
çalışma şartlarında, veya arıza- bakım gibi hallerde yanıcı gazlar ve yanıcı sıvıların sis, buhar, gazlarının hava 
ile karışımları, çalışma alanlarında patlayıcı ortamlar oluşturabilmektedir. Bu patlayıcı ortamların oluşmasını 
önlemek için gerekli tedbirler alınmadığı durumlarda ise görülmüştür ki; her yıl birçok sanayi kolunda 
patlamalar neticesinde ölümler, ciddi yaralanmalar ve büyük maddi hasarlar meydana gelmektedir. Patlayıcı 
ortam oluşumunu engellemek, patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek, bunlar mümkün olmuyorsa patlamanın 
etkisini en aza indirecek tedbirlerin alınması olası birçok kazanın önlenmesi anlamına gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: ATEX, patlamadan korunma dokümanı, exproof ekipman, iş izinleri

Working at explosive atmospheres (ATEX) and preventing measures
Hacer Kayhan

Uskudar University, Occupational Health and Safety Department

Enterprises such as petroleum, petroleum products, chemicals, natural gas, coal mines constitute an important 
industrial sector both in the world and in our country, and there are thousands of employees in the related 
sectors. Flammable gases and mixtures of fumes, fumes and gases of flammable liquids can generate an 
explosive atmospheres in working areas during operation or/and in case of breakdown/maintenance period. If 
the necessary precautions are not taken to prevent the formation of these explosive atmospheres, it can cuase 
explosions, deaths, serious injuries or a major property damage. So, it is important to prevent the creation of 
explosive atmospheres, preventing the explosive environment from igniting or taking the measures to minimize 
the effect of the explosion if not possible to prevent explosion. To be awake about explosive atmosphere and 
preventing measures can prevent or minimize the any harm to employees and property.

Keywords: ATEX, atex prevention document, exproof equipment, work permits
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Güçlendirme Yaklaşımı Çerçevesinde İş Kazalarının 
Değerlendirilmesi
Serap Arslan Tomas, Doç. Dr. Elif Gökçearslan Çifci

Ankara Üniversitesi,Sosyal Hizmet Bölümü

İş kazalarının en açık ve en bilinen etkileri fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yıkımlar olarak görülmektedir. 
İş kazaları ile birlikte iş veriminin düşmesi, ruh sağlığının bozulması, yardım sağlayan kişi/organizasyonlara 
öfke ve suçlayıcı yaklaşımların ortaya çıkması gibi toplumsal hareketler görülür. İş kazası geçirmiş olan bireyin 
ihtiyaçlarını karşılamada kaynakları harekete geçirebilmesi, normal hayata dönüşü sağlayabilmesi için kendi 
hayatının kontrolünü eline almaya karar vermesi, kazanın yarattığı olumsuz psikolojik, sosyal ve ekonomik 
etkiler karşısında saklı güçlerini harekete geçirmesinin ve bir bütün olarak süreçte kontrol sahibi olabilmesinin 
onun özgün güçlenme deneyiminin temel bileşenleri arasında olduğu düşünülmektedir.

İş kazası geçirmiş olan çalışan ve ailesinin etkilenmeleri kendilerinden ziyade iş kazasına maruz kalmanın 
getirdiği bir durumdur. Özellikle iş kazası sonrasında ortaya çıkan olumsuz koşullar bu gruplar üzerinde baskıya 
neden olmaktadır. Güçlendirme yaklaşımı perspektifiyle çalışan kişiler, iş kazası geçirmiş olan kişilerin haklarını 
korumada savunuculuk rolü ile birlikte yararlanıcı sistemini de işin içine katarak yardımcı rolü ile müdahale 
etmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Güçlendirme Yaklaşımı, İş Kazası, Motivasyon

Evaluation of Occupational Accidents in the Frame Strengthening 
Approach
Serap Arslan Tomas, Doç. Dr. Elif Gökçearslan Çifci

Department of Social Work,Ankara University,Ankara,Turkey

The most obvious and most well-known effects of occupational accidents physical, psychological, is seen as 
a social and economic destruction. The fall of occupational accidents with work productivity, deterioration of 
mental health, providing help people / organizations, such as the emergence of anger and accusatory approach 
to social movements are seen. Work-related accidents, having suffered able to spend resources to act to meet 
the needs of the individual, in order to allow a return to normal life, he decides to take over control of their 
own lives, won created by the adverse psychological, social, and of mobilizing their forces reserved the face of 
economic effects and the might to retain control process as a whole of its original strengthening experience it is 
considered to be a basic component.

The influence of the employees and their families who have suffered a work accident is a situation brought 
about by exposure to occupational accidents rather than themselves. Unfavorable conditions especially after 
work accident causes pressure on these groups. Approach with a view to strengthening people who work, work 
that has had an accident in protecting the rights of persons with the beneficiary system is also an important 
advocacy role to interfere with the role of helping mainstreamed into the work.

Keywords: Strengthening approach, Occupational Accident, Motivation
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Soğuk Şekillendirme Preslerinde İş Kazalarını 
Önlemek İçin Alınması Gerekli İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Önlemleri
Gamze Kara, Hakan Gürün, Hakan Dilipak

Gazi Üniversitesi, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı, Ankara

Teknolojide zamanla meydana gelen gelişmeler sanayiyi de etkilemektedir. Bu gelişmelerle birlikte kullanılan iş 
ekipmanları ve üretim yöntemleri karmaşık ve tehlikeli bir hal almaktadır. Bugünün sanayileşmiş toplumlarında 
her yıl milyonlarca iş kazası ve meslek hastalığı meydana gelmekte ve bunların çalışanlara, işletmelere, ülke 
ekonomisine büyük zararları olmaktadır. Ülkemizdeki duruma bakıldığında ise iş kazası sayıları durumun 
ciddiyetini ortaya koymaktadır. Ülkemizde iş kazalarının yoğun olarak meydana geldiği alanların başında metal, 
inşaat ve maden sektörleri gelmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun yayınladığı istatistiklere göre sadece 2016 
yılında toplam 286.068 iş kazası meydana gelmiş ve bu kazaların 1405’i ölümle sonuçlanmıştır. Metal sektöründe 
ise 33.697 kaza meydana gelmiş ve 57’si ölümle sonuçlanmıştır. İş kazalarının önlenebilmesi için kazaların 
meydana geliş sebeplerinin bilinmesi önemlidir. Metal sektöründe meydana gelen uzuv kayıplı iş kazalarının 
çoğunlukla preslerle yapılan çalışmalarda meydana geldiği bilinmektedir. Eksantrik, hidrolik ve abkant presler 
başta olmak üzere presler günümüzde metal sektöründe ve birçok farklı alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. 
2016 yılındaki toplam iş kazası sayılarına bakıldığında Kayseri 9. sırada bulunmaktadır. Bir sanayi şehri olan 
Kayseri’deki işyerlerinin çoğu metal sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu çalışmada, Kayseri ilinde 53 pres 
çalışanıyla anket çalışması yapılmış ve meydana gelen iş kazalarının sebepleriyle ilgili görüşleri alınmaya 
çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, Abkant Pres, Eksantrik Pres, Hidrolik Pres

Occupational Health and Safety Precautions Required to Prevent 
Work Accidents in Cold Forming Presses
Gamze Kara, Hakan Gürün, Hakan Dilipak

Department of Environmental and Technical Research of Accidents, Gazi University, Ankara, Turkey

Developments in technology in time also affect the industry. With these developments the work equipment and 
production methods become complicated and dangerous. Millions of work accidents and occupational diseases 
occur every year in today’s industrialized societies and these have great damages to employees, businesses and 
the economy of the country. When looked at the situation in our country, the number of work accidents reveals 
the seriousness of the situation. Major areas where business accidents concentrate in our country are metal, 
construction and mining sectors. According to the statistics published by the Social Security Institution a total of 
286.068 work accidents occurred in only 2016 and 1.405 of these were fatal. In the metal sector, 33.697 accidents 
occurred and 57 of them were fatal. It is important to know the causes of accidents in order to prevent work 
accidents. It is known that the work accidents resulting loss of limb in metal industry are mostly caused by the 
press workings. Today, presses, mainly eccentric, hydraulic and braking presses are widely used in the metal 
industry and many different areas. When looked at the total number of work accidents in 2016, Kayseri is in 9th 
place. Most of the workplaces in Kayseri, which is an industrial city, operate in the metal sector. In this study, 53 
questionnaires made with the press workers and were tried to be taken their opinions about the reasons of the 
business accidents.

Keywords: Work Accidents, eccentric press, hydraulic press, braking presses
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Kapalı Alan Çalışmalarında Karşılaşılan Tehlikelerin 
Değerlendirilmesi
Süleyman Enes Hacıbektaşoğlu

Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Kuyular, tüneller, depolar, kanallar, sığınaklar, gemi ambarları gibi giriş çıkışların kısıtlı olduğu, yeterli havalandırma 
imkanının bulunmadığı ve sürekli çalışma amacıyla tasarlanmamış olan alanlar kapalı alanlar olarak 
adlandırılmaktadır. Bu çalışmada kapalı alanlarla ilgili bilgilendirme yapılarak bu alanlarda karşılaşılabilecek 
tehlikelerden bahsedilmiştir. Kapalı alanlar özelliklerinden dolayı birçok tehlike barındırdığından buralarda 
çalışma yapmak için mutlaka “kapalı alana giriş prosedürü” yerine getirilmelidir. Oksijen yetersizliği ve toksik 
atmosfer sebebiyle ciddi yaralanmaların veya ölümlerin meydana gelmesi bu alanlarda görülen tehlikelerin 
başında gelmektedir. Bu tehlikelerin önlenmesi için mutlaka o alana özel iş güvenliği tedbirleri alınmalıdır. 
Herhangi bir tehlikenin meydana gelmesi durumunda ise acil eylem planında yer alan kurtarma prosedürü 
uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, kapalı alan, oksijen, tehlike.

Evaluation of Dangers Encountered in Confined Space Works
Süleyman Enes Hacıbektaşoğlu

Marmara University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Work Safety, Istanbul, 
Turkey

Areas which have limited input and output and where is no adequate ventilation facilities and which are not 
designed for continuous operation such as well, tunnels, warehouses, canals, bunkers, lazarets are named 
confined spaces. In this study, informations about confined spaces are mentioned and the hazards that may be 
encountered in these areas are noticed. As there are many hazards due to the characteristics of the confined 
spaces, “confined space entry procedure” must be performed in order to carry out work there. Serious injuries 
or deaths due to oxygen deficiency and toxic atmospheres are the leading hazards in these areas. In order to 
prevent these hazards, special safety precautions should be taken for that area. In case of any danger, the rescue 
procedure included in the emergency action plan must be applied.

Keywords: Occupational safety, confined space, oxygen, danger.
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Mekanik Döner Parça ve Hareketli Aksamlarda 
meydana gelen İş Kazaları
Sami Yazici1, Sami Yazici1, Sami Yazici2, Sami Yazici3, Sami Yazici4

1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 3Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 4Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İş Makinaları, Tarım Makinaları, Textil Makinaları, Ahşap Kesme Makinaları, Hizarlar, Lojistik Araçalrın Arka 
Tamponları, Asansör, Vinç vb. araçların Mekanik döner aksam ve hareketli parçalarında bedensel uzuvun 
direkt sıkışması veya kullanıcının elbisesini sarması nedeni ile oluşan ölümlü ve yaralanmalı iş kazalarında 
önleyici tedbirler olarak fiziksel ve tekniksel modifikasyonun geliştirilmesi, ilave aparatların imali ve montajının 
yapılmasının sağlanması amaçlanmak istenilmiştir. Bu bağlamda Orjinal bir makina techizatının emniyet 
tertibatında teşhis edilen eksik aparatlar ilgili kurum ve kuruluşların laboratuvar ortamlarında geliştirilip 
ilgili techizata montaj ve entegresi yapılarak, bu örneğin aynı seriye sahip tüm makinelerde yurt genelinde 
aynı aparatın aynı yöntemlerle modifikasyonun yaptırılması zorunlu hale getirilmelidir. Örneğin; Tarım 
makinalarından portatif çapa makinalarına el, kol ve ayaklarını kaptırarak veya elbisesini sardırmak şeklinde 
direkt olarak insan bedeninin sıkışması ve parçalanması ile sonuçlanan tarımsal iş kazalarında kullanılan 
bu makinaların döner, hareketli ve kesici aksamların etrafında maalesef yeterli koruyucu emniyet çemberi, 
çerçevesi, kapsülü bulunmamaktadır. İş Güvenliği Mevzuatı ise bu konularda geliştirici emniyet tertibatı üretme 
konularında oldukça pasif hatta sıfır derecede sorumluluk düzeyinde bulunmaktadır. Çünkü Piyasa Gözetimi 
ile ilgili tüm kamusal birimler görevlerini tam olarak yapmamaktadırlar ve modifikasyon çalışmalarına teşvik 
edici hiç bir çalışmaları mevcut değildir. Lojistik Araçların İmal ve Montajı konusu İş Güvenliği konusuna acilen 
dahil edilmesi gerekmektedir. Tır, Kamyon ve dorseli araçların arka tamponuna arkadan çarpan binek tipi 
otomobillerin düşük hızlarda dahi bu arka tamponlara çarpması ile her gün feci ölümlü kazalar yaşanmakta ve 
bu konu iş güvenliği kapsamında değerlendirilmemektedir. Halbuki Lojistik araçların arka tampon ve tampon 
gerisindeki boşluklardan oluşan emniyet eksiklikleri ve yanlışlıkları tamamen İş ve çalışma hayatı ile direkt 
bağlantılıdır. Bu konuyu sadece Trafik kazası olarak değerlendirmek son derece sığ bir görüş açısıdır. Yukarıda 
bahsedilen konular İş Güvenliği konusunda daha fazla cüretkar, yaptırımı etkin ve kuvvetli, teknoloji üretme 
ve modifikasyon konularında daha fazla müteşebbis olabilmesi için bir inovasyon olabilmesini ümit ediyorum. 
Saygılarımla.

Anahtar Kelimeler: Denetim, Modifikasyon, Yaptırım

Work Accidents Occurring in Mechanical Rotating Parts and Moving 
Parts
Sami Yazici1, Sami Yazici1, Sami Yazici2, Sami Yazici3, Sami Yazici4

1The Ministry of Labor and Social Security 2Maritime transport and Communications Ministry 3Ministry of 
Science, Industry and Technology 4Ministry of Food, Agriculture and Livestock
Work Machines, Agricultural Machines, Textile Machinery, Wood Cutting Machines, Temperatures, Rear Pads 
of Logistic Tools, Elevator, Crane and so on. It is intended to provide physical and technical modifications to the 
mechanical rotating parts and moving parts of the vehicles as direct preventive measures in the case of fatal 
or injured occupational accidents caused by the direct compression of the physical limb or the winding of the 
user’s suit, and the manufacture and assembly of additional apparatus.In this context, incomplete apparatuses 
that are detected in the safety device of an original machine equipment should be developed in the laboratory 
environments of the related institutions and related equipment and assembly and integration should be made 
and all the machines having the same series should be made obligatory to make modifications in the same 
apparatus in the same way throughout the country.For example; Unfortunately, there is not enough protective 
safety ring, frame, or capsule around these rotating, moving and cutting parts of agricultural machines, which 
are used in agricultural work accidents that result in the compression and disintegration of the human body 
directly from the agricultural machines to the portable anchor machines by gripping the hands, arms and 
legs or slinging the clothes. The Business Safety Legislation, on the other hand, is very passive and even at 
zero level of responsibility in the development of the developer safety devices. This is because not all public 
units involved in Market Surveillance perform their duties fully and there is no work encouraging modification 
studies.Manufacturing and Installation of Logistics Vehicles should be included urgently for the topic of Business 
Security. Car, trucks and dredged vehicles are hitting the rear bumper from the rear, even at low speeds, even 
when the passenger car hit these rear bumpers, there is a terrible mortal accident every Best regards.

Keywords: Control, Modification, Sanction
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İtfaiye Hizmetlerinde İSG Afet ve Acil Durumlarda 
Müdahalecileri Bekleyen Tehlikeler
Halil İbrahim Yavuz, Hayati Usta, Halil Tam

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, Sağlık Daire Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AMAÇ: İtfaiyecinin karargah, lojistik destek hizmetleri ve diğer tamamlayıcı hizmetlerinin yanında olay 
yerindeki görevlerini yürütürken karşılaştıkları tehlikelerin belirlenmesi ve olumsuz durumların tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. YÖNTEM: Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletlerindeki itfaiyeci kazalanmalarına neden olan 
tehlikeler belirtilerek bu çalışmanın yöntemi oluşturulmuştur. BULGULAR: Amerika Birleşik Devletlerinde 
2015 yılında 68,085 itfaiyeci yangınlara müdahale sırasında kazalanmıştır. Her 7 dakika 43 saniyede bir itfaiyeci 
kazalanmıştır. Tüm kazalanmaların 29130’u (43%) yangına müdahale çalışmalarında gerçekleşmiştir. Yangın 
mahallindeki kazalanma nedenlerinin başında düşme, kayma, zorlama, parça düşmesi gelmektedir. Eğitim 
faaliyetleri ise meydana gelen 7560 kazalanma ile 11%’lik dilimde yerini almıştır. Yangın mahalli dışındaki 
acil durumlara müdahale sırasında 14.320 kazalanma yaşanmıştır. Tüm itfaiyeci kazalanmalarında 11500 
kazalanma iş günü kaybıyla sonuçlanmış ciddi durumlardır. 2015 yılında gerçekleşmiş iş günü kayıplı kazalar tüm 
kazalanmalar içersinde 16.9% ‘luk kısmı oluşturmaktadır. SONUÇ: İtfaiye teşkilatlarında kazalanma oranları 
her geçen yıl bir önceki yıla göre azalmaktadır. Ancak bu azalmadaki ivme yeterli düzeyde değildir. İtfaiyecilik 
mesleği multidisipliner çalışma gerektiren bir meslektir. Bu nedenle işe girişte seçici davranmak gerekmektedir. 
İşe uygun olarak seçilen kişiler gerek bilimsel gerekse İSG eğitimleriyle ve mesleki teknik eğitimlerle yeterli, 
sürekli bir programa dahil edilmeli, malzeme ve araç bilgisi üst düzeyde tutularak çalışanın kendinden emin 
olması sağlanmalıdır. Spesifik olarak afet ve acil durum faaliyetleri sırasında karşılaşılabilecek tehlikeler sürekli 
olarak çalışanlara eğitimlerle hatırlatılmalı tatbiki uygulamalarda bulunulmalıdır. Fiziksel kondisyonunun yeterli 
olmasını sağlamak için çalışmalarını aksatmadan yenilemelidir.İnsansız müdahale ekipmanlarının alımının ve 
kullanımının arttırılması sağlanmalıdır. Özellikle son noktada kişisel koruyucu donanımların tam, eksiksiz ve işe 
uygun olarak kullanılması gerekmektedir. İtfaiye çalışanların kazalanmaları ancak bu bütünsel bakış açısıyla 
azaltılabileceği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Afet ve Acil Durum, Müdahalecileri Bekleyen Tehlikeler, Olay Yerindeki Tehlikeler, İtfaiyeci 
Kazalanmaları

OHS at Fire Brigade Services Hazards Pending Intervention in Disaster 
and Emergency Situations
Halil İbrahim Yavuz, Hayati Usta, Halil Tam

Occupational Health and Safety Directorate, Health Department, Istanbul Metropolitan Municipality

In addition to headquarters, logistical support services and other complementary services, the firefighters were 
required to identify the hazards they encountered while performing their duties at the scene of the incident 
and identify the adverse conditions. In this study, the methodology of this study was established by identifying 
the hazards that caused firefighters in the US. Where 68,085 firemen were attacked in the intervening fires in 
2015. A firefighter was lost every 7 minutes and 43 seconds. 29130 (43%) of all accidents occurred in the fire 
intervention work. The causes of the fire in the fire at the beginning of falling, sliding, forced, falling parts comes. 
The training activities took place in the slice of 11% with 7560 insurances. There were 14,320 accidents during 
the intervention in emergencies outside the fire area. All the firefighters are serious situations that resulted in 
the loss of 11500 days of workday. The loss of workday lost in 2015 constitutes 16.9% of all casualties. The 
rate of fire in fire brigades is decreasing every year compared to the previous year. However, the acceleration in 
this decline is not sufficient. It is a profession that requires multidisciplinary work in the field of firefighting. it is 
necessary to be selective in entering the work. Persons selected in accordance with the job should be provided 
with an adequate, continuous program with scientific and training be kept confident of the employee by keeping 
the material and vehicle information at a high level. they must be renewed without interrupting their work. 
Increasing the availability and use of unmanned response equipment should be ensured. Especially in the last 
place, personal protective equipment must be used in full, complete and in accordance with the work. It has 
been suggested that fire brigade workers can be reduced by this holistic view.   

Keywords: Disaster and Emergency, Dangers Waiting for Interventionists, Dangers at the Event Area, 
Firefighters Accident
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İş Kazaları Analizi, Kazalara Sebep Olan Faktörlerin 
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Kullanılarak 
Önceliklendirilmesi Ve Kazaların Azaltılması İçin 
Çözüm Yollarının Belirlenmesi: Petrol, Jeotermal, 
Doğalgaz Sondaj Sahalarında Vaka Çalışması
Ece Gökpınar

Gazi Üniversitesi, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması, Ankara

Petrol, jeotermal, doğal gaz sondaj sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının amacı; çalışanların 
korunması, sondaj sahalarında yapılan işlerde iş güvenliğinin sağlanmasıdır. Türkiye’de bu kapsamda faaliyet 
gösteren firmalarda iş sağlığı ve güvenliği anlamında çalışmalar yetersiz kalmaktadır ve firmalarca gerekli 
önem verilmemektedir. İş Sağlığı ve Güvenliğinin yetersiz olduğu kuruluşlarda bu sebepten ötürü iş kazaları 
kaçınılmaz olmaktadır. Söz konusu iş kazalarının azaltılması için Dünyada diğer pek çok ülkede çok kapsamlı 
araştırmalar yapılmış olup kazaların büyük ölçüde azaltılması sağlanmıştır. Türkiye’de de petrol sondajı 
sektöründe iş kazalarının azaltılmasına yönelik tedbirler alınması gerekmektedir. Bu çalışma içerisinde vaka 
çalışması olarak incelenen firmada meydana gelen iş kazaları ve sektörde benzer çalışmaları yapan firmalarda 
meydana gelen iş kazaları ve bunların azaltılmasına yönelik alınan tedbirleri içeren çalışmalar ayrıntılı olarak 
ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de Petrol, Doğalgaz, Jeotermal Sondaj sektöründe faaliyet gösteren 
firmalara sektörde yaşanan iş kazalarının neler olduğu, kök sebeplerin neler olduğu ve alınması gereken 
tedbirlerle iş kazalarının nasıl azaltılabileceğini anlatarak onlara rehber niteliğinde faydalanabilecekleri bir 
doküman sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ki-kare, İş Kazaları, Petrol ve Gaz Sondajı

An Analysis Of Occupational Incidents, Prioritization Of Factors 
Causing These Accidents By Using Multi Criteria Decision 
Making Methods And Identification Of Ways For Reducing These 
Accidents:Case Study In Petroleum, Geothermal, Natural Gas 
Drilling
Ece Gökpınar

Department of Environmental and Technical Research of Accidents, Gazi University, Ankara, Turkey

The aim of the Occupational Health and Safety studies conducted in the petroleum, geothermal, natural gas 
drilling sector is; to protect workers and to ensure occupational safety in works performed on drilling fields. 
The studies conducted in terms of occupational health and safety within the companies operating in this field in 
Turkey are inadequate and are not given due importance to. In companies where occupational health and safety 
is inadequate, occupational accidents become inevitable for that reason. A vast number of studies have been 
conducted in many other countries around the world to reduce the number of occupational accidents, and those 
have led to a substantial reduction in those accidents. In Turkey, it is necessary to take measures to reduce the 
number of occupational accidents in the petroleum drilling sector. In this study, occupational accidents occurred 
in the company investigated as a case study and the other occupational accidents occurred in similar companies 
and the measures taken to reduce them have been discussed in detail. This study aims to provide a guideline 
document, from which the companies operating in petroleum, natural gas, geothermal drilling sector in Turkey 
can benefit, that explains what occupational accidents occur in the sector, what the root causes of them are and 
how to reduce the occupational accidents by taking measures.

Keywords: Multi Criteria Decision Making, Occupational Health and Safety, Chi-Square, Occupational Incident, 
Petroleum and Natural Gas Drilling
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Türkiye’de iş kazalarının bulanık zaman serileriyle 
tahmin edilmesi
Mustafa Yağımlı1, Hakan Tozan2

1Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul
2Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Istanbul

Gelişen teknoloji ile beraber çalışanların karşılaştığı güvensiz durumlar ve davranışlar artmaktadır ve bu durum 
iş kazalarına sebebiyet vermektedir. Yaşanan iş kazaları sadece çalışana değil, işverene ve ülke ekonomisine de 
büyük ölçüde zarar vermektedir. Bu kapsamda iş kazalarının önlenmesi büyük önem taşımaktadır. İş kazalarının 
önlenmesi için, yaşanabilecek kaza sayısının önceden tahmin edilebilir olması önlem alınması için tetikleyici bir 
sebep olacaktır. Bu çalışmada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan verilere göre, 2005-2016 
yılları arasında yaşanan iş kazalarının sayıları değerlendirmeye alınmış, Excel ortamında bulanık zaman serileri 
yöntemi kullanılarak 2017 yılında yaşanmış olan, ancak SGK tarafından henüz açıklanmamış olan iş kazalarının 
tahmini sunulmuştur. SGK tarafından açıklanan verilere göre; 2015 yılında 241547, 2016 yılında 286068 adet 
iş kazası yaşanmıştır ve bu kazalarda 2015 yılında 1252, 2016 yılında 1405 kişi hayatını kaybetmiştir. Yaşanan 
iş kazası sayısı bazı yıllarda azalmış olsa bile, genel olarak son 10 yılda iş kazası sayılarında büyük bir artış 
yaşandığını söylemek mümkündür. Uygulanan metot sonucu 2017 yılında yaşanmış olan iş kazası sayısı 327487 
olarak tahmin edilmiştir. Güvensiz davranışlardan ve güvensiz durumlardan dolayı yaşanan kazaları önlemek, 
aynı zamanda kazazedenin, ülkenin ve işverenin yaşadığı maddi ve manevi kayıpları önlemek anlamına 
gelmektedir. Bu bağlamda, yaşanacak kazaların sayısının öngörülebilir olması, iş kazalarını önlemek ve bu 
önlemlerde kullanılacak doğru kaynakları aktarmak için oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Bulanık Zaman Serileri, İş Güvenliği, İş Kazası

Estimation of the occupational accidents in Turkey with fuzzy time 
series
Mustafa Yağımlı1, Hakan Tozan2

1Beykent University, Institute of Pure and Applied Sciences, Department of Occupational Health and Safety, 
Istanbul, Turkey 2Medipol University, School of Engineering and Natural Sciences, Department of Industrial 
Engineering, Istanbul, Turkey

With the developing technology, the unsafe situations and behaviors that employees encounter, increase and 
this causes occupational accidents. These work accidents are not only harmful to the employees but also to the 
employer and the country’s economy. In this context, prevention of occupational accidents is very important. For 
the prevention of occupational accidents, the number of accidents that can be experienced is predictable, which 
will be a trigger for taking precautions. In this study, according to Social Security Institution’s data (SSI), the 
number of persons who died due to occupational accidents which are between 2005 and 2016, were evaluated. 
This evaluation was made by excel with using fuzzy time series method. The study presented estimates of 
the number of occupational accidents in 2017 that have not yet been announced by SGK. According to the 
announcement made by SSI; in 2015, 241547 in 2016, 286068, work accidents occurred and 1252 and 1405 
people lost their lives in these accidents. Even though the number of occupational accidents has declined in 
some years, it is possible to say that there has been a big increase in the number of occupational accidents in the 
last 10 years in general. The number of occupational accidents that occurred in 2016 was estimated as 270450.

Preventing accidents caused by insecure behaviors and insecure situations means preventing the financial and 
spiritual losses of the country, the country and the employer at the same time. In this context, it is very important 
that the number of accidents to be realized is predictable, to prevent occupational accidents and to convey the 
right resources to be used in these measures.

Keywords: Fuzzy Time Series, Occupational Safety, Occupational Accidents
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Toptan Satış Marketlerinde Meydana Gelen İŞ 
KAZALARININ Uluslararası Düzey da Karşılaştırmalı 
Analize
Nurul İslam Han

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLİM DALI, İSTANBUL

Bu çalışmada, toptan satış marketlerinde meydana gelen iş kazaları uluslararsı düzeyde ele alınarak, 
karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Çalışma için, Türkiye Cumhuriyeti de dahil olmak üzere, örnek olarak 
seçilen toplam 5 Avrupa Ülkesinin başkentleri pilot bölge seçilmek suretiyle, toptan satış marketlerinin bağlı 
bulunduğu firmalar ile birebir görüşülmüş, yapılan incelemeler ve firma yetkililerine yöneltilen sorulardan elde 
edilen verilerle, gerek sistemlerin işleyişi, gerekse iş kazaları, sebepleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak analiz 
edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Toptan satış marketi, müşteri, çalışan, iş sağlığı ve güvenliği, iş kazası, kaldırma yüksekten 
ve kayrak düşme

Comparision of work accidnets held place internationally in whole 
sales markets
Nurul İslam Han

ÜSKÜDAR UNİVERSİTY, GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCIENCES,OCCUPATTIONAL HEALTH AND 
SAFETY,İSTANBUL

This thesis contains comparision of work accidents held place internationally in whole sales market area by the 
base of collected numerical and vebal data.

There are five Europeans countries, including Turkey has been seleceted fort this research as settled locations 
of markets; the capitols of related countires. Required data and informations has been collected by face to face 
meeting with authorised persons of each market.

The comparasion of work accidents has been analysed by the colleceted of numerical and verbal values during 
the research task.

Keywords: Gross Market, customer, worker, occupational health safety, work accident, lifting Equipments 
falling down from height.



367

[İş Kazaları]

Hemşirelerin yaşadiği iş kazalarina ilişkin 
deneyimleri, görüş ve önerileri.(Bir kamu hastanesi 
örneği)
Günseli Teke1, Esra Yıldızbaşı2, Ayşegül Erciyas1

1Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, yönetim birimleri, Ankara 2Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, kalite 
birimi, Ankara
AMAÇ: Bu araştırma hemşirelerin yaşadığı iş kazaları ve bu kazalardaki deneyimlerine ilişkin görüş ve 
önerilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırmanın örneklemini Ankara ili Kamu 
Hastaneleri Kurumu(KHK) bünyesinde bir hastanede çalışan ve son beş yıl içerisinde bir iş kazası yaşamış 
olan dokuz hemşire oluşturmuştur. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden odak grup görüşmesi şeklinde 
yapılmış olup veriler araştırmacı tarafından oluşturulan demografik veri formu ve yarı yapılandırılmış soru formu 
kullanılarak yazılı şekilde toplanmıştır. Demografik veri formu yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, 
meslekteki çalışma yılı, iş kazası deneyimleri ve önerileri formu ise sekiz açık uçlu sorudan oluşmuştur. Verilerin 
çözümlenmesinde betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılmış ve katılımcıların kullanmış olduğu 
ifadelere aslına uygun olarak yer verilmiştir. Çalışma için kurumdan yazılı ve araştırmaya katılmayı kabul eden 
katılımcılardan yazılı ve sözlü izinler alınmıştır. BULGULAR: Katılımcıların biri erkek olmak üzere sekiz tanesi 
kadındır. İş kazası yaşayan hemşirelerin ikisi bel bölgesinde sorun, biri düşme, biri incinme beşi ise delici-kesici 
alet yaralanması bildirmiştir. Kazaların sekizi gece biri ise gündüz vardiyasında gerçekleşmiştir. Katılımcılar 
hastanelerin birçok yönden riskler içerdiğini, bu risklerin uygun yöntem ve önlemler kulanılarak azaltılabileceğini 
ifade etmişlerdir. Katılımcılardan üçü kazalarda kendilerininde sorumlu olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılar 
yoğun çalışma, uykusuzluk, yetersiz zaman ve uygun olmayan fiziki şartları iş kazalarında en önemli nedenler 
olarak sıralamışlardır. Katılımcılara göre hastanedeki en önemli iş kazalar riski ise bulaşıcı hastalıklar, fiziksel 
problemler, ruh sağlığı sorunları ve şiddettir.
Anahtar Kelimeler: Hastaneler,Hemşireler, İs ve meslek kazaları, Mesleki riskler

Experiences, opinions and recommendations of nurses on the 
occupational-work accidents they have experienced (A public hospital 
case)
Günseli Teke1, Esra Yıldızbaşı2, Ayşegül Erciyas1

1Atatürk Training and Research Hospital, management department, Ankara 2Atatürk training and research 
hospital, Ankara
PURPOSE: This study was carried out to determine the opinions and suggestions of Nurses on the occupational-
work accidents they have experienced. MATERIALS AND METHODS: The study population was consisting of 
nine Nurses working in a Hospital within Ankara, had experienced an occupational-work accident in the last five 
years. The research was conducted in one of the qualitative research methods as focus group discussion and 
the data were collected in written by using the demographic data forms and the semi-structured questionnaire 
prepared by the researcher. The demographic data form was consisting of eight open-ended questions namely; 
age, gender, marital status, educational status, years of work experience, experience of work accidents, and 
the recommendations. Descriptive analysis and content analysis techniques were used in the data analysis, and 
the expressions were given in accordance with the original statements of the participants. Written permit was 
obtained from the Administration in addition to the written and verbal acceptance from the participants who 
agreed to participate in the study. RESULTS: Eight of the participants were female, and one was male. Two of 
the nurses who had occupational-work accidents reported problems in the lumbar region, one of them falling, 
one trauma and five of them penetrating-stab wounds. Eight of the accidents occurred at night-shift and one of 
the accident occurred during daytime. Participants stated that hospitals had many types of risks areas and these 
risks could be reduced by taking appropriate measures and utilizing proper methods. Three of the participants 
stated that they had also the responsibility for the accident. Participants ranked the most important reasons 
for occupational-work accidents as; intensive work, sleeplessness, insufficient time and inappropriate physical 
conditions. According to the participants, the most important work accident risks in the hospital were infectious 
diseases, physical problems, mental health problems and violence.
Keywords: Hospitals, Nurses, Occupational-work accidents, Occupational risks
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Görünür Görünmez Kazalar
Mikail Şahin, Sevda Uçmak

Bayburt Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü İş Sağlığı ve 
Güvenliği Programı

ILO verilerine göre; dünyada her yıl yaklaşık 250 milyon kişi iş kazaları, 160 milyon kişi meslek hastalıkları 
sonucu ortaya çıkan zararlara maruz kalmaktadır.Yaklaşık 1.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları 
nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 2007 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Hane halkı İş gücü Anketi ile 
birlikte, ülkemizde ilk defa “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri” konulu bir araştırma gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma sonuçları, uygulama dönemi itibariyle istihdamda olan veya son 12 ay içinde bir işte çalışmış olan 
fertlerin, son 12 ay içinde herhangi bir iş kazası geçirip geçirmedikleri veya yine bu süre zarfında işe dayalı bir 
sağlık probleminin etkilerine maruz kalıp kalmadıklarına ilişkin bilgiler vermektedir. Son 12 ay içerisinde çalışmış 
olanların % 2.9’u bir iş kazası geçirmiştir. Son 12 ay içinde istihdam edilenlerden % 2.9’u bir iş kazası geçirmiştir. 
Bu oran erkeklerde % 3.6 iken, kadınlarda % 1.3 olarak gerçekleşmiştir. Toplam iş kazası geçirenlerin % 86.8’ini 
erkekler oluşturmaktadır. İş kazası geçirenlerin sektörel dağılımları incelendiğinde; iş kazası geçirenlerin 
oranının en yüksek olduğu sektörün % 10.1 ile madencilik ve taş ocakçılığı olduğu görülmektedir. Bunu % 7.7 
ile elektrik, gaz ve su sektörü izlemektedir ve bu sektörel kaza oranlaması dağılımına binaen en fazla ölümle 
sonuçlanan sektör inşaattır.

AMAÇ: Bu kazalara ve ölümlere sebebiyet veren durumları görsel olarak göstererek dikkat çekmek ve hiç 
kimsenin hayatının bir başka kişinin eline bırakılacak kadar ucuz olmadığını görsel olarak göstermekle 
birlikte,görünür görünmez tüm kazalara karşı tedbir alınması bilincini oluşturmak.

Anahtar Kelimeler: Kaza, iş kazası, insan, ölüm, istatistik, sektör

Appearance Invisible
Mikail Şahin, Sevda Uçmak

Bayburt University Vocational School of Technical Sciences Property Protection and Security Department 
Occupational Health and Safety Program

According to ILO data; approximately 250 million people work in the world every year and 160 million people 
are exposed to the consequences of occupational diseases. Almost 1.200.000 people lose their lives due to work 
accidents and occupational diseases. In April, May and June 2007, together with the Household Labor Force 
Survey, a study was conducted for the first time in our country on “Health Accidents due to Work Accidents 
and Work”. The survey results provide information on whether individuals who were employed during the 
implementation period or who had worked in the past 12 months had not suffered any work accidents during 
the past 12 months or were exposed to a work-related health problem during that time. 2.9% of those who have 
worked in the last 12 months have had a work accident. 2.9% of those employed in the last 12 months have 
had a work accident. This rate was 3.6% for males and 1.3% for females. Men make up 86.8% of the total work 
accident victims. When the sectoral breakdown of those who have experienced work accidents is examined; it 
is seen that the sector with the highest ratio of workers having work accidents is mining and quarrying with 
10.1%. This is followed by the electricity, gas and water sector with 7.7% and the sector with the highest death 
rate resulting from this sectoral accident ratio distribution.

GOAL: To visualize the situations that cause these accidents and deaths, to draw attention and visually show 
that no one’s life is as cheap as to be left to the hands of another person, but to create awareness of all accidental 
measures invisible.

Keywords: Accident, work accident, human, death, statistics, sector
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2013-2016 Yılları Arasında Ambulansların Karıştığı 
Kazaların Analizi
Gürdoğan Doğrul, Murat Alkan, Murat Darçın

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Ankara/Türkiye

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama 
veya yasaklarına bağlı olmamaları olarak tanımlanan geçiş üstünlüğüne sahip ambulansların, görevleri 
sırasında neden olduğu kazalardan sıklıkla trafiğin diğer üyeleri ve yayalar etkilenmektedir. Ambulans 
sürücülerinin kuralları ihlal etmelerine neden olabilen “geçiş hakkı” veya “geçiş üstünlüğü” düşünceleri, 
kazaların oluşumunda önemli bir etkendir. Ayrıca ambulanslardaki uyarıcı sistemlerinin acil olgular dışında 
kullanılması, trafikteki sürücülerde ani reaksiyonlar oluşturarak, kazalarda artışa neden olabilmektedir. Bu 
araştırma, 2013 ile 2016 yılları arasında ambulansların karıştığı 148 trafik kazası analiz ederek, ilişkili faktörleri 
tanımlamak ve ölüm ve yaralanmaları azaltacak önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye 
genelinde şehir dışında, 2013- 2016 yılları arasında ambulansların karıştığı trafik kazaları, trafik kazası tespit 
tutanakları üzerinden incelenerek analiz edilmiştir. Bilgilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde ve ortalama 
gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Kaza sonrası kurtarma zincirinin en önemli halkası olan ambulansların 
yaralıları en kısa sürede ve güvenli bir şekilde sağlık kuruluşuna götürmesi istenmektedir. Bu nakil esnasında 
ambulansların kazaya karışması, yaralıların hayatını tehlikeye attığı gibi, yeni yaralanma ve ölümlere de sebep 
olabilmektedir. Tüm insanlık yaşamını ve sağlığını etkileyen bir halk sağlığı problemi olan trafik kazalarında 
ölümlerinin azaltılmasında önemli rolü olan ambulansların, güvenli bir şekilde intikali çok önemlidir. Ambulans 
sürücülerinin eğitimleri, yaşı ve kişisel faktörleri önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ambulans, Trafik kazası, Geçis üstünlüğü

Analysis Of Ambulances Involved In Traffic Accidents Occured 
Between The Years 2013-2016
Gürdoğan Doğrul, Murat Alkan, Murat Darçın

Gendarmerie and Coast Guard Academy, Gendarmerie and Coast Guard Faculty, Ankara / Türkiye

Right of way for ambulances, provided not to jeopardize the life and property safety of certain vehicle drivers 
or not bound by traffic restrictions or prohibitions, effects the pedestrians and other members of the traffic 
when involved a accident during its mission. The “right of way” or “transit superiority” thoughts, which can 
cause ambulance drivers to violate the rules, is an important influence on the occurance of accidents. Moreover, 
the use of stimulus systems in ambulances outside of emergency situations can cause sudden reactions in 
drivers in traffic, resulting in an increase in accidents. This research aims to analyze the 148 traffic accidents 
that ambulances involved between 2013 and 2016, identify related factors, and to make recommendations to 
reduce deaths and injuries. In this study, traffic accidents involving ambulances between the years 2013 and 
2014, outside the cities in Turkey, were analyzed on traffic collision reports. In the evaluation of the information, 
descriptive statistics such as frequency, percentage and average were used. It is requested that ambulances, 
which are the most important ring of the post-accident rescue chain, to bring the wounded to the healthcare 
organization safely within the shortest time. During this transfer, the ambulance’s involvement in the accident 
can cause new injuries and deaths as well as risking the lives of the wounded. Movement of ambulances is 
very important which play an important role in decreasing the deaths in traffic accidents which is a public health 
problem affecting all human life and health. Trainings, age and personal factors of ambulance drivers gain 
importance.

Keywords: Ambulance, Traffic Accident, Transition Superiority



370

[İş Kazaları]

Zorunlu Ferdi Kaza Sigortasının İş Kazaları Üzerine 
Etkisi
Mehmet Guler1, Kamil Hakan Derin2

1İstanbul Üniversitesi 2Adıyaman Üniversitesi

2012 yılında yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği kanunu sonrası ülkemizdeki iş kazalarına uğrayan sigortalı 
sayılarının son beş yılda ciddi oranda arttığı gözlenmektedir. Bu duruma ek olarak; iş sağlığı ve güvenliği kanunu 
öncesi iş kazalarının bildirim eksikliğinden dolayı 2012 yılı ve öncesi iş kazası istatistiklerinin gerçek sayıları 
yansıtmadığını söylememiz mümkündür. 2012 Yılında 74.871 sigortalı iş kazasına uğramış, bu sayı 2013 yılında 
191.389, 2014 yılında 221.366, 2015 yılında 241.547, 2016 yılında ise 286.068 sigortalı iş kazasına uğramıştır. 
Kazaların gerçekleştiği sektörler dikkate alındığında ise; özellikle maden işleri ve inşaat işlerinde kazaların 
yoğunlaştığı gerçeği önümüzde durmaktadır. Diğer taraftan bu artışa rağmen; ekonomik faaliyet sınıflamasına 
göre kömür ve linyit çıkarılması işlerinde iş kazasına uğrayan sigortalı sayısının oransal olarak yıllar itibari ile 
düşüş sergilediği özellikle 2015 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Maden Çalışanları Zorunlu 
Ferdi Kaza Sigortasının uygulanmasının ardından bu işlerde kazaya uğrayan sigortalı sayısında önceki yıllara 
göre %35 oranında düşüş gerçekleştiği gözlenmiştir. Bildirimizde Kömür ve Linyit çıkarılması işlerinde kazaya 
uğrayan sigortalı sayısının 2015 yılı itibari ile azalan seyri göz önünde tutularak Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi 
Kaza Sigortası uygulamasının bu düşüşe olan katkısı ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği, sigorta

The Impact of Compulsory Personal Accident Insurance on Work 
Accidents
Mehmet Guler1, Kamil Hakan Derin2

1Istanbul University 2Adıyaman University

It has been observed that the number of insured persons who have suffered from business accidents in our 
country after the enactment of the health and safety law, which was enacted in 2012, has risen seriously in 
the last five years.In addition to this situation; it is possible that we can not say that the statistics of the work 
accident in 2012 and before do not reflect the real numbers due to the incomplete reporting of work accidents 
before the law on occupational health and safety. In 2012, 74,871 insured workers suffered a work accident, 
191,389 accidents in 2013, 221,366 accidents in 2014, 241,547 accidents in 2015, and 286,068 accidents in 
2016. When the sectors in which the incidents happen are taken into consideration; the fact that accidents have 
intensified especially in mine works and construction works stands out. Despite this increase from the other 
side; in accordance with the economic activity classification, the number of insured persons who suffered work 
accidents in the work of deduction of coal and lignite decreased by years, especially after the application of Mining 
Employee Compulsory Personal Accident Insurance, which was put into effect by the decision of the Council of 
Ministers in 2015, decline has been observed.The contribution of the Mining Employee Compulsory Personal 
Accident Insurance to the decrease will be tried to be put into consideration by considering the decreasing 
course of the number of insured who have been exposed to accidents in the course of the announcement of 
Coal and Lignite removal by 2015.

Keywords: work accidents, occupational health and safety, insurance
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Lojistik Sektöründe Yaşanan Trafik İş Kazalarının İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi
Selen Özçelik

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Ana bilim Dalı, İstanbul

Günümüzde taşımacılık sektörü hem ülkemiz hem dünya adına önemli bir yere sahiptir. Yaşadığımız yeryüzünde 
ve ülkemizde hızlı teknolojik ve ekonomik gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler; küreselleşme dediğimiz olguyu 
her geçen gün daha da ileri seviyeye taşımaktadır. Her geçen gün artan ve hızla ilerleyen teknolojik ve ekonomik 
gelişmeler sektörü daha da önemli kılmaktadır. Ülkemizin gelişimi için ulaşım zincirlerinin sağlıklı çalışması 
son derece önemlidir. Bu alanda lojistik sektörü dünyada son kırk yıl içerisinde en fazla ve gelişen sektörlerin 
başında gelmektedir. Böylesine önemli olan sektörün insan faaliyetleri üzerinden yararlanılarak yapılması 
kaçınılmazdır. Firmaların bilgi paylaşımının üst seviyede olduğu günümüz koşullarında üretim maliyetleri 
benzerlik göstermekte ve rekabet avantajı için lojistik, iş güvenliği ve sağlığı gibi unsurlarda optimizasyonun 
sağlanması önem arz etmektedir.Ülke ve firma bütçelerinde önemli bir yer tutan lojistik faaliyetlerin uygun 
planlanması ve verimlilik esasına göre icrası önemli kazanımları beraberinde getirebileceği gibi yer ve zaman 
faydaları ile katma değer oluşturulmuş olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hem firma prestijinin, hem 
çalışan memnuniyetinin ve işçi sağlığının korunması sağlar. Hem de işverenin kanuni zorunluluklarını yerine 
getirmesinin ötesinde iş sağlığı ve güvenliği harcamalarından daha fazla kazancı,bu uygulamalar vesilesi ile 
sağlayacak olması nedeni ile rekabet avantajı sağlamaktadır. Lojistiğin kendisinin doğru değerlendirilmesi 
bir rekabet avantajı oluştururken, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerektiği gibi yapıldığı bir lojistik 
faaliyette bu avantaj artmaktadır. Bu anlamda günümüzde artan trafik kazaları sonucu ülkemizde ve dünyada 
çok sayda can ve mal kaybı yaşamaktadır. Ülke ekonomisine katkı sağlayan Taşımacılık sektöründe iş gücü 
kaybı açısından sorun teşkil eden trafik kazalarının durum seyri incelenerek bunların azaltılmasında iş sağlığı 
ve güvenliği uygulamalarına dikkat çekmek, bu alanda 2 lojistik firmanın yıl bazında hazırlanan KPI (Anahtar 
Performans Göstergesi) raporları baz alınarak kiralık, spot araç, kaza & arıza sebepleri, cografi bölgeler ve 
sürücüler açısından karşılaştırılması yapılarak oluştuşturulan hipotezler ve elde edilen veriler kullanılarak 
ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlıgı ve Güvenliği, lojistik,Trafik Kazaları

Traffic Accidents in Work of experienced Occupational Health and 
Safety Logistics Industry in Terms of Investigation
Selen Özçelik

Üsküdar University Health Sciences İnstitute of Occupational Health and Safety Department

Today, the transportation sector and on behalf of our country and has an important place in the world. We live on 
Earth and is experiencing rapid technological and economic developments in our country. These developments; 
What we call globalization phenomenon more and more advanced. Growing with each passing day and rapidly 
advancing technological and economic developments sector makes it even more important. Healthy operation 
of the transport chain is extremely important for the development of our country. logistics industry in this 
area and come up to the beginning of the growing sectors in the world in the last forty years. It carried out 
utilizing such an important sector of human activity which is inevitable. In present conditions that a high level of 
information sharing, production costs of firms are similar. Such as logistics and occupational safety and health 
is important to ensure optimization for competitive advantage. Occupational health and safety practices provide 
protection of both employee satisfaction and employee health. Employer fulfills legal obligations. Through these 
applications provide more gain from spending occupational health and safety. It is important to be aware of it 
above all. In this sense, today is a result of increased traffic accidents in our country and are living much loss of 
life and property in the count in the world. The country’s economy which contribute to examining the progress 
status of the transport sector in the labor force loss in terms of offending traffic accidents draw attention to 
their reduction in occupational health and safety practices in this area, two logistics companies in some of the 
prepared KPI (Key Performance Indicator) reports rental basis, spot vehicles, accident

Keywords: Occupational health and safety practices, Logistics, Traffic Accident
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Sağlık iş kolunda görülen iş kazaları
Tuğba Demirel1, Sabriye Özcan1, Özay Işık1 Mustafa Bamsı Tür1, Sema Çeliker1, Turan Durar1, Yücel Demiral2, 
Osman Alparslan Ergör2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, İzmir, Türkiye 2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, izmir, Türkiye
SAĞLIK İŞ KOLUNDA GÖRÜLEN İŞ KAZALARI | Sağlık işkolu yoğun çalışmanın, vardiyalı çalışma-gece nöbetinin 
olduğu ve çalışan sayısının genellikle yetersiz olduğu bir işkoludur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa 
göre çok tehlikeli sınıfta yer alır. Sağlık işkolunda fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal olmak 
üzere birçok tehlike ve riskler mevcuttur. Sağlık çalışanları çalışma alanlarına göre bu tehlike ve risklerle sıklıkla 
karşı karşıya kalmaktadırlar. Bir çalışan ile tehlike aynı anda, aynı yerde bulunduğunda iş kazası ihtimali her 
zaman olacaktır. Çalışanların iş kazalarını izleme, iş kazalarının nedenlerini ortaya çıkarma ve önlem planları 
geliştirmek iş sağlığı ve güvenliği için önemlidir, ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre de 
zorunludur. DEÜ Hastanesi’ nde iş kazaları ile ilgili olarak 6331 sayılı yasa kapsamında çalışanlar için gerekli 
olan iş kazası tutanakları ve izlemleri İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunun 
dışında hedef kitlenin tümüne yönelik veri tabanına bağlı iş kazası izlem formu geliştirilmiştir. Tüm iş kazaları 
üç iş günü içinde SGK’ ya bildirim yapılması için Hastane İnsan Kaynakları Birimi’ ne iletilmektedir. Bu izlemler 
sonucunda iş kazalarının önlenebilmesi için eylem planları oluşturulmaktadır. 2012 Aralık ayından itibaren DEÜH’ 
de iş kazası sürveyansı yapılmaya başlanmıştır. Bildirimi çalışanların hızlı bir yöntemle yapabilmesi için Web 
Tabanlı İş Kaza Bildirim Sistemi (W-İKBS) oluşturulmuştur. İş kazası bildirimi için DEÜH ve İSGB ağ sayfalarına 
bağlantı konulmuş, çalışanların bildirimlerinin veri tabanına anında ulaşması sağlanmıştır. Çalışanlar geçirdikleri 
iş kazasını web tabanlı olarak, telefonla ya da birime başvuru yaparak bildirmektedirler. Tüm personelin iş 
kazaları birimimiz tarafından izlenmektedir. 2017 yılı içinde 478 adet iş kazası bildirimi alınmış ve tüm iş kazaları 
akışına uygun olarak değerlendirilmiştir. Kaza hızının 2018 yılı içinde çalışanların duyarlılığı ve eğitimi nedeni ile 
artmasını beklemekteyiz, çünkü henüz yeterli değildir. Kamuda iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunumunda iş 
kazası bildirim sistemimimiz örnek ve iyi bir uygulamadır.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, iş kazası, hastane

Business injuries seen on health business
Tuğba Demirel1, Sabriye Özcan1, Özay Işık1, Mustafa Bamsı Tür1, Sema Çeliker1, Turan Durar1, Yücel Demiral2, 
Osman Alparslan Ergör2

1Dokuz Eylül Universty Hospital Workplace Health and Safety Unit, Turkey 2Dokuz Eylül Universty Medical 
Faculty Public Health Department, İzmir,Tturkey
The health workforce is a work which is intensive work, shift work-night shifts, and the number of employees is 
often inadequate. According to Law No. 6331 on Occupational Health and Safety, it is in dangerous class. There 
are many dangers and risks in the health workplace, including physical, chemical, biological, ergonomic and 
psychosocial. Health workers are often confronted with these dangers and risks, according to their workplace. 
Whenever an employee is in the same place as the danger, there is always the possibility of a job accident. 
Monitoring occupational accidents for employees, identifying causes of occupational accidents and developing 
preventive plans are important for occupational health and safety as well as for the Occupational Health and 
Safety Law No. 6331. Work accident records and follow-ups required for employees within the scope of Law 
No. 6331 regarding work accidents at DEU Hospital are carried out by the Workplace Health and Safety Unit. In 
addition, a data-driven work-accident tracking form has been developed for the whole of the target kit. All work 
accidents are reported to Hospital Human Resources Unit for notification to SGK within three working days. As 
a result of these surveys, action plans are prepared to prevent occupational accidents. Since December 2012, 
work accident surveillance has begun in DEUH. A Web-based Work Accident Notification System (W-ICS) has 
been created so that employees can make the notification quickly. DEUH and ISGB web pages were linked to 
the work accident notification and the employees’ notifications were provided to the database immediately. 
Employees report their work accident by web-based, phone, or by application to the unit. All personnel are 
followed by Workplace Health and Safety Unit for workplace accidents. In year 2017, 478 business accident 
reports were received and all work accidents were evaluated in accordance with the flow.
Keywords: occupational health and safety, work accident, hospital
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2013-2016 Yıllarında Hemzemin Geçitlerde Meydana 
Gelen Tren Kazalarının Analizi
Gürdoğan Doğrul, Murat Alkan, Murat Darçın

2013-2016 Yılları Arasında Ambulansların Karıştığı Kazaların Analizi

Ekonomik olması nedeni ile tercih edilen bir ulaşım şekli olan demiryolu ulaşımı, ulaşım şekilleri içerisinde 
havayolu taşımacılığından sonra en emniyetlidir. Tren kazaları, otomobil kazaları ile karşılaştırıldığında daha az 
görülmekte ama daha ölümcül olmaktadır. Tren kazaları çoğunlukla, demiryolları ile karayollarının kesişme 
noktaları olan hemzemin geçitlerde meydana gelmektedir. Kazalar hemzemin geçitlerde trenin araca çarpması 
ve trenin şahsa çarpması şeklinde meydana gelmektedir. Kaza nedenleri; hemzemin geçitlerin yeterince kontrol 
altına alınmamış olması ve karayolu taşıt sürücülerinin dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak trenlerin fren mesafesini 
dikkate almaksızın geçitlere girmeleridir. Çünkü bir trenin fren mesafesi karayolu aracının fren mesafesinden 
daha uzundur ve durdurduktan sonra yeniden hızlanması için büyük enerji ve zaman harcanmaktadır. Bu durum 
dikkate alındığında hemzemin geçitlerde karayolu trafiği trenlerin geçişini beklemelidir. Bu nedenle karayolu araç 
sürücüsü hemzemin geçide yaklaşırken hızını düşürmek ve kurallara uymak zorundadır. Bu çalışmada 2013-
2016 yılları arasında meydana gelen 39’u ölümlü toplam 129 demiryolu hemzemin geçit kazası incelenmiştir. 
Bilgilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde ve ortalama gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Kazaların 
nedenleri ve etkileyen faktörler değerlendirilerek, hemzemin geçitlerde meydana gelen kaza sayısını ve ölüm 
oranını düşürmek amaçlanmıştır. Bu amaçla hemzemin geçitlerde görüş mesafesinin düzenlenmesi, kot 
farkının giderilmesi, işaret levhaların ve uyarı çizgilerinin çizilmesi, yayaların hemzemin geçitlere erişimlerinin 
düzenlenmesi önem kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Trafik kazası, Hemzemin geçit, Tren kazası

Analysis of Train Accidents In The Grade Crossing In The Years 
2013 and 2016
Gürdoğan Doğrul, Murat Alkan, Murat Darçın

Analysis Of Ambulances Involved In Traffic Accidents Occured Between The Years 2013-2016

It is the safest after air transport from within rail transport modes of transportation. train accidents are less 
visible but more lethal compared to automobile accidents.Railway accidents often occur at intersections between 
railroads and highways. The accidents are in the form of a tragic hit in the passages and a tragic personal hit in 
the passages. The causes of the accident are that the passengers are not adequately under control and that the 
road drivers are careless and imprudent and enter the passages regardless of the brake distance of the trains. 
Because a train’s braking distance are longer than the vehicle’s braking distanceand a lot of energy and time is 
spent to accelerate after stopping. when this situation is taken into consideration, the cars should wait for the 
passage of the highway traffic trains. For this reason the roadway driver has to reduce the vehicle driver speed 
to the speed of approaching and to obey the rules. In this study, a total of 129 railway hemisphere passage 
accidents involving 39u mortalities were investigated between 2013 and 2016.Descriptive statistics such as 
frequency percentage and average were used in the evaluation of this information. The causes of the accidents 
and the factors affecting them, it was aimed to decrease the number of accidents and the mortality rate. For 
this purpose, the arrangement of the sight distance in the passageways for both purposes, the removal of the 
elevation difference, and the drawing of the warning lines, the arrangement of the access of the passages to the 
passageways becomes important.

Keywords: Train, grade- crossing, traffic accident
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İş Kazası Olay Araştırması ve Kök Sebep Analizinde 
Yerel Yönetimler Yaklaşımı
İsmail Macit Zeki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AMAÇ: Bilindiği üzere İSG Kurulları hakkında yönetmelikte “İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde 
meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli 
olan olayları veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve 
incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek” 
kurulların görevleri arasında sayılmıştır. İş kazalarının benzer sebeplerden kaynaklı tekrar yaşanmaması için 
her kazanın ve ramak kala olayın kök nedeninin araştırılması bu açıdan önem arz etmektedir.

YÖNTEM: Kurumsal bir bakış açısı ortaya koyan yerel yönetim modeliyle tüm kazalar ve alınan tedbirler 
hakkında çalışanların bilgilendirilmesi ve görüşlerinin alınması yolu izlenmiştir. Kaza araştırması yapılırken ve 
rapor hazırlanırken, daha önceden işyerinde yaşanmış iş kazalarının incelenmesi, ortak akıl toplantıları yapılması 
ve kurumsal bakış açısının tüm çalışanlara kazandırılması hedeflenmiştir.

BULGULAR: Kök sebep analizinde kazanın altında yatan olası sebeplerin ortaya çıkarılması gerekmektedir. 
Kazanın kritik nedenlerini bulmak için olay çok yönlü olarak analiz edilmelidir.

SONUÇ: İnsan kaynaklı hataların önüne geçilmesi ve öngörülebilir kazaların önlenmesi adına tüm çalışanlarda 
davranış değişikliğine yol açmak amacıyla belli periyotlarla tüm birim çalışanlarının sürece dahil edilmesi 
gerektiği vurgulanmış ve yöntemin işe alımdan başlayarak her iş değişiminde uygulanması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Kök Sebep Analizi, İş kazası raporu, Yerel Yönetimler yaklaşımı.

Local Governments Approach in Work Accident Investigation and 
Root Cause Analysis
İsmail Macit Zeki

Istanbul Metropolitan Municipality

OBJECTIVE: As it is known, in the regulation on OHSC Boards, “Every work accident occurring in the workplace 
and necessary work for the workplace or work equipment which is not considered as work accident, to determine 
the precautions to be taken with a report and to give it to the employer or the employer’s representative “. It 
is important in this respect to investigate the root cause of each accident and ramak kala event so that the 
accidents do not occur again due to similar reasons.

METHOD: With the local government model setting out an institutional point of view, employees were informed 
about all accidents and measures taken and their opinions were taken. While the accident investigation is being 
conducted and the report is being prepared, it has been aimed to examine the job accidents that have already 
occurred in the workplace, to make common mind meetings and to bring the institutional point of view to all 
employees.

FINDINGS: In the analysis of the root cause, the possible causes underlying the accident must be revealed. The 
event must be analyzed in multiple ways to find the critical causes of the accident.

CONCLUSION: In order to prevent human errors and prevent predictable accidents, it has been emphasized 
that all employees should be included in the process with certain periods in order to lead to behavior change and 
it is suggested that the method should be applied in every job change starting from recruitment.

Keywords: Work Accident, Root Cause Analysis, Work Accident Report, Local Governments Approach.
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Çekicilerin karayollarında karıştıkları trafik 
kazalarının analizi
Murat Alkan, Gürdoğan Doğrul, Murat Darçın

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi, Ankara, Türkiye

Karayolları üzerinde meydana gelen trafik kazaları sonrasında, yolun trafiğe açılması, hareket kabiliyetini 
kaybeden araçların kaldırılması ve trafikten men edilen araçların çekilmesi işlemlerinde çekiciler kullanılmaktadır. 
Gelişen karayolu ağına bağlı olarak çekicilerin kullanımı ve sayıları her geçen yıl artmıştır. Özel olarak imal 
edilmiş, teknik donanımı bakımından her türlü aracı çekebilecek, kaldırabilecek ve taşıyabilecek kabiliyete sahip 
çekicilerin ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına karışma oranlarındaki yükseklik diğer araç cinsleri göz önüne 
alındığında dikkat çekmektedir. Ülkemiz karayolu ağında 2016 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına karışan 
toplam 295 bin 727 taşıtın %2,4’ü çekicidir. Bu oran otobüsten fazla, kamyonlarla ise neredeyse denktir. Kendine 
özgü yapıları ve özel donanımlar çekicileri, karayollarındaki taşıma faaliyetlerinde önemli bir risk faktörü 
haline getirmektedir. Dolayısıyla trafikte bulundukları sırada ciddi kazalara sebep olan çekicilere bağlı trafik 
kazalarının yakından incelenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 2013-2017 yıllarını kapsayan dönemde 
kırsal alanlarda çekicilerin karıştığı karayolu trafik kazalarına ilişkin tüm kaza raporları, olay türü ve sebebi, 
yaralanma-ölüm durumu, sürücünün yaşı, kaza zamanı ve diğer faktörler açısından analiz edilmiş ve dikkat 
çekecek sonuçlar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, trafik kazası, iş kazası, iş güvenliği, çekici

Analysıs of the traffıc accıdents of tow trucks on the roads
Murat Alkan, Gürdoğan Doğrul, Murat Darçın

Gendarmerie and Coast Guard Academy, Gendarmerie and Coast Guard Faculty, Ankara, Turkey

After following the traffic accidents on the highways, tow trucks are used to open the road traffic, to remove 
the vehicles that lose their moving ability and to tow away vehicles that are disqualified from the traffic. The 
use and number of tow trucks have increased every year due to the developed road network. The high of the 
rates of mortality and injured traffic accidents among the tow trucks which have the ability to lifted and carry all 
kinds of specially manufactured. 2.4 % of 295.727 vehicles involved in mortal wounded traffic accident in 2016 
in our country road network was tow truck. This rate is higher than that of bus and almost is the same with 
that of trucks. The special equipment and their unique structures made tow trucks a significant risk factor in 
transportation operations. In this study, all accident reports related to traffic accidents involving tow trukcs in 
rural area between 2013 and 2017 were analyzed in terms of type and reasons of accident, driver’s age, state of 
people in the accident, age, accident time and other factors, and remarkable results are to be obtained.

Keywords: Safety, traffic accident, work accident, work safety, tow truck
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Hemşirelerin İş Kazası Sıklığını Etkileyen Bazı 
Etmenler: İş Yükü Algısı ve Uyku durumları
Ülfiye Çelikkalp1, Filiz Dilek2

1Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Tekirdağ 2Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu, Tekirdağ

AMAÇ: Bu tanımlayıcı çalışmada, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşireleriniş kazası sıklığını etkileyen 
faktörlerin belirlemesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: Araştırma bir üniversite hastanesinde çalışan ve araştırmaya 
katılmaya kabul eden 108 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmada örnekleme gidilmeden, hastanede 
çalışan tüm hemşirelere (190) ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak çalışmaya 108 hemşire katılmıştır. Verilerin 
toplanmasında kişisel bilgi formu, iş yükü ölçeği ve Epworth Uykululuk Skalası kullanılmıştır. Araştırmada 
elde edilen veriler, bilgisayarda SPSS 16.0 paket programında analiz edildi. BULGULAR: Hemşirelerin yaş 
ortalaması 26.42±5.53’tür. Hemşirelerin %39.8’inin yoğun bakım/acil birimlerinde çalıştığı, %70.4’ünün vardiyalı 
ve %81.5’inin fazla mesai yaptığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin %68.5’inin çalışma hayatında 
en az 1 kez iş kazası yaşadığı tespit edilmiştir. Hemşirelerin %31.5’i son altı ay içinde ve % 15.7’si son bir hafta 
içinde bir iş kazası yaşadığı belirlenmiştir. Hemşirelerin iş yükü ölçeği toplam puanı 36.94±6.42’dir. İş kazası 
yaşayan hemşirelerin iş yükü puan ortalamaları iş kazası yaşamayanlara göre daha fazla olup aradaki fark 
istatistiksel yönden anlamlıdır (p<0.05). Hemşirelerin epwort uyku puanı 9.09±3.33 olup hemşirelerin günde 
ortalama 7.09±1.35 saat uyuduğu belirlenmiştir. Epwort uykululuk skalası ile yaş, vardiyalı çalışma ve mesleki 
deneyim süreleri arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Vardiyalı çalışan hemşirelerde uyku saati daha 
fazla olmasına rağmen epworth uykululuk skoru puanının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ: Hemşirelerin yaşadıkları iş kazalarının sıklığı sosyodemografik, iş yükü ve uyku özelliklerinden 
etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, iş kazası, iş yükü, uyku

Some Factors Affecting Nurses’ Work Accidents: Perceptions of 
Workload and Sleep Situations
Ülfiye Çelikkalp1, Filiz Dilek2

1Namık Kemal University, Health College, Tekirdag 2Namık Kemal University, Vocational School of Health 
Services, Tekirdağ

AIM: In this descriptive study, it was aimed to determine the factors affecting the frequency of work accidents of 
nurses working in a university hospital. METHOD: The research was conducted with 108 nurses who worked in 
a university hospital and agreed to participate in the study. It was aimed to reach all the nurses working in the 
hospital with out sampling in the research. However, 108 nurses participated in the study. Personal information 
form, workload scale and Epworth Sleepiness Scale (ESS) were used to collect data. The data obtained in the 
study were analyzed in the SPSS 16.0 package program on the computer. RESULTS: The meanage of the 
nurses is 26.42 ± 5.53. It was determined that 39.8% of the nurses were working in intensive care/emergency 
units, 70.4% were working shifts and 81.5% were working overtime. It was determined that 68.5% of the nurses 
who participated in the study had experienced at least one work accident in their working life. 31.5% of the 
nurses have been in the last six month and 15.7% have had a work accident in the last one week. The total 
score of nurses’ work load scale is 36.94 ± 6.42. The average work load score of nurses with work accidents 
is higher than those with out work accidents and the difference is statistically significant. Nurses’ ESS score 
was 9.09±3.33 and the mean time of sleep per day for nurses was 7.09±1.3. There was a significant difference 
between the ESS and the duration of age, shift work and Professional experience. Although shift worker nurses 
have more sleep hours, ESS is higher. CONCLUSION: The frequency of job accidents experienced by nurses is 
influenced by sociodemographic, workload and sleep characteristics.
Keywords: Nurse, work accident, workload, sleep
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Anaokullarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Uğur Buğra Çelebi1, Gökçe Sönmez2

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, İstanbul 2Yıldız Teknik 
Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, İstanbul

AMAÇ: Çocuklar, doğaları gereği meraklı ve keşfetme duyguları yüksek bireylerdir. Anaokulları da herhangi bir iş 
yeri gibi paydaşlar için tehlikeler barındırmaktadır. Bu tehlikelerin, çocukların davranışlarının tahmin edilemezliği 
ile birleşmesi sonucunda ortaya etkisi katlanan riskler çıkabilmektedir. YÖNTEM: Jenerik bir anaokulu binası 
incelendiğinde yangın ve deprem gibi acil durumlar, kayma, takılma, düşme ve devrilme gibi yapısal olamayan 
tehlikeler, elektrik ve kimyasal maddeler gibi erişimin kısıtlanması gereken bileşenler karşımıza çıkmaktadır. 
Benzer şekilde mahal bazında inceleme yapıldığında mutfak, kazan dairesi, depolar, bahçeler gibi tehlikeli alanlar 
bulunmaktadır. Bu tehlikelerden kaynaklanan riskler 5x5 matris yöntemi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: 
Anaokullarında yaşanan kazalar incelendiğinde, çocukların güvensiz davranışları kök sebeplerde sıkça yer 
almaktadır. Ancak, çocukların davranışları var olan ya da yok edilmemiş bir tehlikenin gerçekleşme olasılığını 
arttırarak risk skorunu yükselten bir girdidir. SONUÇ: Çift faktör, domino ve kombinasyon kaza teorilerine 
göre kazaların oluşumunda birden fazla etmen rol oynamaktadır. Çocukların davranışları tahmin edilebilir ve 
kolaylıkla düzenlenebilir değildir. Bu sebeple, anaokullarında güvensiz davranışlardan çok güvensiz durumlara 
odaklanılmalıdır. Bu odaklanmada temel nokta çocukların erişebilecekleri ve erişemeyecekleri alanların 
belirlenerek bu alanların birbirlerinden ayrılması gerekmektedir.
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Occupational Health and Safety at Kindergartens
Uğur Buğra Çelebi1, Gökçe Sönmez2

1Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Yıldız Techincal University, İstanbul 2Occupational 
Health and Safety Coordinatorship, Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey

AIM: As a course of their nature, children are curious individuals with a high sense of discovery. Kindergartens, 
like any other workplaces, house dangers for its shareholders. The risk are multiplied when these dangers 
are combined with the unpredictable acts of children. METHOD: When a generic kindergarten is examined, 
emergencies like earthquake and fire, unstructured dangers like trips, falls, slips and roll-overs, components 
that must be isolated like chemicals and electricity. Correlatively, kitchens, boiler rooms, gardens, and stores 
are the spaces with hazards. Risks caused by these dangers are assessed by using the 5x5 matrix method. 
FINDINGS: Unsafe acts of children are often stated as the root-cause of the accident occurred at a kindergarten. 
On the other hand, acts of children are the input that increases the risk caused by a existing or unremoved 
danger. RESULTS: As the 2-factor, domino and combination accident theories underline, accidents occur when 
more than one reasons come together. Acts of children are not easily predictable and cannot be easily regulated. 
For this reason, authorities must focus on unsafe conditions thane unsafe acts. The key point of this focus must 
be separations of the places where children are allowed to reach and not allowed to reach.

Keywords: Children, Kindergarten, Pre-School
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Statistical Analysis of the Increase Trend of Work 
Accidents in Turkey in the Recent Decade
Bünyamin Esen

Bogazici University, Department of Political Science and International Relations

Turkey has introduced the Code on Occupational Health and Safety in 2012, but this law, which introduced 
comprehensive regulations, has not been effective in preventing occupational accidents. Unfortunately, from 
2012 to 2017, the number of work accidents has increased exponentially. Since 2012, work accidents are 
increasing regularly in the country. The table below shows the increase in the number of work accidents over 
the years.

According to the latest official statistics published, 68 thousand 286 work accidents have happened in Turkey in 
the year 2016. As a result of these accidents, 1,405 workers have died. Because of these accidents, 3 million 453 
thousand 702 working hours have been lost in the year 2016. In 2016, 597 people were exposed to occupational 
diseases In Turkey. The most frequent work accidents are in the construction, transportation, textile, food, 
machinery and metal industries.

In this study, statistical analysis of the chronic increase trend of work accidents in Turkey in the recent decade 
is being examined due to overall accident numbers, heavy accidents and fatal accidents. The analysis is being 
done by considering workplaces, economic sectors, working hours in which the accidents have happened and 
the specifications of employees involving in accidents.

Keywords: Work accident, occupational diseases, work-related accidents, industrial injuries Table 1: Work 
accidents in Turkey in recent years
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Makro Ekonomik Bir Perspektifle İş Kazalarının 
Türkiye Ekonomisine Maliyetinin Hesaplanması
Assoc. Prof. Kemalettin Aydın1, Bünyamin Esen2

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bir ülkede iş sağlığı ve güvenliğinin doğru ve yerinde uygulanmamasının doğrudan sonucu iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının ortaya çıkması ve artmasıdır. İş kazaları yalnızca iş barışına ve mikro anlamda işletmelere 
ve çalışan bireylere zarar vermez, ayni zamanda ülke ekonomisi için makro anlamda bir yük oluşturur. Bu 
ekonomik maliyetin parasal olarak hesaplanması mümkündür.

Literatürde iş kazalarının ekonomik maliyetlerini doğrudan (görünür) ve dolaylı (görünmez) olmak üzere 
iki ayrılmaktadır. Doğrudan (görünür) maliyetler iş kazalarının oluşumundan hemen sonra oluşan birincil 
maliyetleri ifade etmektedir. Sağlık harcamaları, işin durması nedeniyle oluşan zararlar, geçici iş göremezlik 
ödemeleri kapsamdadır. Dolaylı (görünmez) maliyetler ise doğrudan maliyetlere göre iki ile on kat arasında 
daha fazladır. İş barışının sarsılması, ürün kalitesinin düşmesi, gibi maliyetler bu kapsamdadır.

Türkiye’de her yıl 300 bin üzerinde iş kazası meydana gelmektedir. 2012 yılından bu yana kronik bir artış içerisinde 
olan iş kazalarının Türkiye ekonomisine artan bir maliyeti bulunmaktadır. Literatürde iş kazalarının Türkiye 
ekonomisine makro nitelikli maliyetini hesaplayan çalışmalar azdır. Bu çalışmada Türkiye’de iş kazalarının 
ekonomik yükü ve maliyetleri hesaplanmış, doğrudan ve dolaylı maliyetlerin yıllar itibariyle artışı analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: iş kazaları, meslek hastalıkları, iş kazalarının maliyeti

Calculation of Economic Costs of Work Accidents to the Turkish 
Economy in a Macro Economic Perspective
Assoc. Prof. Kemalettin Aydın1, Bünyamin Esen2

1Blacksea Technical University Department of Medicine
2Bogazici University Department of Political Science and International Relations

The direct consequence of non-implementation of occupational health and safety in a country is the emergence 
and increase of work accidents and occupational diseases. Work accidents do not only harm the labour peace 
and harms employees and the enterprises in the micro-sense, but also creates an economic cost to the national 
economy in the macro-sense. This economic cost can be calculated on a monetary basis.

In the literature, the economic costs of work accidents are divided into two categories, direct (visible) and indirect 
(invisible) costs. Direct (visible) costs represent the primary costs incurred immediately after the occurrence 
of work accidents. Healthcare expenditures, losses due to work stoppages, temporary incapacity payments 
and pensions are among these costs. Indirect (invisible) costs are two to ten times more than the direct costs 
according to the literature. Costs occurring in the middle- and long-term such as the shake of labour peace, 
decrease of product quality can be included within this scope.

Each year, more than 300 thousand work accidents are occurring in Turkey. Since the year 2012, there is a 
chronic increase in the crude number of work accidents in the country. Few studies in the literature calculates 
economic costs of work accidents to the Turkish economy in a macro-sense. This study aims to fill this gap 
in the literature and calculates and estimates the economic burden and costs of work accident to the Turkey’s 
economy by evaluating and comparing direct and indirect costs separately.

Keywords: work accidents, occupational diseases, cost of work accidents
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Meslek hastalıklarında tanı ve korunma yöntemleri
Emrah Ocan

Kocaeli Üniversitesi, İş sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Fen Bilimleri Enstitisü

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de sanayileşmenin artması, yoğun emek ve hammade kullanım gereksinimini 
beraberinde getirmiştir. Artan maliyet baskısı da firmaların gerekli önlem almakta ve çalışan sağlığına ve çalışma 
ortam uygunluğuna bütçe ayırmaları konusunda sıkıntı yaşamalarına sebep olmaktadır.. Yaşanan iş kazaları ve 
meslek hastalıkları artan işgücü gerekliliğine ve maliyet düşürme çalışmalarına bağlı olarak artmakta, tespit ve 
tedavisi daha karmaşık hale gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde meslek hastalıklarının gerek teşhisi gerekse önleme 
faaliyetleri her geçen gün önemli mesafeler kaydetmektedir. Türkiye’de ise maalesef bu konudaki çalışmalar 
gelişmiş ekonomiler düzeyinde olamamaktadır. Meslek Hastalığı zararlı kimyasal, biyolojik etkenlerden ve 
uygun olmayan çevre şartlarından kaynaklanır. Özellikle yeni gelişen ve endüstriyelleşen toplumlarda meslek 
hastalığı görülme oranları artmaktadır. Meslek Hastalığını önlenmesinde etken maddelerin tespiti, değerlerinin 
ölçülmesi ve kontrol çalışmaları, diğeri ise bu durumda bu etkenler altında çalışanların tespit edilmesi, yönetimi 
ve tedavisinin yapılmasıdır. Zamanında teşhis edilirse, ilk etkiler durdurularak hastalığın önüne geçilebilir. 
Erken teşhis bu nedenle Meslek Hastalığında çok önemlidir. Her Meslek hastalığı farklı bir muayene ve tedavi 
süreci isteyebilir. Önemli olan doğru tetkiklerin yapılması, etkenlerin tedavisinde doğru tedavilerin zamanında 
başlamasıdır. Türkiye’de doktorlar, devletin ilgili kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hastanelerin koordineli 
çalışmaları çok önemlidir. Özellikle ilk fazda, işyeri hekimlerinin oynadığı rol kritik öneme sahiptir.Bu bildiride 
Türkiye de sahada gerçekleşen tetkik süreçleri ve sonrasında yaşanan korunma yöntemleri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: meslek hastalığı, erken tanı, korunma yöntemleri, etkenler

The diagnosis and protection methods of occupational illness
Emrah Ocan

Department of Occupational health and safety, Kocaeli University, Science Institute

Increase of industrialization in the World has gven rise to more intense labor force and raw metarials usage. 
In Paralel of these, increasing of costs controls among the firms leads to lesser budgets for worker’s health 
improvements and worse healthier working enviroments. Increasing the demand of more production and 
labour force makes ocuupational accidents and illnesses has become a part of our lives and more complicated 
to diagnose to deal with. However, In the developed countries, the methods of diagnosis of illnesses, and the 
methods of protecting workers from occupational health and illnesses has been gained significant milestones 
day by day. But unfortunately, In Turkey, the diagnosis of occupational illnesses and protection methods are 
not at the same adequate level of developed countries’ level. Occupational diseases are caused by exposure to 
harmful chemical and biological agents and physical hazards at the workplace, there is evidence that they affect 
a considerable number of people, particularly in rapidly industrializing countries. However, two factors make 
them easily preventable: first, the causal agents of these diseases can be identified, measured, and controlled; 
second, the populations at risk are usually easily accessible and can be regularly supervised and treated. 
Furthermore, the initial changes are often reversible if treated promptly. The early detection of occupational 
diseases is consequently of prime importance. Every different Occupational İlness should be treated differently 
in his own conditions. The importance is to implement right diagnosis techniques and to start proper treatment 
process in exactly right time. In Turkey there sohuld be a correct and timely coordination between doctors, 
related govermental bodies, civil society, and hospitals. Especially in the first phase, workplace doctors should 
play crucial role. In this work, the diagonis process in the field and proteciton metholds will be explained.

Keywords: occupational illness, early diagnose, protection methods, agents
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İşe Giriş ve Periyodik Muayenelerde Psikolojik 
Hastalıkların Tanısı Ve Takibi
Gülşah Süne

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

‘Ruh ve beden sağlığı bir bütündür.’ Bu düşünceden hareketle işyerlerinde iş güvenliği uzmanları ve işyeri 
hekimleri önemli bir rol oynamaktadır. İş güvenliği uzmanları, işin ve işçinin sağlık ve güvenliğini sağlarken; iş yeri 
hekimleri de diğer sağlık personeli ile birlikte çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili 
rehberlik yapar ve işe giriş muayenesi, uygun işe yerleştirme görevini üstlenir. Sağlığın tanımına baktığımızda, 
herhangi bir hastalık ve güçsüzlük halinin olmaması ve bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyi olma 
durumudur. İş yerlerinde beden sağlığına verilen önem kadar ruh sağlığına da gereken önem verilmeli, ruhsal 
ve sosyal iyilik hali korunup güçlendirilmelidir. İşe giriş muayenelerinde de sağlık bir bütün olarak ele alınmalı, 
işçinin psikososyofizyolojik özellikleri de değerlendirilmelidir. Hekim sadece işin getireceği fiziksel sorunlara 
yol açacak risklere göre bir muayene yaptığından, psikolojik durum ve bu duruma göre işin getirebileceği 
etkileri de içeren bir muayene yapamadığından, çalışanın işe uygunluğunu tam olarak belirleyememektedir. 
İşe bağlı hastalıkların ve meslek hastalıkların tanısının yanında psikopatolojik hastalıkların da tanısı zamanında 
konulmalı, aralıklı kontrol muayeneleri de düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Bunun için iş yeri hekimi, iş güvenliği 
uzmanı ve bir iş psikoloğu ile işbirliği içerisinde olmalıdır. Bu çalışmada işe giriş muayenelerinde psikopatolojiyi 
tanıma düzeyini ve psikopatoloji türlerini DSM- IV’ e göre doğru tanımlanmasının incelenmesi amaçlanmıştır. 
Bu tanımlamalardan çıkartılmış ayrıntılı ölçeklerle kişinin herhangi bir sorunu olup olmadığı ve işe uygunluğu 
tespit edilecektir. Bu tespit sadece işe giriş muayenelerinde değil sürekli yapılan gözetimlerle de takibine devam 
edilecektir. Çünkü kimi psikolojik hastalıklar aniden gelişip saatler ve günler içinde dalgalanmalar gösterirken 
kimisinde de tablo zaman içerisinde kendini gösterir. Gerek işe giriş muayeneleriyle gerek gözetimler ile çalışan, 
çalışma ortamında psikososyofizyolojik olarak bir bütün olacaktır.
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Diagnosis and Follow-up of Pyschological Diseases in Entry to Job 
and Periodic Examinations
Gülşah Süne

Department of Occupational Health and Safety, İstanbul Yeni Yüzyıl University, Istanbul, Turkey

‘Soul and body health is a whole thing.’ With this in mind, business security experts and workplace doctors play 
an important role in the workplace. When we look at the definition of health, there is not a part of someone 
and a few people, and not a full good from the body, from ruins and social care. To have spiritual health, to 
give importance to you, to care for your well-being should be strengthened at work places. In the entrance 
examinations, health should be considered as a whole and the psychosocial and physiological characteristics 
of the worker should be evaluated. The physician can not pinpoint the adequacy of an employee because he 
can only do an examination on the basis of the psychological state and the things affected by the situation, as 
he does an examination according to the risks of physical problem solving in a way that he can bring about. In 
addition to occupational diseases and occupational diseases, psychopathological diseases should be diagnosed 
properly and intermittent examination examinations should be done properly. This will be done in cooperation 
with occupational physicians, occupational safety experts and a business psychologist. In this study, it was aimed 
to investigate the level of recognition of psychopathology in work entry examinations and the correct definition 
of psychopathology types according to DSM IV. The scales made out of these definitions will determine the 
suitability of one person for the work or work. This will not only be followed by a lot of recruitment examinations, 
but also with continuous surveillance. Because some psychological diseases suddenly develop and show 
fluctuations to be in hours and days, while in others the timing of the table itself shows itself. Work with entry 
examiners and supervisors, psychososyphysiologically as a whole in the working environment.

Keywords: Medical, Psychosocial, physiological, Entrance examination, Psychopathology
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İç hava kalitesinin toplu taşıma şoförü sağlığı ile 
ilişkisi
Serden Başak, Kazım Onur Demirarslan

Artvin Çoruh Üniversitesi

Sağlık kavramı sadece bir hastalığın veya fiziksel arızanın olmaması durumu değil, esasen işyerindeki güvenlik 
ve hijyenle doğrudan ilgili olup sağlığı etkileyen fiziksel ve zihinsel öğeleri de içermektedir. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1955 yılında yaptıkları tanıma göre ise iş sağlığı; hangi iş yapılırsa 
yapılsın bütün çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal refahlarının mümkün olan en yüksek düzeye çıkarılmasını 
ve burada tutulmasını, çalışma koşullarından kaynaklanan sağlık sorunlarının önlenmesini, çalışanların işleriyle 
ilgili sağlığa zararlı risklerden korunmalarını öngörmektedir. Toplu taşıma araç şoförleri gün boyu kapalı ve 
çoğunlukla başka kişilerin yoğun olduğu bir mekan olan araçlarında, trafik ve trafik kuralları, araçlarının normal 
seyri, yolcu indirme-bindirme, para alma-verme işlemleriyle de uğraşarak günlük kazançlarını sağlamaya 
çalışmaktadırlar. Stresli ve yoğun emek gerektiren işlerde insanlar daha temiz ve fazla havaya ihtiyaç duyarlar. 
Çoğu meslekte böyle bir durumda biran için durup dinlenmek mümkün olabilirken şoförlerin böyle bir lüksü 
yoktur. Yapabilecekleri en fazla camı açmak olacaktır. Ancak bu da her mevsimde mümkün olmayabilir. İç hava 
kalitesini iyi diye nitelendirebilmek için ortamda bulunan kişilerin %80’inin memnun olması beklenmektedir. 
Yolcular toplu taşımada bir şoför kadar uzun süre bulunmadıklarından kalitesiz iç havadan etkilenmeleri daha 
az olabilmektedir. İç hava kalitesini belirleyen en önemli parametre CO2’tir. Kirli iç hava baş ağrısı, gözlerde 
tahriş, konsantrasyon bozukluğu ve ortamdan uzaklaşma isteği gibi etkilere neden olmaktadır. Bu çalışmada 
Artvin İl Merkezi’nde çalışan en uzun toplu taşıma hattı seçilerek farklı zaman dilimlerinde şoförün maruz kaldığı 
CO2 oranı PCE AC 3000 (Almanya) cihazıyla tespit edilmiştir. Sonuç itibari ile her araca bir CO2 ölçüm cihazı 
konulamayacağı için elde edilen verilerin şoförler odası gibi meslek gruplarıyla paylaşılarak iç hava kalitesi ve 
çalışan üzerine etkisi ile daha iyi iç hava kalitesinde çalışma gibi konularda farkındalık oluşturulmasının daha 
uygun olacağına karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: CO2, İç hava kalitesi, Şoför, Toplu taşıma

Relation of indoor air quality to public transportation health
Serden Başak, Kazım Onur Demirarslan

Artvin Coruh University

The term health refers not only to the absence of a disease or physical malfunction, but also to the physical and 
mental aspects that are directly related to the safety and hygiene of the workplace and affect health. According 
to the definition of WHO and ILO in 1955, occupational health, to ensure that the physical, mental and social well-
being of all employees is achieved and maintained at the highest possible level, regardless of which work is 
done, to prevent health problems arising from working conditions and to protect employees from harmful risks 
to their health related to their work. The drivers of public transport are working in a closed spaces and by dealing 
with traffic and traffic rules, passengers loading and unloading, money exchange. In jobs that require stressful 
and intensive labor, people need cleaner and more air. In most occupations, it is possible to stop and rest for 
a second in such a case, but drivers do not have such a luxury. Passengers are less likely to be impacted by 
poor- quality indoor air because they are not on the public transport for as long as a driver. The most important 
parameter determining indoor air quality is CO2. Dirty indoor air causes headache, eye irritation, impaired 
concentration and the desire to move away from the environment. In this study, the longest public transport 
line operating at Artvin City Center was selected and the CO2 rate exposed to the driver at different times was 
determined by PCE AC 3000 (Germany). As a result, since a CO2 measurement device can not be installed every 
vehicle, it is decided that the data obtained should be shared with profession groups such as drivers’ chamber, 
so that it is more appropriate to create awareness about better indoor air quality.

Keywords: CO2, Driver, Indoor air quality, Public transport
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Çalışanlarda görülen mesleki kas iskelet sistemi 
rahatsızlıklarını azaltmaya yönelik proaktif bir montaj 
hattı tasarım yaklaşımı uygulanması
Seren Özmehmet Taşan, Burcu Felekoğlu

Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, İzmir

Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı kanun ve daha sonra yayınlanan ilgili mevzuatlarla firmalar, 
iş sağlığı ve güvenliğine (İSG) daha sistematik, bütüncül, koruyucu ve önleyici bir bakış açısıyla yaklaşmaya 
başlamıştır. Önleyici bakış açısı doğrultusunda yapılacak risk değerlendirmesi uygulamaları, risklerin çalışanlar 
üzerinde yarattıkları etkiler gözle görülür bir biçimde ortaya çıkmadan önce riskleri belirlemeye yardımcı olmakta 
ve böylece belirlenen risklerin etkileri daha fazla büyümeden gerekli önlemler alınabilmektedir. Bu çalışma, bir 
fabrikada seri üretime geçilmeden önce ön seri aşamasında bulunan bir ürünün imalat sürecinin ergonomik 
olarak risk değerlendirilmesini içermektedir. Çekme sistemi ile üretim yapan fabrikada ürün, kesme, ön montaj 
ve son montaj olmak üzere üç aşamada üretilmektedir. Bu çalışmada, imalat sürecinde sadece son montaj 
aşaması için proaktif olarak ergonomik risk değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca, son montaj aşamasında 
çalışanların genel kas iskelet sistemlerini içerecek şekilde sağlık durumları da reaktif olarak değerlendirilmiştir. 
Reaktif ve proaktif değerlendirme sonuçları ve üretim sürecinin kısıtlarını beraber göz önüne alarak ergonomik 
iş istasyonu tasarımı için iyileştirme tavsiyeleri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, proaktif yaklaşım, montaj hattı tasarımı 

Implementation of a proactive assembly line design approach to 
reduce occupational musculoskeletal disorders in employees
Seren Özmehmet Taşan, Burcu Felekoğlu

Department of Industrial Engineering, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

In our country, companies have started to approach to occupational health and safety (OHS) from a more 
systematic, holistic, protective and preventive perspective with the Law No. 6331, which was enacted in 2012 
and the related legislation published later. From the preventive point of view, the risk assessment applications 
help to identify the risks before the risks occur and create a visible effect on the employees, and by this way 
necessary actions can be taken before the effects of identified risks increase. This study includes the ergonomic 
risk assessment of the manufacturing process of a product that is in the preliminary series stage before 
serial production in a factory. The product is produced using the pull system in three stages as cutting, pre- 
assembly and final assembly. In this study, ergonomic risk assessment was only performed proactively for 
the final assembly phase. Additionally, the general musculoskeletal system health status of the employees 
in the last assembly phase were also evaluated from the reactive point of view. Considering the results of 
reactive and proactive evaluations, together with the limitations of the production process, recommendations 
for ergonomically improving workstation design have been given.

Keywords: Occupational musculoskeletal disorders, proactive approach, assembly line design
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Ülkemizdeki 2007 – 2016 Yılları Arasındaki İş Sağlığı 
ve Güvvenliği İstatistiklerinin Standardize Edilerek 
Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Mustafa ERYÜKSEL

İSG Ajansı, İstanbul

İş Güvenliği ve İş sağlığı Yönetim Sistemlerinde veri tabanları gün geçtikçe daha önemli bir hal almaktadır. Kalite 
standartlarının temel şartı olan bu veri tabanlarının işletme bazında tesisi gayet kolaydır. Ama ülke çapında 
gerekli istatistikler, yeteri düzeyde tutulmadığından, bazı önemli terminlerin tanımında (Meslek Hastalığı 
tanımı gibi) eksiklikler oluşmaktadır. Bu çalışmamızda 2007-2016 yılları arasındaki ÇSGB’ nin SGK istatistik 
yıllıkları incelenmiş, iş kazası, meslek hastalığı, bu nedenlerle ölen ve iş göremezlikleri sayıları, illerdeki ve iş 
kollarındaki, sigortalı işçi ve işyeri sayılarına göre standardize edilerek değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerde, 
ilk on ilimiz sıralanmış, yapılan sıralamalarda, alışılagelmiş bilgilerin dışında sonuçlar bulunmuştur. Özellikle 
meslek hastalığı gibi çok güvenilir olmayan istatistik bulgularındaki bu sıra dışılık, izah edilmeye veya diğer 
istatistik verilerden ipuçları aranılmaya çalışılmıştır.

Sonuç olarak, rastlanılan eksiklikler ve yanlışlıklar ışığında, iyi bir İş Sağlığı (Çalışanların sağlığı ve güvenliği) veri 
tabanı hazırlamanın, İSG konusunda yasa çıkarmaktan daha önemli olduğu kanaatine varılmıştır. Ülkemizin, 
güvenilir verilere ihtiyacı vardır. Bu güvenilir verileri sağlayacak veri tabanlarının oluşturulması için hiç vakit 
kaybetmeden harekete geçilmelidir. İş Kazalarını ve Meslek hastalıklarını önlemenin tek yolu, nedenlerini iyi 
ölçmek ve değerlendirilmekle olur. Bu doğru değerlendirme ise, ancak güvenilir veri tabanlarının oluşturulmasıyla 
mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası, Meslek Hastalığı, İş Göremezlik, Standardizasyon

Standardization and Improvement of Occupational Health and Safety 
Statistics between 2007 and 2016 in our country
Mustafa ERYÜKSEL

OHS Agency, İstanbul

In the Business Security and Occupational Health Management Systems, databases are getting more and more 
important day by day. The establishment of these databases, which is the basic condition of quality standards, 
is very easy. However, due to the fact that the required statistics are not kept at the competent level throughout 
the country, there are some deficiencies in the definition of some important terminology (such as the definition 
of Occupational Disease). In this study, SSI statistical yearbooks of the MoLSS between the years of 2007-2016 
were examined and the standardized according to the numbers of work accidents, occupational diseases, deaths 
and incapacity incidents, insured workers and work places in the sectors and business lines were evaluated.

Keywords: Occupational Health and Safety, Work Accident, Occupational Disease, Occupational Inhalation, 
Standardization
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Elektromanyetik radyasyon maruziyeti olan çalışan 
kadın ve erkeklerin üreme sağlığı parametrelerinin 
değerlendirilmesi
Savaş Kanbur1, Miraç Fatma Uzun2, Çetin Barış Çelem2, Ali Kemal Eyüboğlu3, Enis Özkaya4

1İstanbul Gedik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul 2İstanbul Gedik 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul 3Maltepe Üniversitesi, Meslek 
Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul 4Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İstanbul

Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber hayatımıza önemli ölçüde giren elektrikli cihazlar ve haberleşme 
cihazlarının çevreye yaymış olduğu elektromanyetik radyasyonun çalışan kadın ve erkek üreme sağlığına olan 
etkileri ile ilgili kısıtlı sayıda bilimsel çalışma mevcuttur.

Bu çalışmada öncelikle ofis ortamındaki elektrikli cihazlar ve haberleşme aygıtlarının kullanım süresine bağlı 
olarak oluşan elektromanyetik radyasyonun çalışma ortam alanındaki yoğunluğu ve kişiler üzerindeki bireysel 
radyasyon maruziyet ölçüm değerlerinin ortam koşulları ile karşılaştırılması ve bu farklı elektromanyetik 
radyasyon ortamlarında çalışan kadın ve erkeklerin üreme sağlığı parametrelerinin nasıl etkilendiği incelenmiştir.

Yapılan araştırmada kullanılan anket formu, özetle kadın ve erkek çalışanların tanımlayıcı özellikleri, üreme 
sağlığı ile ilgili bilgileri ve üreme sağlığının sonuçları ile ilgili üç bölümden oluşmaktadır. Çalışma işin akışını 
bozmamak amacıyla günde beş kişiye anket uygulamak suretiyle gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışma ile, farklı sektörlerdeki ofis ortamlarında çalışan kadın ve erkeklerin üreme sağlığındaki 
etkilenmelerinin fiziksel ortam faktörlerine bağlı olabileceği düşünüldüğünden, bu etkilenmelerin önlenmesi, 
çalışma ortam faktörlerinden özellikle EMR’ nin (Elektromanyetik radyasyon ) detaylı bir kontrol ve takip sistemi 
ile izlenmesi gerekliliğine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: elektromanyetik radyasyon, halk sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği, kadın ve erkek çalışanlar, 
üreme sağlığı

Evaluation of reproductive health parameters of working women and 
male who have electromagnetic radiation
Savaş Kanbur1, Miraç Fatma Uzun2, Çetin Barış Çelem2, Ali Kemal Eyüboğlu3, Enis Özkaya4

1Istanbul Gedik University, Faculty of Health Science, Department of Occupational Health anf Safety, Istanbul
2Istanbul Gedik University, Institute of Social Science, Department of Occupational Health anf Safety, Istanbul
3Maltepe University, Vocational College, Programme of Occupational Health and Safety, Istanbul 4Zeynep Kamil 
Maternity and Children’s Health Training and Research Hospital, Department of Obstetric and Gyncology, Istanbul
Today, with developing technology, electrical devices and communication devices that enters our lives 
significantly of electromagnetic radiation that is emitted to the effects related to reproductive health of women 
and men working there have been a limited number of scientific studies. In this study, the intensity of the 
electromagnetic radiation in the working environment and the individual radiation exposure measurements on 
the individuals are compared with the ambient conditions and the effects of the reproductive health parameters 
of men and women working in these different electromagnetic radiation environments are examined. The 
questionnaire used in the research consists of three parts about the descriptive characteristics of female and 
male employees, the information about reproductive health and the results of reproductive health. The study 
was conducted by conducting a questionnaire to five people per day in order to prevent the flow of work. In this 
study, it was pointed out that the effects of reproductive health on the working environment of women and 
men working in different sectors are due to the physical factors of the environment. Therefore, it is necessary 
to observe EMR (Electromagnetic radiation) from the working environment factors with a detailed control and 
monitoring system.
Keywords: elektromagnetic radiation, public health, occupational health and safety, woman and man worker, 
reproductive health
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Ofis Ortamında Bir Gün Boyunca Maruz Kalınan 
Elektromanyetik Radyasyonun 100 KHz - 3 
GHz Frekans Bandında Ölçümü ve Sonuçların 
Değerlendirilmesi
Ebru Senemtaşi Ünal1, Pınar Baykan2

1Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon, Ağrı 2Ağrı İbrahim Çeçen 
Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, Ağrı

Bu çalışmada, ofis ortamında maruz kaldığımız elektromanyetik radyasyonun bir gün boyunca gözlemlenmesi 
amaçlanmıştır. Ölçümler, rastgele seçilmiş 10 ofiste gerçekleştirilmiştir. Ölçümler on gün boyunca ve farklı 
ofislerde mesai saatleri ve mesai saatleri dışında olmak üzere iki farklı zaman aralığı için gerçekleştirilmiştir. 
Her ölçüm en az altı dakika sürmüştür. Elde edilen sonuçlar, Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon 
Koruma Komisyonu (ICNIRP) ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) düzenlemeleri tarafından tanımlanan limit 
değerlerle karşılaştırılmıştır. Ölçüm sonuçları, 100 kHz - 3GHz frekans bandındaki elektromanyetik radyasyon 
düzeylerinin belirtilen sınır değerlerin altında olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, mesai saatleri ve mesai 
saatleri dışındaki değerlerin istatiksel olarak oldukça farklı olduğu görülmüştür..

Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik radyasyon, Maruziyet, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)

Measurement of Electromagnetic Radiation Exposed During a Day 
in The Office Environment at 100 kHz-3 GHz Frequency Band and 
Evaluation of The Results
Ebru Senemtaşi Ünal1, Pınar Baykan2

1Agri Ibrahim Cecen University, Dept. of Electronics and Security,Agri, Turkey 2Agri Ibrahim Cecen University, 
Dept. of Ovnership Reservation and Security, Agri, Turkey

In this study, the electromagnetic radiation to which we are exposed in our office envirenment is aimed to be 
observed during a day. The measurements were carried out in a randomly selected ten offices. Measurements 
were performed on the ten day and at the different offices for two different time intervals including one 
during working hours and another out of hours. Each measurement lasted at least six minutes. The obtained 
results were compared to the limit values defined by the intarnational Non-lonizing Radiation Protection 
Commission (ICNIRP) and Occupational Health and Safety (OHS) regulations. Mesurements results showed 
that electromagnetic radiation levels in 100 kHz-3GHz frequency band were considerably below specified limit 
values. However, it is observed that the meusered values during working hours and out of hours are statistically 
considerably different.

Keywords: Electromagnetic radiation, Exposed, Occupational Health and Safety (OHS)
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İtfaiyecilerin İş Sağlığı ve Mesleki Riskleri
Nuray Demiralp1, Ayşe Ütük1, Mustafa Çağrı Özkader1, Murat Pektaş2, Ömer Faruk Ütük3, Kemal Demiralp4 
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İtfaiyecilik; bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen, en riskli ve en stresli mesleklerden birisidir. İtfaiyeciler; 
silahı hortum ve mermisi su olan ateş savaşçılarıdır. Vatandaşın yangına karşı can ve mal güvenliğini koruma 
görevini üstlenen itfaiyecilerin; her türlü koşulda hiç bir menfaat gözetmeden düşündüğü tek şey kurtarmak 
ve söndürmektir.[1].İtfaiyeciler, duman zehirlenmesi, yüksek sıcaklığa bağlı yanıklar ve kimyasal maddeye 
maruz kalma gibi sağlık risklerinin yanı sıra düşme,enkaz altında kalma ve travma gibi fiziksel riskler ile de yüz 
yüzedir. Bu kaza ve hastalıklara ek olarak, itfaiyecilik mesleğinde psikolojik rahatsızlıklar ve stres yoğun olarak 
yaşanmaktadır. İtfaiyeciler arasında özellikle kalp damar hastalıkları sıklıkla görülmektedir. Indianapolis’te 
yapılan bir araştırmada, personel ölümlerinin %44’ünün kalp krizi kaynaklı olduğuna dikkat çekilmektedir.[2] Kalp 
krizine bağlı ölümlerin oranı, mesleğin doğası gereği sıklıkla meydana gelen yanık ve dumana maruz kalmaya 
bağlı ölüm oranlarından daha yüksektir.. İtfaiyecilerin yoğun iş temposunda çalışması, yapılan işin yüksek fiziki 
egzersiz gerektirmesi ve tehlikeli görevlerin yerine getirilmesi kalp damar hastalıklarını tetiklemektedir[3].Bu 
çalışma ile İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği’ne göre çok tehlikeli iş sınıfına giren 
itfaiyecilik mesleğinin çalışma süreçleri içerisinde maruz kaldıkları riskler ve alınabilecek önlemler ile ilgili 
öneriler derlenmiştir. İtfaiyeciler; fiziksel,kimyasal, biyolojik, ergonomik, ve çevresel riskler başta olmak üzere 
birçok riskle karşı karşıya kalmaktadır. Uzun çalışma saatlerine bağlı olarak nörolojik ve kardiyovasküler riskler 
gibi doğrudan çalışanın sağlığını tehdit eden bir durum içerisindedir. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamından Kişisel 
Koruyucu Donanımların (KKD) kullanımının yaygınlaştırılması çalışanın performansını doğrudan etkileyecek 
bu tür risklerin azaltılmasına katkı sağlayabilecektir. Ancak risklerin kaynakta kontrol önlemleri KKD den 
öncelikli tercih edilecek yöntem olmalıdır. Ayrıca mesleğe özgü genel sağlık taramaları,periyodik muayeneler 
ile itfaiyecilik mesleğinde önemli hastalıkların ilerlemesinin önüne geçilebilir.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, İş Güvenliği, İtfaiyeci, Meslek hastalıkları

Occupational Health and Occupational Risks of Firemen
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Firefighting; is one of the most risky and stressful professions, seeking knowledge, experience, courage and 
dedication. Firefighters;. guns are hose and bullet water.Firemen who undertake to protect the safety of life 
and property against the fire of citizens; [1]. Firefighters are also faced with physical risks such as falls, debris 
and trauma as well as health risks such as smoke poisoning, burns due to high temperatures and exposure 
to chemical substances. face is. In addition to these accidents and illnesses, psychological distress and stress 
are experienced in the firefighting profession. Especially cardiovascular diseases are frequently seen among 
firemen. In a study conducted in Indianapolis, it was noted that 44% of staff deaths were caused by a heart 
attack. [2] The rate of heart-related deaths is higher than the death rate due to exposure to frequent burns and 
smoke from the nature of the profession.The intensive work of firemen, the need for high physical exercise, and 
the fulfillment of dangerous tasks trigger cardiovascular disease [3]. This study compiles suggestions on the 
risks and possible precautions to be taken by the firefighting profession, which is in dangerous business class 
according to the Communiqué on Hazards Classification Regarding Occupational Health and Safety. Firefighters; 
physical, chemical, biological, ergonomic, and environmental risks. Depending on long working hours, such as 
neurological and cardiovascular risks directly threaten the health of the employee. Dissemination of the use of 
Personal Protective Equipment (PPE) in the context of Occupational Health and Safety can contribute to reducing 
such risks directly affecting the performance of the employee. However, control measures at the source of risks 
should be the preferred method of preference for PPE. In addition, occupational specific health screenings, 
periodic examinations and the advancement of important diseases in the firefighting profession can be avoided.
Keywords: Occupational health, occupational security, firefighter,occupational diseases
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Hasta Bina Sendromu
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Günümüzde insanlar zamanlarının çoğunu ev, okul veya işyeri gibi kapalı ortamlarda geçirmektedir. Isı yalıtımının 
ön planda olduğu ve iyi havalandırılmayan kapalı ortamlarda iç ortam hava kirleticilerinin konsantrasyonlarındaki 
artış insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.

İç ortam havasında bulunan başlıca kirleticiler; karbon monoksit, karbon dioksit, kükürt dioksit, nitrojen oksitler, 
formaldehit, sigara dumanı, radon, asbest, kurşun, uçucu organik moleküller, çeşitli mikroorganizma ve 
alerjenler gibi biyolojik, fiziksel ve kimyasal zararlı etkenlerdir.

Hasta bina sendromu (HBS) belirli bir iç ortamda yaşayan veya çalışan bireylerde ortaya çıkan ve ortamdan 
uzaklaşıldığında kaybolan üst solunum yollarında tahriş, baş ağrısı, gözde kızarıklık, yorgunluk ve deri 
döküntüleri gibi belirtileri ifade eder.

Hasta bina sendromuna bağlı gözlenen semptomların önlenebilmesi için iç ortamda uygun iklimlendirme 
koşulları sağlanmalı ve bina içerisinde iç ortam kirleticilerinin emisyonları azaltılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hasta bina sendromu, iç ortam hava kirleticileri, havalandırma
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Today, people spend most of their time in closed environments like home, school or work. The increase in 
concentrations of indoor air pollutants in indoor environments where heat insulation is frontal and in poorly 
ventilated indoor environments negatively affects human health.

The main pollutants found in indoor air are; physical and chemical hazards such as carbon monoxide, carbon 
dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides, formaldehyde, cigarette smoke, radon, asbestos, lead, volatile organic 
molecules, various microorganisms and allergens.

Sick building syndrome (SBS) refers to irritation, headache, eye redness, fatigue, and skin rashes on the upper 
respiratory tract that occurs in individuals living or working in a certain domestic environment and disappears 
when they are removed from the environment.

In order to avoid the symptoms associated with the patient building syndrome, appropriate indoor conditions 
must be provided in the indoor environment and emissions of indoor pollutants in the building must be reduced.

Keywords: Sick building syndrome, indoor air pollutants, Ventilation
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Dokuz Eylül Üniversitesi İş ve Meslek Hastalıkları 
Polikliniği; 3 Yıllık Deneyim
Arif Cimrin, Yucel Demirel, Nur Safak Alici, Ayşe Coşkun Beyan

Dokuz Eylül Üniversitesi, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı 05.12.2012 tarihinde kurulmuş ve halen hem hasta 
bakımı hem de asistan eğitimi olmak üzere eğitim ve hizmet verme misyonlarını yerine getiren bir kliniktir. Bu 
araştırma kliniğimize başvuran olguların özellikleri ve tanıları sunulacaktır.

Kasım 2013- Aralık 2016 yılları arasında polikliniğimize toplam 862 olgu başvurdu. Bu olgulardan 708’i (%82,1) 
erkek, 154’ü (%17,9) kadındı. Olguların en genci 21 ve en yaşlısı 76 yaşında olmak üzere yaş ortalaması 38,27±7,72 
yıl idi. Çalışma süreleri ortalama 126,6±87,28 (1-420) aydı. 250 olgu (%29) hiç sigara kullanmamıştı. Olguların 
başvurduğu başlıca sektörler maden, seramik, metal, diş teknisyenliği, makine, mobilya, kimya, tekstil-deri, 
elektrik- elektronik, hizmet ve sağlık sektörleri idi. Tanıların Türkiye meslek hastalığı listesine göre dağılımında 
262 (%30,4) olgu C grubunda, 132 (%15,3) olgu E grubu, 23 (%2,7) olgu A grubunda, 14 (%1,6) olgu B grubu, 
1(%0,1) D grubu meslek hastalıkları içinde sınıflandırıldı.

Final tanılarına göre dağılıma baktığımızda solunum sistemi, kas iskelet sistemi, deri ve kulak boğaz burun 
hastalıkları önde gelen mesleksel sorunlardır. Ülkemizde hala toz, gürültü, ergonomik risk ve kimyasallardan 
oluşan klasik mesleksel risklerin ön planda olduğunu, psikososyal riskler gibi daha güncel sorunların gizlendiği 
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: meslek hastalıkları, pnömokonyoz, kas iskelet sistemi hastalıkları

Dokuz Eylul University Occupational Disease Department; 3 Years 
Experience
Arif Cimrin, Yucel Demirel, Nur Safak Alici, Ayşe Coşkun Beyan

Dokuz Eylul University, Department of Occupational Medicine, İzmir

Dokuz Eylul University Department of Occupational Diseases was established on 12.05.2012 and is currently a 
clinic that fulfills its mission of providing education and service, both patient care and assistant education. In this 
study, the characteristics and the diagnoses of these cases referred our clinic will be presented.

Between November 2013 -December 2016, 862 cases were admitted to our clinic. Of these, 708 (82.1%) were 
male and 154 (17.9%) were female. The mean age was 38.27 ± 7.72 years, with the youngest case was 21 years 
and the oldest case was 76 years old. The mean working time was 126.6 ± 87.28 (1-420) years. 250 (29%) of 
never smoked. The major sectors to which the cases refer were mining, ceramics, metal, dental technicians, 
machinery, furniture, chemistry, textile-leather, electrical- electronics, service and health sectors. According to 
the Turkish occupational disease list, 262 (30.4%) cases were in group C, 132 (15.3%) cases were in group E-, 23 
14 (1.6%) cases in group B, and 1 (0.1%) case in group D.

Our clinic has served a great number of cases in the field of occupational diseases in short time. According to 
the final diagnoses, respiratory system, musculoskeletal system, skin and ear, throat and nose diseases are 
the leading occupational problems. More current problems such as psychosocial risks have been seen to be 
hidden in our country that the classical occupational risks of dust, noise, ergonomic risk and chemicals are still 
the frontrunners.

Keywords: occupational diseases, pneumoconiosis, musculoskeletal diseases
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Türkiye’de Meslek Hastalıkları Kayıt ve Bildiriminde 
Engeller
Mehmet Erdem Alagüney1, Anna Allen2, Metin Pıçakçıefe3

1Yunus Emre Devlet Hastanesi, İş ve Meslek Hastalıkları, Eskişehir, Türkiye 2West Virginia Üniversitesi, Meslek 
Hastalıkları Departmanı, WV, ABD 3Muğla Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Muğla, Türkiye
AMAÇ: Meslek hastalıklarının düzgün kayıt ve bildirimi bu hastalıkların dağılımının anlaşılması ve önleyici 
hizmetlerin geliştirilmesi için önemlidir. Bu raporda meslek hastalıklarının bildirimine engel olan hususlar 
aktarılacaktır. METOD: Meslek hastalıklarını Türkiye’de ikinci ve üçüncü basamakta ve ABD’de inceleyen bir 
hekim bildirime engel olan durumları derlemiştir. SONUÇLAR: Hastalıkları tam sayısı, veri analizi ve eylem 
(olumsuz bir duruma karşı önleme veya müdahale) veri toplamada eksik kalan ana unsurlardır. Meslek 
hastalıklarının kaliteli bildirimi, meslek hastalıklarını tanıma, meslek hastalıklarına ilişkin farkındalık, bildirim 
sistemine uyum, kontrol ve yaygınlaştırma çabalarındaki eksiklikler başlıca bariyerlerdir. Meslek hastalıklarının 
tanınması: Sağlık hizmeti sunucuları bulaşıcı hastalıkları raporlamak ve bildirmek konusunda uyumlu iken 
meslek hastalıkları bildirimi ihmal edilmektedir. Meslek hastalıkları günlük tıbbi uygulamada nadiren akla 
getirilir, bu nedenle nadiren teşhis edilirler. Doktorlar sıklıkla ayırıcı tanıda mesleki veya çevresel nedenleri 
düşünmemektedirler. Çoğu hekim meslek hastalıkları konusunda çok az eğitim almıştır. Bu alanda tıpta 
uzmanlığın yetersiz olması meslek hastalıklarının tespiti ve tanınması için önemli bir engel teşkil etmektedir. 
Çalışanın işverene bildirimi ve işveren tarafından kayıt: Çalışanın meslek hastalığı tanısı sonrası iş güvencesinin 
olmaması bildirim sürecini engelleyen birincil faktördür. İşveren de bu hastalıkların bildirimi durumunda yasal 
yaptırımlar konusunda endişelidir. Sürveyans: Türkiye’ye özgü en önemli teknik engel, meslek hastalıklarıyla 
ilgili verileri toplamak için tek yetkili kurumun SGK olmasıdır. Mevcut sistem sigorta ve tazminat amaçları için 
tasarlanmıştır, teşhis kriterleri tazminat ölçütleridir ve yıllık yayınladıkları sayılar belirli bir yüzdenin üzerinde 
maluliyeti olan hastalardır. Bunların hepsi meslek hastalıklarının olduğundan az görülmesine neden olur. 
Bireysel veya bölgesel verilerle halk sağlığı açıdan önleyici ve koruyucu faaliyetlerin esas yürütücüsü olan, 
ayrıca bildirim için en önemli kaynak olan sağlık merkezleri ve laboratuvarların bağlı olduğu sağlık bakanlığının 
meslek hastalığına ilişkin veri toplamaması önemli bir sorundur. SONUÇ: Türkiye’de hem Sağlık Bakanlığı hem 
de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın paydaşlığı ile çalışacak bir ulusal meslek hastalıkları sürveyans 
merkezi kurulması gereklidir.
Anahtar Kelimeler: bariyer, bildirim, meslek hastalıkları

Barriers for Recording and Notification of Occupational Diseases in 
Turkey
Mehmet Erdem Alagüney1, Anna Allen2, Metin Pıçakçıefe3

1Yunus Emre Hospital, Occupational Diseases Department, Eskisehir, Turkey 2West Virginia University, 
Occupational Diseases Department, WV, USA 3Mugla University, Department of Public Health, Mugla, Turkey
AIM: Proper registration and notification of occupational diseases is important for understanding the distribution 
of these diseases and developing preventive services. This report discusses the barriers for notification 
of occupational diseases. will be discussed. METHOD: A physician who practiced occupational medicine in 
secondary and tertiary care in Turkey and in USA (as a visiting scholar) compiled the situations that prevented 
reporting. RESULTS: Reporting of occupational disease is hindered by deficiencies in recognition of occupational 
diseases, compliance, control, and dissemination efforts. Recognition: Reporting and notifying infectious diseases 
are familiar to the health care providers however, reporting and notifying occupationally related conditions are 
neglected. Occupational illnesses are encountered only occasionally in a typical medical practice and are seldom 
immediately recognized. Physicians commonly don’t consider occupational or environmental causes in their 
differential diagnosis. Most have received little training in occupational medicine. Lack of medical expertise is a 
genuine obstacle to detection and recognition of occupational diseases. Reporting of employee and recording 
of employer: Job insecurity of the employee may be the primary factor obstructing the notification process. The 
employer is also reluctant because of the fear of legal sanctions. Surveillance: The most important barrier 
specific to Turkey is SSI is the only authority to collect data on occupational illnesses. The system is designed 
for insurance and compensation purposes, their diagnostic criteria are actually compensation criteria, data 
collected by SSI is designed for compensation purposes, and they publish the data of patients with a percentage 
of disability over a limit. These all are important causes of underestimation of occupational diseases. Another 
important problem is Ministry of Health is not involved in data collection. CONCLUSION: It is necessary to 
establish a national surveillance center for occupational diseases in Turkey with the cooperation of the Ministry 
of Health and the Ministry of Labor and Social Security.
Keywords: barriers, filters, notification, occupational diseases
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Transdermal Yamalara Maruziyet
Fatma Çavuş Yonar, Beril Anılanmert

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Cerrahpaşa İstanbul

Transdermal yamalar, kullanım kolaylığı, sabit kan konsantrasyonu sağlamak üzere absorpsiyon hız kontrolü, oral 
veya intravenöz uygulamaya alternatif olarak cazip bir uygulama yolu sunar, ilk geçiş biyotransformasyonunun 
elimine edilmiş olması, daha düşük ilaç dozları sayesinde yan etki insidansında azalma, gastrointestinal tahrişinin 
eliminasyonu ve uygulama yapılabilecek cilt bölgelerinin fazla olması gibi nedenlerle, cazip bir ilaç uygulama 
yoludur. Geleneksel sistemik ilaçlara alternatif olarak popülerlik kazanmaya devam etmektedir [1, 2]. Fentanil, 
buprenorfin, skopolamin, rotigotin, rivastigmin ve estradiol gibi ilaçlar yama içinde verilebilir. Transdermal 
yamalara kazara topikal olarak maruziyete dayalı zehirlenme, özellikle terapötik indeksleri dar ilaçlar için çok 
önemli bir konudur. Kullanılıp atılmış bir yama, yamanın kullanım ömrü boyunca hastaya verilenden daha fazla 
ilaç içerebildiğinden, özellikle uygun şekilde imha edilmediğinde kazara maruziyet riskini taşır [1]. Klonidin, 
fentanil, nikotin ve skopolamin içeren çeşitli transdermal yamalara maruz kalan çocuklara ilişkin de toksisiteler 
rapor edilmiştir [2]. Vücut yüzey alanının vücut ağırlığına oranının artmasıyla birlikte, özellikle çocuklar yanlışlıkla 
topikal olarak bunlara maruz kaldığında, sistemik etki ve toksisite riski artmaktadır. Yamanın ve altındaki cilt 
bariyerinin bütünlüğünün bozulması, emilim artışı ve akut sistemik toksisite ile sonuçlanabilir. Dahası, terapötik 
amaçlarla ilaçlı yama kullanan yetişkinler, çocuklarda kazara zehirlenmenin tehlikelerinden haberdar olmayabilir. 
Son yıllarda, uygunsuz şekilde atılmış (zemine atma, başucu raylarında sıkıştırma ve diğer emniyetsiz yerlere 
bırakma vb.) transdermal yamalara kazara maruz kalma olaylarıyla ilgili endişeler ortaya çıkmış olup, [3]. FDA, 
DEA, ISMP, CMS, vb. kuruluşlar da, uygunsuz imha yöntemleri ile ilgili endişelerini dile getirmişlerdir. Yamayı 
uygulayan sağlık çalışanlarının, kullanılmış yamaları uluslararası standartlara uygun olarak onaylanmış bir 
uygulamayla imha etmeleri gerekir. [1] Roberge, R. J., Krenzelok, E. P., & Mrvos, R. (2000). J.Emerg. Med., 18(2), 
147-151 [2] Reid, E., Haley, A. C., West, D., Micali, G., & Pierre, S. S. (2011). J. Am. Acad. Dermatol., 64(2), AB132. 
[3] ISMPerroralert, 2012, Pharmacy Today, 80.
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Exposure to Transdermal Patches
Fatma Çavuş Yonar, Beril Anılanmert

Istanbul University Institute of Forensic Sciences Cerrahpaşa Istanbul

Transdermal patches offer an attractive administration route alternative to oral/ intravenous administration due 
to ease of use, absorption rate control for steady blood concentration, elimination of first-pass biotransformation 
and gastrointestinal irritation, allowing smaller doses with reduced incidences of side effects and availability of 
multiple skin sites for application. They continue to grow in popularity as an alternative to traditional systemic 
medications. [1,2]. Drugs like fentanyl, buprenorphine, scopolamine, rotigotine, rivastigmine and estradiol 
can be given in patches. Accidental poisoning after topical exposure to transdermal patch medications is a 
very important issue especially for drugs with narrow therapeutic index. A used patch may contain even more 
drug than is delivered to the patient over the period of use and carry a risk of accidental exposure especially 
if disposedi of improperly [1]. Toxicity reports exist for children exposed to clonidine, fentanyl, nicotine, and 
scopolamine patches [2]. Increased body surface area to body weight ratio, cause increased risk for systemic 
toxicity in children, especially if unintentionally exposed topically.Disruption of integrity of the patch and of the 
skin barrier may result in increased absorption and acute toxicity. Furthermore, adults using a medicated patch 
may not be aware of the increased hazards of accidental poisoning in children. Over recent years, concerns have 
arisen on accidental exposure to improperly disposed transdermal patches (throwing them to floor, stuck on 
bedside rails, leaving to unsecured patient areas, etc.) [3]. Institutions as FDA, DEA, ISMP, CMS have expressed 
concerns over inappropriate disposal methods. Healthcare workers should dispose them following appropriate 
applications according to international standards. [1] Roberge, R.J., Krenzelok, E.P., & Mrvos, R. (2000). J. Emerg. 
Med., 18(2), 147-151 [2] Reid, E., Haley, A.C., West, D., Micali, G., & Pierre, S.S. (2011). J. Am. Acad. Dermatol., 
64(2), AB132. [3] ISMPerroralert, 2012, Pharmacy Today, 80.
Keywords: Exposure, Healthcare worker, Transdermal patches 
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Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıklarının Tespiti Ve 
Önlenmesi İçin Yapılması Gereken Tetkikler
Medine Çiçek Girgin, Prof.dr. Ali Ceylan

Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, DİYARBAKIR

Bu çalışmada; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 15. maddesi ile tüm çalışanlara sağlık gözetimi 
yapılması yükümlülüğü getirmiştir. Bir çok iş kolunda çalışanların meslek hastalıkları net olarak tanımlanarak 
hastalıkların tespiti için yapılması gereken tetkiklerde belirlenmiştir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan sağlık 
çalışanları için meslek hastalıklarının tanımlanması ve yapılması gereken tetkiklerin belirlenmesi sürecinde 
yapılan çalışma sonucunda ‘Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıklarının Tespiti Ve Önlenmesi İçin Yapılması 
Gereken Tetkikler’ rehberi hazırlayarak, farklı disiplinlerde çalışan sağlık çalışanlarının meslek hastalıklarının 
tanımlanması sürecine katkıda bulunmak ve sağlık kurumlarının yapacakları sağlık gözetimleri için kaynak 
oluşturmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: sağlık çalışanları, meslek hastalıkları, tetkik

For Evaluatıng The Detectıon And Preventıon Of Occupatıonal 
Dıseases Of Health Care Workers
Medine Çiçek Girgin, Prof.dr. Ali Ceylan

Dicle University, Medical Faculty, Department of public health, DIYARBAKIR, TURKEY

In this study, 6331 occupational health and Safety Act 15. with the item to be made for medical supervision of all 
employees obliges. Employees in many businesses that need to be made in audits clearly defined occupational 
diseases as well as for detection of diseases has been identified. Identification of occupational diseases for 
health care workers in very dangerous class in the process of determining and evaluating the study as a result of 
evaluating for the detection and prevention of occupational diseases of health care workers’ guide by preparing 
health care workers who work in different disciplines contribute to the process of identification of occupational 
diseases and health surveillance is intended to create a resource for their health care institutions.

Keywords: health care workers, occupational diseases, inspection
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Toza Bağlı Meslek Hastalıkları Türleri Ve Toza Bağlı 
Maruziyet Risk Değerlendirmesi
Yelda Gök, Tahsin Aykan Kepekli

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul

İş sağlığı ve güvenliği çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerini sürdürme ve daha üst 
düzeylere çıkarma çalışmalarını sağlamaktadır. Hızla gelişen teknoloji insanlara fayda sağlarken diğer taraftan 
insan ve çevreye zarar vermektedir. Makine, araç ve gereç insan sağlığı ve güvenliği, işyeri güvenliği, çevre 
sağlığı ve çevre güvenliği için tehdit oluşturmaktadır. Çalışanların iş kazası yapma ve daha sonrasında meslek 
hastalıkları olma ihtimalleri artmaktadır. Çalışanların sağlıklı çalışma ortamında hızlı ve sağlıklı olmasını 
sağlamaktadır. Her hastalık meslek hastalığı olmamaktadır. Meslek hastalıkların olması için çalışanların sürekli 
olan ya da işin gidişatı nedeniyle oluşması, kalıcı veya geçici hastalık ya da psikolojik sorun şeklinde ortaya 
çıkması gerekmektedir.

Bu çalışmada, ortama toz yayılan proseslerde çalışanların yakalandığı meslek hastalıklarının sebepleri ve 
alınması gereken iş güvenliği önlemleri incelenmektedir. İş güvenliği olmadığı taktirde, iş kazası ve meslek 
hastalıklarının meydana gelmesi kaçınılmazdır.Çalışanın meslek hastalığına yakalanması çalıştığı işte riskin 
olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda çeşitli işyerlerindeki tozlu ortamların ILO Chemical Control Toolkit 
yöntemi ile risk değerlendirmesi yapılmış, alınması gereken güvenlik önlemleri belirlenmiş ve bu tozlu ortamlar 
sonucunda yakalanılabilecek Meslek Hastalıkları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları, risk değerlendirmesi,

The Types Of Occupational Illnesses Connected To The Dust And 
Dust Exposure Risk Assessment
Yelda Gök, Tahsin Aykan Kepekli

Istanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty Of Health Sciences, Occupational Health And Safety Department, Istanbul, 
Turkey

Occupational health and safety of employees physical, mental and social well-to operate and provide higher 
levels removing their resume. Rapidly evolving technology, while providing benefits to the people on the other 
hand, harms people and the environment. Machinery, equipment and tools human health and safety, workplace 
safety, environmental health and constitutes a threat to environmental safety. Employees won’t work, and 
afterwards, increases the possibility of occupational diseases. Fast and healthy employees in a healthy working 
environment to ensure that. Each disease is not occupational disease. Occupational diseases of employees or 
for the conduct of business due to the presence of continuous formation, in the form of permanent or temporary 
illness or psychological problems must occur.

In this study, the causes of occupational diseases dust spreading to the environment and employees caught up 
in processes that need to be taken safety measures are examined. If there is lack of job security, accidents at 
work and occupational diseases the occurrence of is inevitable.Occupational disease show that the work the 
employee is at risk of being caught. Various dusty environments at workplaces ILO Chemical control Toolkit in 
our study with the method of risk assessment carried out the security measures that must be determined and 
dusty environments that can be captured as a result of occupational diseases were investigated.

Keywords: occupational health and safety, occupational diseases, risk assessment
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Antineoplastik Ajanlara Maruziyet
Fatma Çavuş Yonar, Beril Anılanmert

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser çağımızın hastalığıdır. Bu hastalığın tedavisinde yaygın olarak ilaçla 
tedavi kullanılmaktadır [1]. Antineoplastik ve antikanserojen ilaçlar, sıklıkla kanser tedavisinde kullanılan bir grup 
tehlikeli ilaçlar olarak tanımlanır ve etki mekanizmalarına göre [2]; alkilleyici ajanlar, antimetabolitler, serbest 
radikaller, mitotik inhibitörler şeklinde sınıflandırılırlar. Antineoplastik ve antikanserojen ilaçların hazırlanması, 
depolanması, taşınması, hastaya verilmesi, atıklarının bertaraf edilmesi sırasında sağlık çalışanları bu ilaçların 
zararlı etkilerine maruz kalabilmektedir [1]. Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışmaya göre 8 milyon 
sağlık çalışanının bu ilaçlara maruz kalma potansiyeli olduğu belirtilmektedir [3]. Bu ilaçları terapötik dozda alan 
hastalarda görülen etkiler, maruz kaldılarsa hastanın aynı evde yaşadığı yakınlarında da görülebilmektedir [4]. 
Bu ilaçlara maruz kalan kişilerde deri kızarıklıkları gibi lokal etkilerden, spontan düşük ve olası kansere kadar 
çeşitli olumsuz etkiler gösterilmiştir. Antineoplastik ve antikanserojen ilaçlara mesleki maruziyet tamamen 
önlenemese de, gelişmiş mevzuatlarının katkısıyla hazırlanan sağlık ve güvenlik rehberlerinin uygulandığı 
ülkelerde maruziyete bağlı meslek hastalıkları giderek azalmaktadır. Ülkemizde ise Antineoplastik İlaçlarla 
Güvenli Çalışma Rehberi Sağlık Bakanlığı tarafından 2004 yılında yayınlanmıştır. Özellikle çalışanların kişisel 
koruyucu ekipmanları tam olarak kullanımı büyük önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antikanser İlaçlar, Antineoplastik Ajan, İş Sağlığı, Kanser İlaçlarına Maruziyet, Sağlık 

Personeli Exposition to Antineoplastic Agents
Fatma Çavuş Yonar, Beril Anılanmert

Istanbul University, Institute of Forensic Science, Cerrahpasa, Istanbul, Turkey

According to the World Health Organization, cancer is the disease of our time. Drug therapy is widely used 
in the treatment of this disease [1]. Antineoplastic and anticancer drugs are often described as a group of 
dangerous drugs used in the treatment of cancer and they are classified according to their mechanism of action 
[2]; alkylating agents, antimetabolites, free radicals, mitotic inhibitors. Health care stuff may be exposed to the 
harmful effects of antineoplastic and anticancer drugs during the preparation, storage, transportation, disposal 
and disposal of waste [1]. According to a study conducted in the United States, 8 million health care personel 
have been reported to have potential for exposition to these drugs [3]. The effects of these drugs on the patients 
receiving the therapeutic dose can also be seen in the relatives of the patient living in the same house if they 
are exposed [4]. People exposed to these drugs have been shown to have various negative effects, ranging 
from local effects such as skin rashes to spontaneous abortion and possible cancer. Although, occupational 
exposure to antineoplastic and anticarcinogenic drugs can’t be completely prevented, occupational diseases due 
to exposure are gradually diminishing in countries where health and safety guidelines prepared by the advanced 
legislation are applied. In our country, the Guide for Safe Work with Antineoplastic Drugs was published by 
the Ministry of Health in 2004. In particular, the full use of personal protective equipment by employees while 
dealing with these kinds of drugs is of great importance.

Keywords: Anticancer Drugs, Antineoplastic Agent, Exposition To Cancer Drugs, Health Professionals, 
Occupational Health
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Metal Sektöründe İş Kazası ve Meslek Hastalığı 
İstatistikleri, Maliyetleri ve Hukuksal Boyutları
Filiz Uz1, Yahya Bozkurt2 
1Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, Kadıköy/İSTANBUL 
2Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, 
Kadıköy/İSTANBUL

İşyerlerindeki çalışma ortamı, üretim süreçlerinin yetersiz ve olumsuz şartları, çalışanların sağlıklı yaşama ve 
çalışma hakkını tehdit etmektedir. İş kazası ve meslek hastalığı sadece çalışanı etkilememekte çalışanın ailesini, 
yakınlarını, iş arkadaşlarını, işvereni, devleti ve dolayısıyla bütün ülke ve toplumu etkilemektedir. Bu nedenle 
de çalışanların çalıştıkları ve yaşadıkları çevrede iş sağlığı ve güvenliği konusu üzerinde önemle durulmalı, 
çalışan ve işverenin iş güvenliği, hukuksal boyutları ve maliyetleri hakkında bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
İş kazası ve meslek hastalıkları sonucu oluşacak maddi ve manevi kayıpları önlemek için iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması gerekmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının 
sayısının azaltılması için iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek risklerin doğru değerlendirilerek 
tanımlanması, kontrol yöntemlerinin doğru şekilde uygulanması, üretim sürecindeki gelişmelerin bilimsel 
yöntemlerle incelenmesi ve güvenlik önlemlerinin arttırılması ile birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
önüne geçilebilmesi mümkündür. Bu çalışmada, metal iş kolu çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin korunması 
yolu ile iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun 4-1/a maddesi kapsamında sigortalı olan metal sektöründe iş 
kazası ve meslek hastalığı sonucu ayakta ve yatarak geçirilen geçici iş göremezlik süreleri(gün), sürekli iş 
göremezlik geliri bağlanan erkek çalışanların, Sosyal Güvenlik Kurumunun yayımlamış olduğu son beş yıllık 
veriler ele alınarak oluşturulan istatistiki dağılımı, iş kazası ve meslek hastalığının hukuksal boyutları ve 
maliyetlerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hukuk, iş göremezlik, iş kazası, meslek hastalığı, metal

Occupational Accident and Occupational Disease Statistics, Costs and 
Legal Dimensions in Metal Sector
Filiz Uz1, Yahya Bozkurt2 
1Marmara University, Institute of Pure and Applied Sciences, Goztepe Campus, Kadıkoy/ISTANBUL 2Marmara 
University, Technology Faculty, Metallurgy and Materials Department, Goztepe Campus, Kadıkoy/ISTANBUL

The working environment, the inadequate and negative conditions of the production processes in the workplaces 
threaten the healthy living and working rights of the employees. Work accidents and occupational diseases 
not only affect the worker, but also affect the employee’s family, relatives, colleagues, employer, government 
and therefore the whole country and society. For this reason, it is important to emphasize occupational health 
and safety in the work environment of the employees and in the environment where they live, employees and 
employers need to be aware of occupational security, legal aspects and costs. Measures must be taken to ensure 
occupational health and safety in order to prevent material and moral losses resulting from work accidents and 
occupational diseases. It’s possible that occupational diseases and occupational accident can be put a stop with 
the correct definition of the risks to be caused by the occupational accident and the occupational disease,correct 
application of the control methods and examination of the developments in the production process by scientific 
methods and being increased of safety measures. In this study, it is aimed to contribute to the prevention of 
occupational accidents and occupational diseases through the protection of the health and safety of employees 
of metal business line. Also, social insurance and general health insurance law 5510 of 4-1/a, which is insured 
under the provisions of occupational accidents and occupational disease in the metal industry passed as a 
result of the duration of the temporary incapacity outpatient and inpatient(in days) of continuous incapacity 
income that connects to the male employees social security institution published by the statistical distribution 
of the data generated by taking of the last five years, have been given to the legal dimensions and the costs of 
occupational accidents and diseases.

Keywords: Incapacity, law, occupational accident, occupational disease, metal
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Sağlık Çalışanların Meslek Hastalıkları Ve Sağlık 
Taramasına İlişkin İnançları
Ahmet Atasoy

Antalya Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Amaç; Sağlık çalışanların meslek hastalıkları ve sağlık taramasına ilişkin inançlarını değerlendirmektir 
Önem; Erken tanı meslek hastalıklarını önlemede ve azaltmada hayati önem taşımaktadır. Dünyada bilinen ve 
uygulanan en yaygın yaklaşımlar sağlık tarama programlarıdır. Bu programlarla bireylerin meslek hastalıklarına 
yönelik farkındalık durumunun arttırılması, erken tanının öneminin anlaşılması ve uygun tedavinin yapılması 
sağlanmaktadır.

YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 10 – 30 Mart 2015 tarihleri arasında Sandıklı Devlet Hastanelerinde 
çalışan 154 sağlık personeli üzerinde yapılmıştır. Meslek hastalıkları ve sağlık taramasına ilişkin inançları 
ve algıları sağlık inanç modeli ölçeği temel alınarak geliştirilen anket kullanılmıştır. Elde edilen bulguların 
değerlendirilmesinde SPSS 11.5 programı kullanılmıştır. Verileri değerlendirilirken aritmetik ortalama, standart 
sapma, tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır.

BULGULAR: Araştırmaya katılanların % 39,6’ı hemşireler oluşmaktadır. % 46,1’i ön lisan düzeyinde eğitim 
aldığı saptanmıştır. Çalışanların unvan, eğitim durumu, cinsiyete göre meslek hastalıklarına duyarlılık ve ciddiyet 
algılama puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Sağlık taramasına yönelik yarar ve engel ve 
güven puan ortalamaları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Meslek Hastalığı, sağlık taraması, sağlık inançları

Health Workers’ Belıefs About Occupatıonal Dıseases And Health 
Screenıngs
Ahmet Atasoy

Private vocational and technical Anatolian high school

AIM: The main purpose of this study is to assess health workers’ beliefs about occupational diseases and 
health screenings.

BACKGROUND: Early diagnosis carries a vital importance in preventing and decreasing the occupational 
diseases. The most common and known approaches in the world are the health screening programs. Through 
these programs, increasing the awareness of people towards occupational diseases, understanding the 
importance of early detection, and application of appropriate treatment are ensured.

METHOD: This descriptive study was conducted in 154 health workers in State Hospitals in Sandıklı from the 
10th to 30th of March 2015. For beliefs and perceptions about occupational diseases and health screenings, a 
questionnaire, which was developed using a scale on Health Belief Model, was applied. Data analysis were done 
in the SPSS-15 using Means, Standart Deviations, and One-Way ANOVA.

RESULTS: Nurses constitute the largest group (39,6%) in the survey. Almost half of the participants (46.1%) 
have graduate level education. The differences among the scores of sensitivity and perception levels about 
occupational diseases by profession, educational status, and gender were found to be statistically significant. 
However, no meaningful difference amon the mea scores about benefits, barriers, and reliability of health 
screenings was detected.

Keywords: Occupational diseases, health screening, health beliefs
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İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Hakkında 
Değerlendirme
Arif Çımrın1, Yücel Demiral1, Cebrail Şimşek2, Ali Naci Yıdız3, Meral Türk4, Nuray Özgülnar5, Ayşe Coşkun Bey-
an1, Erdem Alagüney6, Özlem Kar Kurt3

1Dokuz Eylül Üniversitesi, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir 2Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 
Cerrahisi Hastanesi, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara 3Hacettepe Üniversitesi, İş ve Meslek Hastalıkları 
Bilim Dalı, Ankara 4Ege Üniversitesi, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir 5İstanbul Ünivesitesi, İş ve Meslek 
Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul 6Yunus Emre Devlet Hastanesi, İş ve Meslek Hastalıkları Polikliniği, Eskişehir

Ülkemizde toplam nüfusun yaklaşık üçte birinin aktif çalışma gücü içinde olduğu (yaklaşık 25 milyon kişi) kabul 
edilmektedir. Bu sayıya göre hesaplanırsa Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tahminlerine göre beklenen meslek 
hastalığı( MH) sayısına 2016 yılı için en az 1000.000 MH olgusudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) 
2018 yılı hedefleri için de MH ve iş kazasının azaltılması ve MH kayıt ve bildirim sistemin geliştirilmesi yönünde 
hedefler koymuştur. Hem ILO nun hem de ÇSGB dokümanlarında MH önleme çalışmalarına ağırlık verilmesi 
üzerine vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde İSG’ ne yönelik hizmet kalitesinin desteklenerek arttırılması 
bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu sürecin diğer önemli ayaklarından birisi, 2012 yılından itibaren Meslek 
Hastalıkları Yan Dal uzmanlık (IMHU) eğitim programının kurulmuş olmasıdır. Bu uzmanlık alanı, işyerinden 
başlayarak çalışan sağlığının korunması çalışmalarına her aşamada; planlama, yürütme ve izleme, denetim 
aşamalarının tamamında yer alabilecek uzman hekimlerin yetiştirilmelerini amaçlamaktadır. İMHU, MH tanı ve 
bildirim sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ile mesleki iş birliğinin 
oluşturulması ve işyerlerinde sunulan İSG hizmet kalitesinin artırılması; ILO nun da vurguladığı gibi öncelikle 
koruyucu İŞG hizmet sisteminin kurulmasında görev alacak, hem ulusal hem de uluslararası yapılanmalarda 
sisteme ait sorunların belirlenmesi, izlemi ve çözümü konusunda çalışabilecek yetkin insanlardır. İMHU eğitimi, 
halen 4 üniversite hastanesi ve 1 eğitim araştırma hastanesinde İMHU yan dal eğitim programı bünyesinde 
yürütülmektedir. Halen 2 uzman hekim mezun olmuştur. Bu sayının giderek artarak korunmanın öncelendiği 
İSG uygulamalarının yaygınlaşması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: meslek hastalıkları uzmanlığı, iş sağlığı, meslek hastalıkları

Evaluation on Occupational Medicine Specialist Training
Arif Çımrın1, Yücel Demiral1, Cebrail Şimşek2, Ali Naci Yıdız3, Meral Türk4, Nuray Özgülnar5, Ayşe Coşkun Bey-
an1, Erdem Alagüney6, Özlem Kar Kurt3

1Depatment of Occupational Medicine, Dokuz Eylul University, İzmir 2Depatment of Occupational Medicine, 
Ataturk Chest Diseases Hospital, Ankara 3Depatment of Occupational Medicine, Hacettepe University, Ankara 
4Depatment of Occupational Medicine, Ege University, İzmir 5Depatment of Occupational Medicine, İstanbul 
University, istanbul 6Depatment of Occupational Medicine, Yunus Emre State Hospital, Eskişehir

Approximately one third of the total population in our country is considered to be in active working capacity 
(approximately 25 million people). If this number is accounted for, according to the International Labor 
Organization (ILO), the estimated number of occupational diseases (OD) is at least 1000,000 OD for 2016. The 
Ministry of Labor and Social Security (MLSS) has set targets for the year 2018 targets for the reduction of the 
OD and work accidents and the development of the OD registration and notification system. In this context, 
it has become a necessity to increase the quality of service towards OHS in our country. One of the other 
important steps of this process is the establishment of the Occupational Disease Specialization (ODS) training 
programme since 2012. This programme intersts in many ways, at every stage, the work of the protection of 
working health, starting from the workplace; planning, execution and monitoring are aimed at raising specialist 
physicians who may be involved in all of the supervision stages. Establishment and development of ODS, OD 
diagnosis and notification systems; establishing a professional business association with workplace physicians 
and job security experts and increasing the quality of the OSH service provided in the workplace; As the ILO 
emphasizes, it is the qualified people who will work primarily in the establishment of the protective OHS service 
system and will be able to work on the identification, monitoring and resolution of systemic problems in both 
national and international structures. ODS education is currently being carried out within the program of the ODS 
minor program in four university hospitals and an educational research hospital. Currently, two physicians have 
graduated. It is aimed to promote the implementation of OHS practices, which are increasingly emphasized in 
this respect.
Keywords: occupaional medicine speciality, occupaional health, occupaional diseases
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Vardiyalı ve Nöbet Sistemi Şeklinde Çalışma 
Düzeninin Hemşireler Üzerine Etkisinin 
Değerlendirilmesi
Safiye Ozvurmaz1, Zeynep Öncü2

1Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 
Halk Sağlığı Hemşireliği

Ülkemizde yaygın olarak vardiyalı çalışma sistemi uygulanmaktadır. Bu durum çalışanları psikolojik ve fizyolojik 
olarak etkilemektedir. Vardiyalı çalışma uygulamaları kanunla düzenlenmiş bir çalışma şeklidir, kanun dışında 
uygulama yapmak mümkün değildir. Sağlık hizmeti de kesintisiz hizmet gerektirdiğinden, vardiyalı çalışma 
kaçınılmazdır. Ancak, hizmetin devamı, kalitesi, çalışanların dikkat ve verimliliği açısından vardiyalara gerekli 
sayıda personel atanması önemlidir. Çalışmanın amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde vardiyalı 
ve nöbet sistemi şeklinde çalışma düzeninin hemşireler üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmaya, Adnan 
Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde, tüm eğitim düzeylerinden (Lise Mezunu, Ön Lisans Mezun, Lisans 
Mezunu, Lisansüstü Eğitim almış olan), araştırmaya katılmayı kabul eden, 18 yaş ve üzerinde kadın/erkek 
olarak, 290 katılımcı hemşire dahil edilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu kadın çalışandır. (255 kişi) Gündüz 
aktif bireylerin gece uyuyarak vücudunun dinlenip yenilenmesi sağlıklı yaşam gereğidir. Hemşirelerin çalışma 
şekillerinin fiziksel, fizyolojik, ruhsal sağlıklarında etkisi olup olmadığı, sosyal hayatlarını nasıl etkilediği 
araştırılmıştır. Sağlık sektöründe vardiyalı çalışma düzeni, işle ilgili stres, doyumsuzluk hemşireleri etkileyen 
olumsuz faktörlerdir. Çalışma saatleri ile iş stresine maruz kalma sonucunda da iş doyumsuzluğu oluştuğu 
görülmektedir Kardiyovasküler hastalıklar, gastrointestinal sistem şikayetleri, uyku sorunları, ruh sağlığı 
sorunları, yorgunluk, iş memnuniyetsizliği, iş esnasındak kazalar ve yaralanmalar, dikkat eksikliği ve iş 
performansında azalmalara, devamsızlığa neden olur.
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The Evaluation Of The Effects Of Shift Work And On-Call System On 
The Nurses
Safiye Ozvurmaz1, Zeynep Öncü2
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Shift work is common in our country. This situation has affected the employees psychologically and 
physiologically. Shift work is a form of working regulated by law, so it isn’t possible to make implementation 
illegally. As healthcare also requires continuous service, shift work is inevitable. However, assigning sufficient 
number of employees to the shift is important in terms of continuity of service, quality of service, productivity 
and attention of the employees. The aim of the study is to determine the effects of shift work and on-call system 
on the nurses. 290 participant nurses who are from all education levels (high-school graduate, associate’s 
degree, bachelor’s degree, postgraduate ), agree to participate in the study, are 18 years old and over, and are 
male and female are included into the study. Although it is the men employees who carry out the profession, 
the great majority are women employees. It is necessary for healthy life for the individuals working in the 
daytime to sleep at night, rest and renew their body. It was investigated that whether the way nurses work 
had any physical, physiological and mental effect on their health, and how it affected their social life. Shift work 
system, work stress and dissatisfaction in health sector are negative factors affecting the nurses. It is seen that 
exposure to the work stress along with working hours leads to job dissatisfaction. Cardiovascular diseases, 
gastrointestinal problems, sleep problems, mental health problems, tiredness, job dissatisfaction, occupational 
accidents and injuries, attention deficit cause to decrease in job performance and absence from work

Keywords: nursing, shift work and on-call system, hospital,
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Sağlık Çalışanlarının Yaşam Kalitesi ve Yorgunluk Düzeylerinin 
Değerlendirilmesi
Safiye Özvurmaz1, Gamze Aktaş2

1Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2Celal Bayar Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Araştırmamızda sağlık çalışanlarının yorgunluk düzeylerini; sağlık çalışanlarının sağlıkta iyilik halinin temelinde 
yer alan yaşam kalitesi düzeyini ve yorgunluk düzeylerinin yaşam kalitesine etkisini incelemek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırma Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Nisan 2016-Haziran 
2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Tanımlayıcı ve kesitsel niteliğindeki çalışmamızın örneklemini, Adnan 
Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanlarından(Hemşire. Ebe.ATT) 
çalışmayı katılmayı kabul eden 302 sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırma için hazırlanan veri formu 
kullanılmıştır. Araştırma grubunun verdiği bilgilere göre; sağlık çalışanlarının %84.4’ü Kadındır. %59.9’u 20-29 
yaş aralığındadır. %57.9’u bekardır, 62.6’sı lisans ve üstü mezunudur.%60.3’ünün çalışma yılı 0-5 arasındadır. 
Sağlık çalışanlarının %42.7’si Fiziksel sağlığını, %43.4’ü ruhsal sağlığını normal düzeyde değerlendirmiştir. 
%37.1’inin geçen yıla göre sağlık durumu geçen seneden biraz daha kötüyken; %2.6sı geçen yıla göre çok daha 
iyi olarak değerlendirmiştir. sağlık çalışanlarının %58.6’sı iş yada aktivite için zaman kesintisi olduğunu, %62.3’ü 
iş çeşidinde kısıtlama olduğunu, %59.9’u ise iş ve aktivitelerinin dikkatli yapamadığını ifade etmiştir. 30 yaş ve 
üzeri sağlık çalışanlarının yorgunluk düzeylerinin daha yüksek olduğunu tespit edilmiştir..Evli sağlık çalışanlarının 
yorgunluk düzeyleri bekarlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. 20-29 yas grubu sağlık çalışanlarının 
yasam kalitelerinin 30 yaş ve üzerine göre daha iyi olduğu tespit edilmistir. Bekar sağlık çalışanlarının yaşam 
kalitelerinin evli olanlara göre daha iyi olduğu saptanmıştır. Özellikle 15 yıl ve üzeri sağlık çalışanlarının yorgunluk 
düzeylerinin çok yüksek olduğu görülmektedir, buna bağlı olarak sağlık çalışanları yaşam kalitelerininde 
düşük olduğunu ifade etmektedirler. Sonuç olarak sağlık çalışanlarının yorgunluk düzeyleri azaltılarak yaşam 
kalitelerininde bu bağlamda değişeceği düşünülmüştür.
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Adnan Menderes University Research was conducted in the Application and Research Hospital between April 
2016 and June, 2016. Descriptive and cross-sectional nature of our study sample, Adnan Menderes University 
Training and Research Hospital, the health of workers who accepted to participate in the work constitutes 302 
health personnel. The data forms for the research was used. According to information provided by the research 
group; 84.4% of health workers are women. 59.9% are 20-29 years old. 57.9% were single, 62.6 is a graduate 
degree and above. Is between 0-5 years of operation of 60.3%. 42.7% of health workers to physical health, 43.4% 
evaluated the mental health of the normal level. According to 37.1% last year, slightly more than last year In 
bad health condition that; The 2.6s% were considered to be much better than last year. 58.6% of the health care 
business interruption or that it is time for the activity, 62.3% of that restriction on the types of jobs, while 59.9% 
stated that they could not care business and activities. 30 years and older has been found that the higher the 
level of fatigue of health professionals..The married fatigue levels of the health workers was found to be higher 
than the single. 20-29 age group in the quality of life of healthcare workers has been found to be better than 
30 years of age and over. Single of the health workers was found to be a better quality of life than those who 
are married. Especially 15 years and appears to be very high levels of fatigue over health care, the consequent 
health workers have expressed quality life is low.

Keywords: Health Care Workers, health quality, Tiredness
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Belediye Çalışanlarının Solunumsal Bulgularının 
Sigara İçme Davranışları İle Karşılaştırılması
Özge Karasu, Özlem Terzi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

AMAÇ: Çalışma ortamındaki tozlar, gazlar, kimyasallar ve tahriş edici diğer maddeler başta astım, kronik bronşit, 
amfizem gibi obstüriktif akciğer hastalıklarının yanı sıra pek çok sağlık sorununa neden olmaktadırlar. Ayrıca 
bu zararlı maddelerin etkileri sigara içen kişilerde içmeyenlere göre daha fazla olabilmektedir. Bu çalışmada 
belediye çalışanlarının solunumsal bulguları ile sigara içme davranışlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Çalışma için gerekli izinler alındıktan sonra 1 Mart-30 Temmuz 2016 tarihleri arasında Büyükşehir 
Belediyesi’nde görevli 410 kişiye anket uygulandı. Tüm çalışanlara Spirotube marka spirometre ile solunum 
fonksiyon testi(SFT) iş yeri ortamında yapıldı. Ayrıca çalışanların arka-ön akciğer grafileri çekilerek patolojik 
bulgu varlığı incelendi. BULGULAR: Çalışanların %95,6’sı erkekti. Yaş ortalaması 38,49±7,57 yıldı.Su-
kanalizasyon işlerinde çalışan 253(%61,7), fen işlerinde çalışan 83(%20,2) ve makine ikmalde çalışan 61(%14,9) 
kişi olduğu belirlendi. Çalışanların solunumsal şikâyetleri incelendiğinde 4 (%1,0) çalışanda balgamlı öksürük, 6 
(% 1,5) çalışanda nefes darlığı saptandı. Çalışanlardan 244(% 59,5)’ü aktif sigara içicisi iken 12 (%2,9)’si sigarayı 
bırakmıştı. Tüketilen sigara miktarı min:0,5 max:84,0 paket/yıldı. Çalışanların SFT sonuçlarına göre 12’sinde 
(%2,9) restriktif tip ve 4’ünde (%1,0) ise obstrüktif tip akciğer hastalığı olduğu belirlendi. Yapılan istatistiksel 
analizlerde SFT’de patoloji saptanması ile sigara içme davranışı arasında ilişki saptanmadı (p=0,51). Radyolojik 
açıdan akciğerler değerlendirildiğinde ise iki kişide patolojik bulgu belirlendi. SONUÇLAR: Çalışanların SFT ve 
radyolojik patolojilerinin direk sigara ile ilişkisi saptanmadı. Patolojik bulguların çalışma ortamlarındaki çoklu 
faktörlerden (tozlar, gazlar ve diğer kimyasal tahriş ediciler) kaynaklanabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Çalışan sağlığı, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi, sigara

Comparison of Respiratory Findings with Smoking Behaviours in 
Municipality Workers
Özge Karasu, Özlem Terzi

Ondokuz May University, Department of Public Health, Samsun, Turkey

AIM: Dusts, gases, chemicals and irritants in working enviroment, beside mainly obstructive lung diseases such 
as asthma, chronic bronchitis, emphysema, cause lots of health problems. Also these harmful substances effects 
can be seen more in smokers then non-smokers. In this study, it was aimed to compare respiratory findings of 
municipality workers with their smoking behaviours. METHOD: After necessary permissions were obtained, a 
survey was conducted to 410 Bigcity Municipality workers in between 1 March-30 July 2016. Pulmonary function 
test was performed to all workers in working enviroment with a Spirotube spirometry trademark. Also presence 
of pathological findings was examined by taking workers posterior-anterior lung radiographies. FINDINGS: % 
95.6 of the workers were male. The age average was 38,49±7,57 years. It was determined that, 253 (%61.7) of 
the workers were in water-sewage jobs, 83 (%20.2) of the workers were in engineering jobs, and 61 (% 14.9) 
of the workers were in machine replenishment jobs. When pulmonary symptoms were evaluated, cough with 
sputum was seen in 4 (%1.0) workers and shortness of breath was seen in 6 (%1.5) workers. While 244 (%59.5) 
of the workers were active smoker, 12(%2.9) of the workers had gave up smoking. The cigarette consumption 
quantity was minimum: 0,5 and maximum: 84,0 pocket per year. It was determined that 12 (%2.9) of the 
workers had restrictive pulmonary disease and 4 (%1.0) of the workers had osbtructive pulmonary disease by 
workers pulmonary function tests. In statistical analyse, there was no correlation with pulmonary functional test 
pathology and smoking behavior (p=0,51). After radiological analysis of lung radiographs, patological findings 
were detected in two workers. RESULTS: There were no direct correlation between pulmonary function tests 
and radiological test phatologies and smoking. It was thought that, pathological findings could be arise from 
multipl factors (dusts, gases and other irritants) in the working enviroment.

Keywords: Worker health, pulmonary function test, lung radiography, smoking
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Türkiye’deki iş kazaları ve işe bağlı sağlık 
problemlerini etkileyen faktörler
Mikail Özdemir, Dilşad Save

Marmara Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Çalışmamızda Türkiye’de istihdam edilen çalışanların fiziksel yaralanmalı iş kazası geçirme durumunu 
ve işten kaynaklı veya iş nedeniyle kötüleşen sağlık problemi yaşanmasını etkileyen faktörlerin saptanması 
amaçlanmıştır. YÖNTEM: Araştırmada TÜİK 2013 Hanehalkı İşgücü Anketi ile birlikte uygulanan İş Kazaları ve 
İşe Bağlı Sağlık Problemleri Anketinin verilerinden faydalanılmıştır. Türkiye’nin tamamının (hem NUTS1 hem 
de NUTS2 için) kent ve kır temsiliyeti göz önünde bulundurularak katılımcıların 49 797’si çalışmamız için uygun 
bulunarak analizlere dahil edilmiştir. İş Kazaları Anketindeki sorular çalışmanın ana bağımlı değişkenlerini 
oluşturmuştur. Karıştırıcılardan arındırılmış risk faktörlerinin saptanması için bağımsız değişkenlerin etkileri 
çok değişkenli lojistik regresyon analizi ve modelleri ile kontrol edilmiştir. BULGULAR: Çalışanların %1,4’ünde 
fiziksel yaralanmalı iş kazası öyküsü mevcutken, son 12 ayda hiç çalışmayanlar çıkarıldığında bu oran %2,1 
bulunmuştur. Aktif olarak çalışan ve/veya daha önce herhangi bir işte çalışanların %2’si son 12 ayda işe 
bağlı sağlık sorunu yaşadığını belirtmiştir. En çok rahatsızlık veren sağlık sorunu ise %58,4 ile kas ve iskelet 
sistemi sorunlarıdır. İş kazası olasılığını artıran faktörlerin çok değişkenli analizinde; erkek cinsiyet, düşük 
eğitim seviyesi, evli ya da boşanmış olmak, maden sektöründe ya da çok tehlikeli sektörlerde çalışmak olduğu 
saptanmıştır. SONUÇ: Fiziksel yaralanmalı iş kazaları ve işe bağlı sağlık sorunlarını azaltmak için saptadığımız 
risk gruplarına yönelik alınacak tedbirler ve çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyen faktörlerin elimine 
edilmesi, ülkemizde iş kazalarına bağlı can ve iş gücü kayıplarının önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, İşe Bağlı Sağlık Sorunu, TUİK, Türkiye

Factors affecting occupational accidents and work-
related health problems in Turkey
Mikail Özdemir, Dilşad Save

Departmant of Public Health, Marmara University, Istanbul, Turkey

AIM: The aim of this study was to determine the factors affecting occupational accidents with physical injury 
and work-related health problems in Turkey. METHOD: In the study, the data of the Work Accidents and Work-
Related Health Problems Questionnaire applied together with the TURKSTAT 2013 Household Labor Force 
Survey were used. Taking into account the urban and rural representation of all of Turkey (both NUT1 and 
NUTS2), 49 797 participants were included in the analyzes as appropriate for our study. The questions in the Work 
Accidents Survey created the main dependent variables of the study. The effects of the independent variables 
were checked by multivariable logistic regression analysis and models to determine the risk factors. RESULTS: 
1.4% of employees had a history of physical injured work accident and this rate was 2.1% when people who 
did not work in the last 12 months were excluded. 2% of active and / or previously employed workers have 
had work-related health problems in the last 12 months. The most uncomfortable health problem is muscle 
and skeletal system problems with 58.4%. Factors that increase the likelihood of work accidents; male sex, 
low educational level, being married or divorced, working in the mining sector or in very dangerous sectors. 
CONCLUSION: The elimination of factors affecting the physical and mental health of employees in the risk 
groups will will prevent loss of life and workforce due to work accidents and work-related health problems in 
Turkey.

Keywords: Work Accident, Work-related Health Problem, Turkstat, Turkey
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Katı Atık İşçilerinde Görülen Hastalıklar ve Korunma 
Yolları
Ebru Arslan

Kastamonu Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Kastamonu

GİRİŞ-AMAÇ: Dünya nüfusunun artmasıyla beraber tüketime bağlı olarak katı atık oluşumunu da artmaktadır. 
Bu durum katı atık işçileri için iş sağlığı ve güvenliği açısından birçok tehdit oluşturmaktadır. Bu çalışmanın 
amacı katı atık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından karşılaştıkları problemleri ortaya koyarak çözüm 
yolları sunmaktır.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma, literatür araştırması sonucu elde edilen bilgilerin derlenmesi ile oluşturulmuştur.
BULGULAR: Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, yakılması proseslerinde çeşitli meslek 
hastalıklarının katı atık işçilerinde meydana geldiği tespit edilmiştir. Bu hastalıkların fiziksel, enfeksiyonel, 
mikrobiyolojik etkenlerden kaynaklandığı ve işçi sağlığında ciddi hasarlara neden olan hastalıklar olduğu 
görülmüştür.
SONUÇ: Katı atık yönetimine dair işlemlerde çalışan işçiler için birtakım sağlık ve güvenlik önlemleri alınması 
gerekmekte olup, gerekli önlemler alınmadığı takdirde işçiler üzerinde olumsuz etkiler devam edecektir.
Anahtar Kelimeler: katı atık, katı atık işçileri, hastalık, iş sağlığı ve güvenliği

Diseases and Protections Ways in Solid Waste Workers
Ebru Arslan

Department of Occupational Health and Safety, Kastamonu University, Kastamonu, Turkey

INTRODUCTION-PURPOSE: Solid waste generation is increasing due to the consumption as well as the 
increase in world population. This poses many threats to occupational health and safety for the solid waste 
workers. The aim of this work aims is to present offer solutions to the occupational health and safety problems 
of solid waste workers in terms of occupational health and safety. 
MATERIAL-METHOD: The study was formed conducted by compiling the information obtained from the 
literature survey.
RESULTS: It has been determined that various occupational diseases occur in solid waste workers during the 
collection, transportation, disassembly and burning of solid wastes. These diseases are caused by physical, 
infectious, microbiological factors and diseases which cause serious damage to workers’ health.
CONCLUSION: Some health and safety precautions must be taken for the workers working in the solid waste 
management processes, and the negative effects on the workers will continue if the necessary precautions are 
not taken.
Keywords: solid waste, solid waste workers, disease, occupational health and safety
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Hemşirelerin Mesleki riskleri ve Hastane 
Enfeksiyonları ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Uygulamaları
Zerife Orhan, Arzu Kayış, Esra Kaya, Mehtap Omaç Sönmez, Murat Aral

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

GİRİŞ-AMAÇ: Hastane enfeksiyonları hastalar için risk olduğu kadar sağlık çalışanları içinde büyük önem 
taşımaktadır. Bu çalışma hastane enfeksiyonlarının yayılmasında önemli yeri olan sağlık personelinin görevleri 
gereği enfeksiyonların gerek kendilerine bulaşmasını, gerekse hastane içerisinde yayılmalarını engelleyici 
önlemlere uyma konusundaki bilgileri ve uygulamalarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde yapılmıştır. Araştırma kesitsel 
tanımlayıcı özelliktedir. Toplam 130 hemşire araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler SPSS 22.0 programında analiz 
edilmiştir. BULGULAR: Hemşirelerin yaş ortalamaları 26.0±0.5’ ve %84.6 sı kadındır ve %55’ i lisans mezunudur. 
Meslekte çalışma yılı ortalaması 5±0.3’ tür. Hemşirelerin %42.6’ sı okul müfredatından, %39.5’ i hastane hizmet 
içi eğitimden hastane enfeksiyonları ile ilgili bilgi edindiğini bildirmiştir. Hemşirelerin hastane enfeksiyonları 
için sıklıkla aldığı önlem eldivendir (%84.2). Hemşirelerin %98.4’ ü tarafından maske, bone ve gözlük gibi diğer 
araçların kullanılması enfeksiyona karşı koruyucu bariyer olarak bildirilmiştir. Hastane enfeksiyonlarını önleme 
çalışmalarının yeterli olmadığını düşünenler %67.0, kendisinin yeterli bulmayanlar ise %48.0’ dır. Hastanelerde 
enfeksiyon kontrolü için yetersizliklerin en önemli nedeni sorulduğunda birinci sırada malzeme eksikliği (%68.7) 
(maske, eldiven, bone, önlük, gözlük, v.s) gelmektedir. SONUÇ: Hemşirelerin hastane enfeksiyonlarından 
korunma ve önlenmesinde önemli rol oynadıkları bilinmektedir. Hemşirelerin bilgi düzeylerini arttırmak 
önemlidir ancak tek başına yeterli değildir. Hastane enfeksiyonları için koruyucu önlemlerin alınabilmesi için 
gerekli malzemelerin sağlanması ve hastane enfeksiyon önleme kurallarına uyulması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hastane enfeksiyonları, Hemşireler, Mesleki risk

Practices and Knowledge Related to the Occupational Risks and the 
Hospital Infections of the Nurses
Zerife Orhan, Arzu Kayış, Esra Kaya, Mehtap Omaç Sönmez, Murat Aral

Kahramanmaras Sutcu Imam University

Nosocomial infections are of great importance for nurses as much as risk for patient. This is a study aimed 
at identifying the health staffs that have an important role in the spread of hospital infections, practices and 
knowledge about preventive precautions against the spread of infections to both themselves and inside the 
hospital. MATERIALS-METHODS: This study conducted of nurses at working in a university hospital. This 
study is descriptive cross sectional type. Total 130 nurses included in this study. Data were analyzed SPSS 22.0 
package program RESULTS: The mean age of the nurses were 26.0±0.5. Total 84.6% of nurses were female 
and %55 of nurses were a university graduate. 42.6% of nurses reported that they learned about nosocomial 
infections from school curriculum and 39.5% from hospital in service-training. 98.4% of nurses reported using 
mask, bones, lasses and other devices as protective barrier against nosocomial infections. 67.0% of nurses 
who think their effort to prevent nosocomial infections were not enough and nurses who think they have not 
enough knowledge were 48.0%. when we were asked about most important reasons for insufficiency for 
nosocomial infection control, material deficiency (68.7%) (mask, gloves, bone, apron, glasses, etc.) comes first. 
CONCLUSION: It is known that nurses have a important role in preventing nosocomial infections. It is important 
to increase to knowledge level of nurses but alone is not enough. In order to take preventive measures for 
nosocomial infections, it is necessary to provide necessary materials and observe hospital infection prevention 
rules.
Keywords: Nosocomial infections, Nurses, Occupational risks
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Psikososyal Tehlike: Monotonluktan Kurtulmak
Şebnem Kirazoğlu

Doğuş Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul

Sağlığın tanımı WHO tarafından çalışanların bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik halinde olma durumu 
olarak belirtilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında çalışanların karşılaşabilecekleri risk etmenleri 
belirlenirken fiziksel, kimyasal, biyolojik risklerin yanında sürekli gelişen teknoloji ve bu teknolojilerin endüstri 
üzerindeki etkileri ile yeni bir risk faktörü daha ortaya çıkmıştır. Ruhen ve sosyal yönden tam iyilik halinde 
olabilmek için psikososyal risk etmenlerinin belirlenerek çalışanlar üzerinde meydana gelen psikolojik 
olumsuzluklar ve bu olumsuzlukların bir yansıması olarak meydana gelebilecek fiziksel rahatsızlıkların 
tanımlanması ve önlem alınması gerekmektedir. Artan teknoloji ve çalışma şartlarındaki değişimle birlikte 
yeni olarak adlandırabileceğimiz psikososyal riskler ile ilgili düzenleme 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nda yer almamakla birlikte bu yeni risk ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Gelişen sanayileşme üretim 
biçimini değiştirerek, bedensel olarak herhangi bir kabiliyet gerektirmeyen işlerde çalışan insanların yanına 
sürekli gelişen teknoloji, zihinsel açıdan bir beceri gerektirmeksizin yapılan işleri de eklemiştir. Bu durum 
çalışanların makinelerden farksız üretim sürecine katılmasını ve dolayısıyla beraberinde her gün tekrarlanan 
aynı işlerin, neredeyse aynı tempoyla yürütülmesini yani monotonluğu getirmektedir. Bu çalışmada psikososyal 
risk etmenlerinden “monoton” işlerin çalışanlar üzerindeki etkisi ve monotonluğun azaltılması için uygulanan 
yöntemler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, monoton, psikososyal

Risk Psychosocial Danger: Getting Rid of Monotony
Şebnem Kirazoğlu

Doğuş University, Occupational Health and Safety Program, Istanbul, Turkey

The definition of health is defined by the WHO as being in a state of full well-being of the employees in physical, 
spiritual and social aspects. In the context of Occupational Health and Safety, while the risk factors that employees 
may encounter are determined, besides the physical, chemical and biological risk factors, a constantly evolving 
technology and the effects of these technologies on the industry have created a new risk. In order to be in 
a good state in the spiritual and social aspects, the psychosocial risk factors should be determined and the 
psychological negativities that occur on the employees and the physical disorders that may occur as a reflection 
of these negativities need to be identified and precautions taken. Regarding the psychosocial risk factors that we 
can call new with the change in the increasing technology and working conditions, the regulation is not included 
in the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety and the studies about this new risk are being carried out. 
Developing industrialization has changed the way of production, adding to the people who work in jobs that do 
not require any physical ability, with the ever-developing technology and the works done without requiring any 
mental skill. This leads to the fact that the employees participate in the production process that is not identical 
to the machines and therefore the monotony of carrying out the same works which are repeated every day with 
almost the same tempo. In this study, the effects of psychosocial risk factors on “monotonous” jobs and the 
methods applied to reduce monotone are examined.

Keywords: 37/5000 job health, monotonous, psychosocial risk
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Sakarya İli Merkez İlçede Yer Alan Küçük ve Orta 
Boy İşletmelerde Çalışanların Yaşam Kalitelerinin ve 
Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Nida Erdoğan, Hasan Çetin Ekerbiçer
Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Bölümü
GİRİŞ-AMAÇ: Bu araştırmada Sakarya ili merkez ilçesinde yer alan küçük ve orta boy işletmelerde (KOBİ) 
çalışanların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi ve bunu etkileyebilecek bazı faktörlerle ilişkilerinin ortaya 
konması amaçlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel tipte planlanan bu araştırmanın evrenini merkez ilçede 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne kayıtlı KOBİ’lerde çalışanlar oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü 
384 kişi olarak hesaplanmış, çalışmaya 406 kişi dâhil edilmiştir. Literatür taranarak hazırlanan anket formu 
ve WHOQOL-Bref ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada WHOQOL-Bref ölçeği Cronbach alfa değeri 0,907 olarak 
hesaplanmıştır. BULGULAR: Katılımcıların %74,6’sı erkek ve %57,1’i evlidir. Yaş ortalaması 33,61±11,14 
SS’dır. Katılımcıların %18,3’ü ilkokul ve altı, %24,9’u ortaokul, %39,5’i lise, %17,2’si üniversite ve üzeri eğitim 
seviyesindedir. Çalışanların %70,0’i haftalık ortalama 45 saat ve üzerinde çalışmaktadır. Çalışanların %58,7’sinde 
aylık gelir “1700$ veya altında” olup %5,3’ünde “4801$ veya üzerinde”dir. Algılanan yaşam kalitesi katılımcıların 
%14,0’ünde “kötü veya çok kötü”, %51,2’sinde “ne iyi ne kötü”, %34,7’sinde “iyi veya çok iyi” olarak bulunmuştur. 
Algılanan sağlık kalitesi katılımcıların %11,6’sında “kötü veya çok kötü”, %28,6’sında “ne iyi ne kötü”, %59,8’inde 
“iyi veya çok iyi” olarak bulunmuştur. Ölçekten aldıkları alan puanlarının ortalaması fiziksel sağlık, psikolojik, 
sosyal ilişkiler, çevre ve KS-çevre alanlarında sırasıyla 15,34±2,56 SS; 15,43±2,69 SS; 15,47±3,43 SS; 14,17±2,75 
SS; 14,20±2,53 SS olarak hesaplanmıştır. SONUÇ: Bu çalışmada WHOQOL-Bref ölçeği alan puanları, literatürde 
yer alan birçok çalışmaya göre yüksek bulunmuştur. Çevre alanı puanlarının da literatürdeki diğer çalışmalarla 
benzer şekilde görece düşük olduğu görülmüştür. Gelir düzeyi düşük olanların yaşam kalitesi, beklenen şekilde 
daha kötü bulunmuştur. Çalışma sürelerinin fazla olmasına rağmen, sağlık kalitesi algısı katılımcıların çoğu 
tarafından iyi olarak bildirilmiştir. KOBİ’lerin dezavantajı sürekli iş garantisinin olmamasıdır. Buna bağlı olarak 
katılımcıların işsizlik stresi yaşamak yerine fazla çalışma saatlerini kabullendiği düşünülmüştür. Ancak kişilerin 
halihazırdaki sağlıklı durumlarının uzun çalışma sürelerini tolere edebilmesini sağladığı unutulmamalıdır. Sonuç 
olarak, özellikle düşük ücret ve uzun çalışma süreleri gibi psikososyal risk etmenlerinin, KOBİ’lerde çalışanların 
yaşam kalitelerini olumsuz etkilediği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Çalışan Sağlığı, KOBİ, Sağlık Algısı, Yaşam Kalitesi Algısı, WHOQOL-BREF

The Quality of Life Evaluation In Workers of Small - Medium Enterprises 
In Central District of Sakarya Province and Effective Factors
Nida Erdoğan, Hasan Çetin Ekerbiçer
Sakarya University, Medical School, Public Health Department
INTRODUCTION&PURPOSE: It was aimed to evaluate the quality of life of workers in small-medium 
sized enterprises (SME) located in the central district of Sakarya province and the factors that may affect it. 
MATERIALS&METHODS: The universe of this cross-sectional research includes workers at SMEs, which’re 
the members of Tradesmen and Craftsmen Chambers’ Union. The sample size was calculated 384, and 406 
participants were included. Survey form prepared by searching literature and questionnaire of WHOQOL-Bref 
scale were used and Cronbach’s alpha value of WHOQOL-Bref scale was calculated 0,907. RESULTS: 74,6% of 
participants were male and 57,1% were married. The mean age was 33,61±11,14 SD. 18,3% of participants were 
primary school graduated; 17,2% were postgraduated. 70,0% of employees work weekly for an average of 45 
hours or more. Monthly income was “1700$ or less” in 58,7%, and “4801$ or more” in 5,3% of the participants. The 
perceived quality of life and health were respectively found to be “bad/very bad” in 14.0%, 11.6%; “so-so” in 51.2%, 
28.6%; “good/very good” in 34.7%, 59.8% of the participants. The mean scores of physical, psychological, social, 
environmental and national environmental domains were found as 15,34±2,56 SD; 15,43±2,69 SD; 15,47±3,43 SD; 
14,17±2,75 SD and 14,20±2,53SD respectively. CONCLUSION: WHOQOL-Bref scale domain scores were found 
higher than most studies in literature. Environmental domain scores were also found relatively low alike other 
studies in literature. As expected, quality of life was found worse at low-income group. Despite overworking, 
overall perception of health was well reported by most. Disadvantage of SMEs is that there’s no job guarantee. 
Accordingly, participants were considered to accept overworking instead of unemployment stress. However, 
it shouldn’t be forgotten that healthy status enables people to tolerate overworking. Psychosocial risk factors, 
especially low wages and overworking, were found to have negative effect on quality of life of workers in SMEs.
Keywords: Perception of Health, Perception of Quality Of Life, SME, WHOQOL-BREF, Worker’s Health
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Sağlık Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Koordinasyonu ve İşbirliği
Metin Özaydın1, Hesna Gülşen Akkaya2

1İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı, İstanbul 2Bakırköy Dr. Sadi Konuk 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Bakırköy, İstanbul

AMAÇ: Kurumlarda birim ve hizmetler arasında sağlanması gereken iş sağlığı ve güvenliğinde koordinasyon 
ve işbirliği oluşumunun incelenmesi. YÖNTEM-GEREÇLER: Bu çalışmada derleme yöntemi kullanılmıştır. 
Çalışma yöntemi 2 aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada, konu ile ilgili yapılan çalışmalar taranmıştır. 
İkinci aşamada ise incelenen çalışmaların yorumlanması, kaynakların çeşitli açılardan değerlendirilmesi ve 
sentezlenmesi ile bunların neticesinde yapılan çalışma sunulmuştur. BULGULAR: Çalışanların proaktif bir 
anlayışla iş kazası ve meslek hastalıklarından korumak, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak yönetmelik 
gereği işverenlerin yükümlülüğü altındadır. 08.11.2017 tarihli “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları 
ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge kapsamında İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerin 
koordinasyonunu İl Sağlık Müdürlükleri yetkisine verilmiştir. Sağlık bakım hizmetleri sunan hastanelerde 
pek çok iş disiplini aynı çatı altında toplanmıştır. Bir hastane içerisindeki tüm birim faaliyetlerinin iş güvenliği 
koordinasyonu yönetim tarafından sağlanacak ve yönlendirilecektir.İllerdeki bütün kamu hastanelerin isg 
çalışmaları İl Sağlık Müdürülüğü organizasyonda olacak, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatıyla ilgili belge ve işlemler 
incelenecek ve birbirleriyle koordine edilecektir.Bu organizasyon içinde yer alan iş ve insan kaynaklarının, bilgi 
ve becerilerin birleştirilmesi ve bu yolla iş sağlığı ve güvenliği konusunda hastanelerin yükümlülüklerinin 
gerçekleştirilmesi için yapılan faaliyetler ve faaliyet grupları ile amaçlar arasında uyum, bağlantı, düzen 
sağlanarak bir eşgüdüm ortaya çıkarılacaktır. SONUÇ ve ÖNERİ: Dünyada bütün insanların temel hakları 
arasında yer alan yaşam hakkının, çalışma hayatı boyunca ruh ve beden bütünlüğü içinde sürdürmesi önemlidir.
Her çalışanın iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı vardır.Bu hak İş Sağlığı ve güvenliğinin 
önde gelen hedeflerinden biridir. Çok tehlikeli işler sınıfında yer alan hastanelerde ve özellikle iş yoğunluğu 
kıyaslanamayacak kadar fazla olan kamu hastanelerinde İSG’ nin en üst makam tarafından yönetilmesi ile 
sağlık tesislerinde isg kültürünün oluşması, ilgili taraflarca kabullenmesi, duyarlılığın artması, iş kazalarının 
azalması, bilgi ve becerilerin paylaşılmasını sağlayacağı ön görülmüştür. Ayrıca, sektöre göre ilgili bakanlıkların 
bir araya gelerek İSG yönetmeliklerinin sahaya uygun hale getirmeleri önerilmektedir
Anahtar Kelimeler: Çalışan, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kurum, Koordinasyon

Health and Safety Coordination and Cooperation in the Health Sector
Metin Özaydın1, Hesna Gülşen Akkaya2

1Istanbul Provincial Health Directorate Public Health Services Vice President, Istanbul 2Bakırköy Dr. Sadi Konuk 
Training and Research Hospital, Occupational Health and Safety Unit Bakırköy, Istanbul
OBJECTIVES: Examination of coordination and cooperation formation in occupational health and safety that 
should be provided between units and services in institutions. MATERIAL-METHODS: In this study, compilation 
method was used. The working method was carried out in 2 stages. In the first step, studies on the subject were 
screened. In the second stage, the interpretation of the studies studied, the evaluation and synthesis of the 
sources from various angles, and the work done on the basis of them are presented. RESULTS: RESULTS: To 
protect employees from occupational accidents and occupational diseases with a proactive approach and to 
provide a safe working environment is under the obligation of employers. Within the scope of the “Regulation on 
the Working Procedures and Principles of the Ministry of Health Provincial Directorate of the Ministry of Health” 
dated 08.11.2017, the coordination of work and health related work and transactions was given to the authority 
of the Provincial Health Directorates In the hospitals providing health care services, many work disciplines 
were collected under the same roof. a coordination will be ensured between the activities and the groups of 
activities and the purpose of the integration of the business and human resources, knowledge and skills in the 
organization and the fulfillment of the obligations of the hospitals in terms of occupational health and safety in 
this way. the right to work in a healthy and safe environment at work. This right is one of the goals of Health 
and Safety. In public hospitals in the very dangerous jobs class, the top of OSH the establishment of isg culture 
in health facilities, acceptance by interested parties, reduction of work accidents has been foreseen. In addition, 
it is recommended that relevant ministries should come together according to the sector to make the OSH 
regulations comply with the law
Keywords: Employee, Occupational Health and Safety, Institution, Coordination
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Kuvars İşletmesinde Silika Tozunun Azaltılmasında 
Mühendislik Yaklaşımları
Ali Kemal Çakir1, Sabahattin Acar2

1Kastamonu Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kastamonu 2Mikroman Maden A.Ş.

Madencilik insanlığın yeraltından faydalı taşları çıkarmaya teşebbüs etmesiyle başlar. Çakmak taşının Önem 
kazandığı günlerden bugüne kadar insanlar yeraltından, kendileri için faydalı gördükleri cevherleri çıkarmada 
çok gayret göstermişlerdir. Taşı, toprağı ve cevherleri kazan madenciler, bunların ince tozlarım taşıyan havayı 
teneffüs etmek zorunda kalmışlar ve böylece akciğerleri, bu tozların fiziksel ve kimyasal etkilerine maruz kalmış 
ve içlerinden, bu etkileri yenemiyenler bu madenci hastalığına yani pnömokonyoz’a tutulmuşlardır. Pnömokonyoz 
taş madencilerinin önemli bir meslekî hastalığıdır. İnce taş vb.tozlarının akciğerde alveollere yerleşmesiyle, fiziksel 
ve kimyasal etkilert sonucu akciğer tahrip etmekte ve hastanın vital kapasitesini büyük ölçüde azaltmakta ve 
tüberküloz gibi tehlikeli hastalıklarla ihtilât yaratmaktadır. Pnömokonyoz adı, madencilerin meslekî hastalığına 
verilen genel bir isimdir. Silis ve silikat tozlarının akciğerlerde yaptığı tahribat sonucu meydana gelen hastalığa 
silikoz denir. Buna benzer diğer bazı cevher tozlarının meydana getirmiş oldukları hastalıklara da “asbestosis”, 
“aluminosis”, “siderosis” ve benzeri isimler verilmektedir. Kuvars işletmelerde üretimin her kademesinde önemli 
miktarda çıkan tozlar çalışma ortamını ve dolayısıyla çalışan sağlığını tehdit etmektedir. Çıkan tozları minimize 
etmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerden biri olan Denskonveyor (Pnömatik) sistemi, tozları 
kapalı sistemle taşımaktadır. Bu sayede, taşınan malzeme kaybolmadan, kirlenmeden, fiziksel ve kimyasal 
herhangi bir yapıya dönüşmeden sessiz bir çalışma ile taşınmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, Mikroman 
Maden A.Ş., işletmesinde kuvars madeninden kaynaklanan tozlu ortamı, Mühendisli Yöntmeleri ile bertaraf 
etmektir. Bu kapsamda, açık ocakta üretilen ve Mikroman Maden Mikronize Tesis’ inde işlenen malzemelerin 
önemli bir bölümü, bu tesiste kurulan Mühendislik yaklaşımı ile seçilen Taşıma Sistemi ile minimize edilerek, 
kuvars tozlarından kaynaklanabilecek olası çevre sorunlarının ve sağlık etkilerinin asgari düzeye indirilmesinin 
araştırılmasıdır. İşletme içerisinde yaptırılan toz ölçüm ve örnekleme çalışmaları ile toz ve toza bağlı oluşabilecek 
hastalıkların önüne geçmek amaç edinilmiştir. Bu kapsamda tozu ölçmek için toz örnekleme – Akış Ölçer 
Cihazları (Kalibre Edilmiş) kullanılmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda, işletme içerisinde tozun ciddi oranda 
azaldığı ve yapılacak uygulamalar ile azalacağı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kuvartz, Toz, Meslek Hastalığı, Silikosiz

Engineering Approach in Reducing Silica Quartz Powder in the Quartz 
Plant
Ali Kemal Çakir1, Sabahattin Acar2

1Kastamonu University, Mechanical Engineering Department, Kastamonu 2Mikroman Mining Inc.

Mining begins by people attempting to extract useful stones from underground. From the days of the lighter 
stone to the present day, people have made a lot of effort from the underground to extract the ores they found 
useful for themselves. Stone, earth, and ore miners have had to breathe air with their fine dusts, and their lungs 
have been exposed to the physical and chemical effects of these dusts, and they have been kept in this miner’s 
disease, that is, pneumoconiosis. The name pneumoconiosis is a general name given to the occupational 
disease of miners. Silicosis is the disease caused by the damage caused by silica and silicate powders in the 
lungs. Some other similar ore dusts are given as “asbestosis”, “aluminosis”, “siderosis” and so on. In quartz 
operations, significant amounts of dust are produced at every stage of production, threatening the working 
environment and therefore the working health. There are several ways to minimize dust. One of these methods, 
the Denskonveyor (Pneumatic) system, transports the powders in a closed system. At this point, the transported 
material is transported by silent operation without being lost, without being contaminated, without converting 
to any physical or chemical structure. The main purpose of this study is to eliminate the dusty environment 
caused by the quartz mine in the operation of Mikroman Maden A.Ş. with the Engineering Methods. It is aimed 
to prevent dust and tobacco-related diseases that may occur due to dust measurement and sampling studies 
made within the enterprise. In this scope, dust sampling - flow meter devices (calibrated-CE certificate) are used 
for dust measurement. As a result of the measurements made, it was understood that the dust inside the plant 
has decreased seriously and will be reduced by the applications to be made.

Keywords: Quartz, Dust, Occupational Disease, Silicosis
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İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Kanıta Dayalı Tıp 
Uygulamaları
Fahriye Yonca Ayas, Ali Naci Yıldız

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı / İş Sağlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Kanıta dayalı tıp, hekimlerin kararlarını, 
mevcut en iyi kanıtın ışığında, kendi deneyimleri ve hastanın özellikleri ve seçimleriyle birleştirerek vermesi 
için belirlenen sistematik yaklaşımdır. İş sağlığı ve güvenliği alanında da tıbbi uygulamalar kanıta dayalı tıp 
çerçevesinde olmalıdır. Başta birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında sağlık gözetimi, saha çalışmaları 
gibi işyeri hekimliği, işyeri hemşireliği, aile hekimliği uygulamaları bu kapsamda değerlendirilmelidir. Kanıtlar 
muayene süreleri ve sıklığı, koruma önlemleri, işe uygunluk, müdahale örnekleri, sağlığı geliştirme, MAC ve TLV 
değerleri gibi birçok konuda yol gösterici olmaktadır, ulusal ve uluslararası mevzuat düzenlemeleri yapılmakta, 
standartlar belirlenmekte rehberler yayınlanmaktadır. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde başta 
iş ve meslek hastalıkları uygulamaları olmak üzere hemen hemen bütün klinik uygulama alanlarında tanı ve 
tedavi uygulamalarına ilişkin faaliyetlerde bu kapsamda önemli uygulama alanlarıdır. Temel veri kaynaklarına 
ilişkin kanıt piramidinde yer alan ve kanıt gücü giderek azalan çalışmalardan bazıları için örnekler aşağıda 
sıralanmıştır. Sunumda tüm çalışma türleri için örnekler İçermektedir.
• Meta analizler ve sistematik derlemeler: Atypical employment and health: A meta-analysis, Sanwald A., Theurl     
E., Working Papers in Economics and Statistics 2014-15.
• Randomize kontrollü çalışmalar: Reducing Metabolic Syndrome Risk Using a Personalized Wellness 
Programme, Steinber C. Ve ark. JOEM Volume 57, Number 12, December 2015
• Kohort çalışmaları: Cancer Incidance Among Hardmetal Production Workers The b Swedish Cohort, Svartengren 
M. ve ark. JOEM Volume 59, Number 12, December 2017
• Vaka serileri: A Case Series of 71 Patients Referred to a Hospital Based Occupational and Environmental 
Medicine Clinic for Occupational Asthma, Wheeler S, Rosenstok L,Barnhart S, WJM, February 1998-Vol 168, 
No. 2.
• VAKA: Effects of kinesio taping in a physical therapist with acute low back pain due to patient handling, Jung 
H.,Lee H., Internatıonal Journal of Occupatıonal Medicine and Enviromental Health, September 2011, 24:320
• Klinik görüşler
• Hayvan çalışmaları • In-vitro çalışmalar
Anahtar Kelimeler: işsağlığı, işgüvenliği, kdt

Hacettepe University Department of Public Health / Occupational 
Health Evidence-Based Medical for Occupational Health and Safety
EBM, a systematic approach for physicians; combining their experience and the characteristics of patient at the light 
of the best available evidence. In occupational health and safety, medical practices must also be based on EBM. 
Especially primary health care services and workplace medicine, workplace nursing and family medicine applications 
such as health surveillance and field studies should be evaluated within this scope. Many issues such as inspection 
times and frequency, protection measures, job suitability, intervention examples, health promotion, MAC and TLV 
values are guided via evidence based medicine; national and international legislative regulations are being made and 
standardts are decided and guides are being published. In the second and tertiary health care services, especially for 
occupational diseas; in almost all clinical branches; diagnosis and treatment decisions are important for the use of 
evidence based medicine. Some examples of the evidence-based medicine are listed below. The presentation will 
include examples for all types of work. • Meta-analyzes and systematic reviews: Atypical employment and health: A 
meta-analysis, Sanwald A., Theurl E., Working Papers in Economics and Statistics 2014-15.
• Randomized controlled trials: Reducing Metabolic Syndrome Risk Using a Personalized Wellness Program, Steinber 
C. et al. JOEM Volume 57, Number 12, December 2015
• Cohort studies: Cancer Incidence Among Hardmetal Production Workers The Swedish Cohort, Svartengren M. et al. 
JOEM Volume 59, Number 12, December 2017
• Case series: A Case Series of 71 Patients Referred to a Hospital Based Occupational and Environmental Medicine 
Clinic for Occupational Asthma, Wheeler S, Rosenstok L, Barnhart S, WJM, February 1998-Vol. 2nd.
• CASE: Effects of kinesio taping in a physical therapist with acute low back pain due to patient handling, Jung H., Lee 
H., International Journal of Occupational Medicine and Enviromental Health, September 2011, 24: 320
Keywords: EBM, occupationalhealth, occupationalsafety
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İşyerinde Sağlığın Geliştirilmesi
Nezaket Özpolat Çakar1, Ali Naci Yıldız2

1Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara
Halk sağlığı ve koruyucu hekimliğin önemli bir parçası olan sağlığı koruma ve geliştirme, sağlık açısından 
olumlu yaşam biçimlerinin ve toplumsal, ekonomik, çevresel ve kişisel faktörlerin geliştirilmesini kapsayan 
geniş bir kavramdır. Sağlığın geliştirilmesi merkezinde sağlık eğitiminin, bunun hemen etrafında organizasyonel, 
sosyoekonomik, politik çevrenin yer aldığı bir etkileşim sürecinin ürünüdür. Çalışma ortamları, sağlık üzerinde 
olumsuz etkiler yapabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik vb. pek çok faktörün bulunduğu ortamlardır. 
Bu faktörlerin sağlığa zarar vermeyecek şekilde kontrol altına alınması bakımından çeşitli teknik ve tıbbi 
uygulamalar yapılır. Bunun ötesinde bireysel davranışları olumlu hale getirmek amacı ile yapılacak sağlık eğitimi 
ve sağlığı geliştirici etkinlikler bakımından da işyerlerinde çok iyi fırsatlar bulunabilir. İşyerlerinde çalışanların 
organize bir topluluk olması, çalışanlara ulaşma kolaylığı, çalışan kişilerin günün önemli bir bölümünü işte 
geçirmesi, aynı işyerinde çalışan kişilerin akran özellikleri ve grup dinamiklerinin daha kolay oluşturulabilmesi, 
günde en az bir öğün yemeğin işyerinde yenmesi gibi özellikler, işyerlerini sağlığı geliştirme etkinlikleri açısından 
elverişli kılmaktadır. İşyerinde sağlığı geliştirme programının basamakları durum analizi, gereksinimlerin 
saptanması, çalışanların sağlık durumunun tespit edilmesi, yürütülecek sağlığı geliştirme müdahalelerinin 
belirlenmesi, maliyet hesabının yapılması, var olan insan gücü ve maddi kaynakların belirlenmesi, sorumluluk 
paylaşımının yapılması, izleme ve değerlendirme yöntemlerine karar verilmesi ve proje ekibi içinde iletişim 
yollarının belirlenmesidir. Planın uygulanması sırasında işyerindeki tüm yönetim basamaklarının desteğinin 
alınmasının yanı sıra, uygulamaya çalışanların aktif katılımının sağlanması da bu tür programların başarısını 
arttıran etkenlerdendir. İşyerinde sağlığı geliştirme uygulamalarının hem işveren hem de çalışanlar açısından 
faydaları bulunmaktadır. Bir meta-analizde (2012) iş yerinde sağlığın teşviki ve geliştirilmesi programına 
katılanların katılmayanlara göre yaklaşık %25 daha az sağlık harcamaları ve iş devamsızlığı olduğunu 
göstermiştir. İyi tasarlanmış ve organize edilmiş sağlığı geliştirme programları; çalışanların sağlıklı beslenme, 
fizik aktivite, stres kontrolü ve sigara-alkol kullanımında azalma gibi olumlu sağlık davranışları geliştirmesine 
katkıda bulunmakta, sonuçta kan basıncı ve kolesterol düzeyinde düşüş sağlamakta ve bu yolla çalışanların 
sağlık düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: işyeri, sağlığı geliştirme, çalışan sağlığı, kronik hastalık, müdahale stratejileri

Health Promotion in Workplaces
Nezaket Özpolat Çakar1, Ali Naci Yıldız2

1Directorate of Health, Mersin, Turkey 2Department of Public Health, Hacettepe University Faculty of Medicine, 
Ankara, Turkey
Health protection and promotion, an important component of public health and preventive medicine, is 
abroad concept that includes positive lifestyles in terms of health and the development of social, economic, 
environmental and personal factors. Health promotion is the product of an interaction process in which health 
education is at the center of an organizational, socioeconomic and political environment. Organized scheme 
of workers, easiness of contacting the workers, significant duration of time spent together at workplace, peer 
characteristics of the people working at the same workplace, easier organization of group dynamics, and having 
at least one meal at the workplace together are features that make workplaces more convenient for health 
promotion activities. The steps of the health promotion program in the workplace include the steps of analyzing 
the situation, determining the requirements, determining the health status of the employees, determining 
the health improvement interventions to be carried out, making the cost calculation, determining the existing 
human power and financial resources, sharing responsibility, determining surveilance and evaluation methods, 
and finding the communication ways with in the team. During the implementation of the plan, the support of 
all management steps in the workplace as well as the active participation of employees in the implementation 
are the factors that increase the success of such programs. Health promotion practices in the workplace are 
beneficial for both employers and employees. A meta-analysis (2012) showed that those participating in the 
health promotion program inthe workplace had about 25% less health spending and absenteeism than those 
who did not. Well-designed and organized health promotion programs; contributes to the development of 
positive health behaviors such as healthy nutrition, physical activity, stresscontrol,and reduction in the use of 
alcohol, decrease in the level o blood pressure and cholesterol levels, thereby contributing to the increase in the 
level of health of employees.
Keywords: workplace, health promotion, employee health, intervention strategies
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Masabaşı Çalışanlarında Ofis Ortamı Faktörü
Mehmet Tolgahan Hakan1, Aliye Kaşarcı Hakan2

1İstanbul Üniversitesi, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp AD., İstanbul; Hitit 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çorum 2İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul

Ofis ortamında masa başı çalışanlarının, diğer iş kollarındaki çalışanlara göre daha az risklere maruz kaldığı 
düşünülmektedir; ancak birçok yönden sağlıksız bir ofis ortamı birçok hastalığın sebebi olabilmektedir. Çalışma 
ortamını sağlıksız yapan etkenlerin başında yetersiz havalandırma, uygun olmayan aydınlatma, ergonomik 
olmayan ofis mobilyaları, masa başı duruş bozuklukları ve işe uygun olmayan diyet gibi etkenler gelmektedir. Ofis 
çalışanlarını etkileyen tüm bu etkenler kısa vadede göz ardı edilmektedirler ancak uzun vadede çalışan sağlığı 
üzerine önemli olumsuz etkileri ortaya çıkabilmektedir. Baş ağrısı, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve akut 
stres gibi kısa süreli sağlık problemleri yanı sıra fibromiyalji, karpal tünel, kronik stres ve buna bağlı fizyolojik ve 
psikolojik rahatsızlıklar, fıtık, dolaşım sistemi hastalıkları gibi ciddi sağlık problemleri bu rahatsızlıkların başında 
gelmektedir. Kişiye özel çalışma ortamlarının hazırlanması, uygun havalandırma ve aydınlatma, işe uygun diyet 
ve ofis egzersizleri ile bu gibi rahatsızlıklar bertaraf edilebilir. Bu sayede çalışan sağlığı korunabilir ve iyileştirilebilir. 
Ayrıca meslek hastalıkları ve bu hastalıklar nedeniyle meydana gelen iş günü kayıpları önlenebilir. Ülkemizde 
ofis çalışanlarının sağladığı iş gücü göz önüne alındığında bu çalışanlara uygun çalışma ortamının sağlanması 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İş günü kayıplarının azaltılması, motivasyon düşüklüğünün engellenmesi ve iş 
stresinin azaltılmasıyla işyeri ve ülke ekonomisindeki kayıplar en aza indirilebilir ve önlenebilir. Bu çalışma ile 
masa başı çalışanları için uygun olmayan ofis ortamlarının sebep olduğu sağlık problemleri ile bunlara bağlı 
kayıplar değerlendirilerek farkındalık yaratmak ve çözüm önerilerinde bulunmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Ofis Çalışanları, Ortam Faktörleri, Meslek Hastalıkları Office 

Environment Factor in Desk-Top Employees
Mehmet Tolgahan Hakan1, Aliye Kaşarcı Hakan2

1İstanbul University, Aziz Sancar Instute of Experimental Medicine, Deparment of Molecular Medicine, İstanbul; 
Hitit University, Art and Science Faculty, Department of Biology, Çorum 2İstanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty 
of Health Sciences, Department of Occupational Health and Safety, istanbul

Desk-based workers in the office are thought to be exposed to less risk than workrs in other business lines; but 
in many ways an unhealthy office condition can be the cause of many diseases. Factors that make the working 
condition unhealthy include factors such as inadequate ventilation, improper lighting, non-ergonomic office 
furniture, posture disturbances, and inadequate diet. All these factors are affecting office workers are ignored 
in the short term but may lead to significant adverse effects on worker’s health in the long term. Short-term 
health problems such as headache, musculoskeletal disorders and acute stress and serious health problems 
such as fibromyalgia, carpal tunnel, chronic stress and related physiological and psychological disorders, 
hernia, circulatory system diseases are the main causes of these disorders. These disorders can be avoided by 
preparing personal working conditions, proper ventilation and lighting, work-related diet and office exercises 
and thus protected and improved worker’s health. In addition, occupational diseases and the loss of workforce 
due to these diseases can be prevented. Considering the labor provided by office workers in our country, it is 
necessary to provide a suitable working conditions for these workers. Reducing workday losses and work 
stress and preventing low motivation can reduce and prevent the losses in the workplace and the economy.

With this study, it is aimed to create awareness and suggest solutions to health problems and their associated 
losses caused by office conditions that are not suitable for office workers.

Keywords: Occupational Health and Safety, Office Workers, Environment Factors, Occupational Diseases
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek 
Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitim Programının 
Değerlendirilmesi
Abdulsamet Sandal1, Ali Naci Yıldız2

1Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara 2Hacettepe 
Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ: İş ve Meslek Hastalıkları yan dal uzmanlık eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) 
tarafından protokolle oluşturulan programlar biçiminde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları yan dal uzmanlık eğitim programı TUK düzenlemeleri doğrultusunda 
yürütülmektedir. YÖNTEM: TUK ilgili mevzuat hükümleri ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek 
Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Programı verileri incelenmiştir. BULGULAR: Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık eğitiminin ilk mezunu, İç Hastalıkları uzmanlığı üzerine 
yan dal eğitimini alarak yan dal uzmanı unvanını 2001 yılında almıştır. İlerleyen yıllarda İç Hastalıkları, Göğüs 
Hastalıkları ve Halk Sağlığı gibi birden fazla ana dal uzmanlığın katılımı gereksinimi ile birlikte TUK kararları 
doğrultusunda protokollü program yapısına geçilmiştir. İlk kez 2013-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimine Giriş 
Sınavı ile uzmanlık öğrencisi kabul edilmiştir. Toplam eğitim süresi 3 yıl olup bu eğitim süresi içerisinde İç 
Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göz Hastalıkları, Kulak 
Burun Boğaz Hastalıkları, Psikiyatri, Biyokimya, Nöroloji ve Farmakoloji bölümlerinde rotasyon yapılması 
zorunludur. Bununla birlikte Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık 
Eğitimi Programı, Ankara Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nde, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’nda ve işyeri hekimi yanında 
rotasyonlar içermektedir. Üniversitenin Erişkin Hastanesi binası içerisindeki poliklinik odasında hasta kabulü 
yapılmaktadır. Poliklinik faaliyetleri bünyesinde meslek hastalığı tanısına esas dosya hazırlanması ve bildirimlerin 
yapılması sağlanmaktadır. Protokollü program kapsamında ilk uzmanlık 2017’de verilmiştir. Programda şu anda 
eğitimi devam eden 6 yan dal uzmanlık öğrencisi bulunmaktadır. SONUÇ: Meslek hastalıklarının saptanması 
ve bildirimlerin yapılması açısından, bildirim yapmaya yetkili sağlık kuruluşlarında İş ve Meslek Hastalıkları 
bölümleri ve eğitim programlarının kurulması, bu alanda gereksinim duyulan gelişmelerin önünü açacaktır.
Anahtar Kelimeler: iş ve meslek hastalıkları, yandal uzmanlık eğitimi, meslek hastalıkları

Evaluation of Occupational Medicine Sub-specialty Education Program 
of Hacettepe University Faculty of Medicine
Abdulsamet Sandal1, Ali Naci Yıldız2

1Division of Occupational Medicine, Department of Internal Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey 
2Department of Public Health, Hacettepe University, Ankara, Turkey
INTRODUCTION: Occupational medicine sub-specialty education have been organized as multi-department protocol 
programs in Turkey. Occupational medicine sub-specialty education program of Hacettepe University Faculty of 
Medicine was established in accordance with this regulation. METHOD: Regulations of Turkish Board of Specialty 
in Medicine (a division of Ministry of Health) and data of Occupational medicine sub-specialty education program of 
Hacettepe University Faculty of Medicine were evaluated. RESULTS: First graduate of Occupational medicine sub-
specialty education program of Hacettepe University Faculty of Medicine received the title of sub-specialist in 2001. In 
the following years, with the requirement of participation of more than one speciality such as Internal Diseases, Chest 
Diseases and Public Health, protocol program has been started in line with Turkish Board of Specialty in Medicine 
regulations. For the first time, a sub-speciality student was admitted by the results of national examination. The 
total duration of the training is 3 years and it is necessary to perform rotations in Internal Diseases, Chest Diseases, 
Public Health, Dermatology, Physical Medicine and Rehabilitation, Ophthalmology, Otorhinolaryngology, Psychiatry, 
Biochemistry, Neurology and Pharmacology departments. Occupational medicine sub-specialty education program 
of Hacettepe University also includes rotations in Ankara Occupational and Environmental Diseases Hospital, The 
Ministry of Labor and Social Security Institute of Occupational Health And Safety and with an occupational physician. 
Patients are admitted to the outpatient clinic in the University’s Adult Hospital building. In the activity of outpatient 
clinic, preparation of patient files and notification of the occupational disease services are provided. The first sub-
specialist after protocol program establishment graduated in 2017. There are 6 sub-specialty students currently 
continuing their education. CONCLUSION: Establishment of departments and sub-specialty education programs 
of Hacettepe University in hospitals and universities authorized to prepare patient files and report the occupational 
disease cases would contribute the development of occupational health services in Turkey.
Keywords: occupational medicine, sub-specialty education, occupational diseases
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Ülkemizdeki İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal 
Uzmanlık Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi
Abdulsamet Sandal1, Seval Müzeyyen Ecin1, Adem Koyuncu1, Ali Naci Yıldız2

1Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara 2Hacettepe 
Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: İş ve Meslek Hastalıkları yan dal uzmanlık eğitimi, T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) 
tarafından protokolle oluşturulan programları biçiminde düzenlenmiştir. Bu çalışmada ülkemizde İş ve Meslek 
Hastalıkları yan dal uzmanlık eğitiminin güncel durumunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: TUK, 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Programı ile ülkemizdeki 
diğer programların verileri incelenmiştir. BULGULAR: Protokollü programlar öncesinde, İş ve Meslek 
Hastalıkları alanında çalışmaları olan bazı Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı uzmanları, bu alandaki çalışmalarını 
belgelendirerek yan dal uzmanlığı unvanını kazanmıştır. 2001 yılında ise bir İç Hastalıkları Uzmanı yan dal 
uzmanlık eğitimi dönemi sonrasında yan dal uzmanlık derecesi kazanmıştır. İlerleyen yıllarda İç Hastalıkları, 
Göğüs Hastalıkları ve Halk Sağlığı gibi birden fazla ana dal uzmanlığın katılımı gereksinimi ile birlikte protokollü 
program yapısına geçilmiştir. Protokollü programların ilk öğrencileri 2014 yılında eğitimlerine başlamıştır. 
Mevcut durumda ülkemizde Ankara, İzmir ve İstanbul’da 5 program yan dal uzmanlık eğitimi öğrencisi kabul 
etmektedir. Toplam eğitim süresi 3 yıl olup bu eğitim süresi içerisinde İç Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Halk 
Sağlığı, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Psikiyatri, 
Biyokimya, Nöroloji ve Farmakoloji bölümlerinde rotasyon yapılması zorunludur. Protokollü yan dal uzmanlık 
eğitimi programlarından eğitim alan 2 hekim eğitimini tamamlayarak yan dal uzmanı unvanını kazanmıştır. 
TARTIŞMA VE SONUÇ: Protokollü eğitim programları İş ve Meslek Hastalıkları yan dal uzmanlığının gereği 
olan multidisipliner yaklaşımı öngörmesi açısından önemlidir. Eğitim süreçlerine ilgili diğer uzmanlık branşlarının 
aktif katılımının sağlanmasını amaçlayan TUK düzenlemeleri bu multidisipliner yaklaşımın gelişmesine katkıda 
bulunabilir.
Anahtar Kelimeler: iş ve meslek hastalıkları, meslek hastalığı, yan dal uzmanlık eğitimi

Evaluation of Occupational Medicine Sub-Specialty Education 
Programs in Turkey
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2Department of Public Health, Hacettepe University, Ankara, Turkey

AIM: Occupational medicine sub-specialty education have been organized by Turkish Board of Specialty in 
Medicine (a division of Ministry of Health) as multi-department protocol programs in Turkey. We aimed to evaluate 
current status in occupational medicine sub-specialty education. METHODS: Board of Specialty in Medicine, 
Ministry of Health and current data from institutions involved in occupational medicine protocol programs were 
reviewed. RESULTS: Before the regulation of protocol programs, several specialists of pulmonary medicine 
and public health got the sub- specialist degree by documenting their studies in this field. One internal medicine 
specialist got sub-specialist degree of occupational medicine after an education period in 2001. Afterwards, 
protocol programs have been organized with the necessity of involvement of departments of internal medicine, 
pulmonary medicine, and public health which could be located in the same or different institutions in Turkey. First 
two students of protocol programs started their education in 2014. Currently there are five protocol programs 
in three different cities of Turkey: Ankara, Izmir, and Istanbul. Total education duration is of three years with 
mandatory rotations of internal medicine, pulmonary medicine, public health, dermatology, physical medicine 
and rehabilitation, ophthalmology, otorhinolaryngology, psychiatry, biochemistry, pharmacology, and neurology. 
Currently two specialists completed their sub-specialty education. DISCUSSION AND CONCLUSION: Current 
system involves multidisciplinary basis in Occupational Medicine. Obligatory involvement of three specialties 
contributes to multidisciplinary approach. Regulations aiming involvement of departments other than three 
specialties in the preparation of protocol programs may contribute further development of multidisciplinary 
approach.

Keywords: occupational disease, occupational medicine, sub-specialty education
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Cep telefonu kullanımının işitme kaybına etkisinin 
yüksek frekans odyometrisi ile araştırılması ve iş 
sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki önemi
Kadir Daştan1, Ahmet Hamdi Kepekçi2, Ulaş Çınar1

1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul 2İstanbul 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Odyometri Bölümü, İstanbul

Cep telefonu sahibi olmak ve kullanmak günümüzde oldukça yaygınlanmış olup toplumda olası zararlı etkilerle 
ilgili olarak bir endişe ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, öğrencilerin cep telefonuna sahip olma ve kullanma sıklığı 
ile kullanıma bağlı işitme kaybı üzerindeki olası kronik etkileri araştırmayı amaçlamıştır. Cep telefonlarından 
kaynaklanan radyofrekans maruziyeti genelde kafa bölgesine yoğunlaştığı için, cep telefonu maruziyeti ile ilgili 
araştırmalar genellikle beyin tümörleri üzerine odaklanmıştır. Ancak, çalışmaların bir bölümünün cep telefonu 
kullanıcılarının işitme fonksiyonu ve olası işitme kayıplarına da odaklanması gerekmektedir. Çalışmamızda 
odyometri bölümünde öğrenim gören üniversite öğrencilerine doldurmaları için bir anket dağıtıldı. Katılımcıların 
bir cep telefonuna sahip olma süreleri 0-5 yıl arasında değişiyordu. Uzun süre cep telefonu kullanıcısı olanlar 
kısa süredir cep telefonu kullanıcılarına kıyasla yetersiz bir işitme bildirmedi. Bu çalışmanın sonuçları, odyometri 
öğrencileri arasında cep telefonu sahibi olma prevalansının son derece yüksek olduğunu göstermektedir. 
Saf ton odyometri sonuçlarımız yoğun cep telefonu kullanıcılarının sağ kulaklarında sensorinöral işitme 
kaybında orta derecedeki kullanıcılara ve cep telefonu kullanmayanlara göre anlamlı bir fark olduğunu ortaya 
koymaktadır. Yapılan kişisel anket ile belirlenebildiği gibi, maruziyet aralığı içinde katılımcıların audiovestibuler 
sistemlerinde cep telefonu kullanımına bağlı zararlı etkiler görülmemektedir. Cep telefonlarının radyofrekans 
ve elektromanyetik radyasyona bağlı sağlığa zararlı olumsuz etkileri olduğundan, sadece kısa süreli ve 
zorunlu durumlarda dikkatli kullanılmalarını öneriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği açısından ele alındığında, mesai 
saatleri içinde uzun süre cep telefonu kullanması gereken danışma görevlisi, resepsiyonist, müşteri hizmetleri 
temsilcisi, satış elemanı gibi farklı çalışanlarda, cep telefonu kullanımı ile işitme kaybı arasında aynı nedensel 
ilişki söz konusu olabilir. Cep telefonlarından kaynaklanan indirekt radyofrekans ve elektromanyetik radyasyon 
maruziyetinin değerlendirilmesinin önemi ortaya konulduğundan gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. Bu 
çalışmada yetersiz sayısıdaki ve takip dışı kalmış denekler nedeniyle bazı kısıtlamalar söz konusuyken elde 
ettiğimiz sonuçlar bu konuyla ilgili farkındalığı artırmak ve bulgularımızı doğrulamak için daha ileri çalışmaların 
gerekli olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Cep Telefonu Kullanımı, İşitme Kaybı, Radyofrekans, Yüksek Frekans Odyometrisi, İş 
Sağlığı ve Güvenliği

Investigation of the effect of mobile phone use on hearing 
loss with high-frequency audiometry and its ımportance 
to practices in occupational health and safety
Kadir Daştan1, Ahmet Hamdi Kepekçi2, Ulaş Çınar1

1Istanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty of Health Sciences, Department of Occupational Health and Safety, Istanbul 2Istanbul 
Yeni Yüzyıl University, Vocational Health School, Department of Audiometry, Istanbul
Having and using a cell phone is currently widespread and public concern has developed over its possible harmful effects. 
This study is aimed to investigate the prevalence of the usage and ownership of a mobile phone by students and any possible 
chronic effects of usage on hearing loss. Since radio-frequency exposure due to mobile phones is generally concentrated in 
the head, researchs are usually focused on brain tumors. However, some effort should also be focused on possible hearing 
loss of mobile phone users. As there is a close proximity of mobile phone to the head in talk mode, the auditory system 
is exposed to relatively higher exposure rates of radio-frequency signals. In our study, a self-completion questionnaire 
was distributed to university students studying in audiometry department. Duration of a cell phone ownership ranged 
from 0-5 years. Long-term users had reported no worse hearing compared to short- term users. The results of this study 
confirm that the prevalence of mobile phone ownership among audiometry students is extremely high. Our pure tone 
audiometry results indicate that there is a significant difference in sensorineural hearing loss in the right ears of intensive 
users than moderate and nonusers. There appear to be no harmful effects of cell phone use on the audiovestibular systems 
of the participants within the range of exposure. Since the health-compromising harmful effects of cell phones due to 
radiofrequency and electromagnetic radiation, we suggest the prudent use of mobile telephones only for short periods, 
and for compulsory situations. In terms of occupational health and safety, the same causal link between cell phone use 
and hearing loss can be discussed on several employees using mobile phone for long hours. While this study has some 
limitations, our results indicate that further studies is needed to raise the current awareness and to confirm our findings.

Keywords: Mobile Phone Use, Hearing Loss, Radio-frequency, High-Frequency Audiometry, Occupational Health And 
Safety
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+2 Farkla Daha Güçlüyüz
Evrim Yaşar Çimber, Gökçen Gökçe

Kayalar Ford Otomotiv Sanayi AŞ. Sağlık Merkezi

Yaptığımız araştırmalar göstermektedir ki; Türkiye’de engelli bireylere karşı olan önyargılar nedeniyle bir okuldan 
mezun olduktan sonra ya işsiz kalmaktadırlar ya da kendilerine bir gelecek planlayamayacak kadar basit 
işlerde çalıştırılmaktadırlar. Burdan hareketle Tehlikeli işler sektöründeki şirketimizde engelli çalışanlarımıza 
istihdam fırsatı sağlayarak farklı engel kategorileriyle Türkiye’de ve Dünya’da başka şirketlere de örnek olmak 
istedik. İçinde bulunduğumuz sektörde bir ilki oluşturmak bu çalışmanın en önemli özelliğini oluşturmaktadır. 
Toplumdaki normal bireylerin önyargılarını kırmak, farkındalıklarını arrtırmak ve engelli bireylerin de uygun 
koşullar sağlandığında üretken olabileceklerini göstrmek için bu çalışmaya başladık.

Anahtar Kelimeler: Down Sendromu, Otizm, engellilik, endüstri, çeşitlilik, üretim

Be Stronger With +2
Evrim Yaşar Çimber, Gökçen Gökçe

Kayalar Ford Motor Company Health Center

Researches show that, because of the prejudice against the disabled, most of them become unemployed or 
can’t find a decent job to plan a career for themselves after graduating. Therefore, we would like to serve as a 
model for other companies by employing personnel with several kinds of handicaps in our company which is 
defined as ‘Hazardous Occupation’ in the industry. Becoming the İndustry leading company on this matter is the 
most important feat of this project.

We started this project to show that under proper circumstances, the handicapped can work efficiently by 
breaking the habit of prejudice and raise the awareness of an ordinary human being.

Keywords: Down Syndrome, autism, disability, industry, diversity, production
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İs sağlığı ve güvenliği kurullarının iş kazaları ve 
meslek hastalıklarının önlenmesinde yetersiz kalma 
nedenlerinin değerlendirilmesi
Şeref Uzman 

İzmir Ekonomi Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İzmir

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununa göre önleme, işyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü ifade 
etmektedir. Yine aynı Kanuna göre, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin 
yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturmak ve iş 
sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamak zorundadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 
Hakkında Yönetmelikte ise işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla kurula görev ve 
yetkiler verilmiştir. İlgili Yönetmelik gereği işveren veya işveren vekili, insan kaynakları yöneticisi, işyeri hekimi, iş 
güvenliği uzmanı, çalışan temsilcisi, bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta ile sivil savunma uzmanının 
katılımıyla oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurulunun; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri 
değerlendirmek, tedbirleri belirleyerek işyerinde önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapması 
gerekmektedir. Ayrıca, kurul işyerlerinde acil durumlarda alınacak önlemlerin izlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği 
eğitiminin planlanması ve uygulanması, çalışanların katılımı, ilgili tarafların işbirliği olanaklarının geliştirilmesinde 
de önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kurulunun ilgili Yönetmelikte belirtilen 
görevleri ile işyerindeki önleme amaçlı çalışmalara yapacağı katkı; risk değerlendirmesi ekibi, işyeri hekimi 
ve iş güvenliği uzmanının ilgili Yönetmeliklerde belirtilen görevleri ve çalışanların yükümlülükleriyle birlikte 
irdelenerek iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde yetersiz kalma nedenleri değerlendirilecektir. 
Söz konusu değerlendirme bildiri sahibinin 25 yıllık iş müfettişliği sürecindeki gözlemleri ışığında yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği kurulları, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi

An evaluation of reasons for insufficiency of occupational health 
and safety boards in terms of preventing work accidents and 
occupational diseases
Şeref Uzman

İzmir University of Economics, Vocational School, Department of Occupational Health and Safety, İzmir, Turkey

According to the Occupational Health and Safety Law number 6331, prevention corresponds to all precautions 
taken and planned for eliminating or reducing occupational health and safety(OHS) risks encountered during all 
stages of work. This law also dictates employers at workplaces where fifty or more workers are employed and 
continuous work taking more than 6 months to complete is undertaken to create boards for OHS and to apply 
board decisions in accordance with OHS regulations. The Code for occupational health and safety boards(OHSB) 
authorizes boards to prevent work accidents and occupational diseases. This Code dictates the OHSB, which 
consists of the employer or the acting employer, human resources executive, workplace doctor, workplace 
safety expert, employee representative, foremen, headworker or workman if present and a civil defense expert, 
to assess dangers and precautions related to OHS and to develop prevention policies at work by identifying 
countermeasures. In addition, the board plays a role in monitoring precautions to be taken during emergencies at 
work, planning and applying OHS trainings, providing the participation of employees, and creating collaboration 
opportunities between parties. This study will provide an evaluation of the responsibly of OHSB according to 
the relevant Code, the contribution of the board. In the study, examinations will be made on the missions of the 
OHSB and the contributions they would do to prevention efforts in the workplace; as well as the missions of the 
risk evaluation team, workplace doctor, and workplace safety expert and the responsibilities of the employees, 
which will be followed by an evaluation of why they would remain insufficient in the prevention of work accidents 
and occupational disease. The aforementioned evaluation will be done in the light of the observations of the 
paper author in his 25 years in business labour inspector.
Keywords: Occupational health and safety, occupational health and safety boards, preventing work accidents 
and occupational diseases
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Lojistik, İş Güvenliği
Mertcan Öztürk

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. - Lojistik, İş Güvenliği

Lojistikte güvenli çalışma ortamları yaratmak için alınan iş güvenliği tedbirleri

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Lojistik,

Depo Logistics, Safety
Mertcan Öztürk

Tofas Turk Otomobil Fabrikası A.S. - Logistics, Safety

Safety measures of logistics for create safety working area

Keywords: Safety, Logistics, Warehouse
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Assessment of working conditions and morbidity of 
employees at the enrichment of ore material
Serik Ibraev1, Yertai Otarov2, Zhengisbek Zharylkassyn1, Magzhan Tilemissov1, Olzhas Kaktayev1

1Karaganda State Medical University, Sanitary and Hygienic Scientific - Research Laboratory (Karaganda, 
Kazakhstan) 2Republican Scientific Research Institute for Labor Protection of the Ministry of Labor and Social 
Protection of Population of the Republic of Kazakhstan

The main goal of the state is health care of the working population. Thus occupational health becomes one of 
the most important and significant issues. The purpose of the research is to assess the working conditions and 
morbidity among workers of the ore enrichment. The object of the study is the main personnel of the enrichment 
complex. Materials and methods of research. Hygienic research of working conditions was carried out with the 
help of modern measuring equipment that passed state verification. Studies of morbidity rates with a temporary 
disability (MTD) were conducted according to the E.L. Notkin`s methodology. The MTD rate was studied among 
941 and 1261 workers for 2016 and 2017 respectively. The analysis showed that the main medical manifestations 
of harmful environment factors exposure are the occupational morbidity in conditions of ore enrichment. At the 
same time, the presence of a high level of noise, vibration, dust, gas and an unfavourable microclimate reflecting 
the conditions pose a threat to the health as a social aspect of the research. According to the research, the first 
place in the morbidity among the workers of the Concentrating Complex in 2016 takes respiratory diseases 
(30.71%), followed by diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (9.90%), and third place - 
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes (5.97%). In the same workshop, MTD rate 
for 2017 shows that the most common disease remains respiratory diseases (37.90%), on the second place - 
poisonings received during the work process (9.62%), and third place took the diseases of the musculoskeletal 
system and connective tissue (9.04%). The data obtained are designed for 100 workers.

According to preliminary data, the research of occupational health in the copper enrichment complex requires 
careful analysis with the continuation of the organization of the prevention measure.

Keywords: working conditions, occupational health, occupational risk, copper production



418

[İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri]

İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Eğitimlerin Amacı
Ebru İpek Doğan1, Bilal Çilkaya2

1Elman Akademi Ortak Güvenlik Sağlık Birimi, Yenişehir, MERSİN 2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Güvenlik Bilim Dalı, Niğde

İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili Eğitimlerin Amacı; Sağlıklı ve Güvenli Bir Ortamı Temin Etmek, İş Kazalarını Ve 
Meslek Hastalıklarını Azaltmak, Çalışanları Yasal Hak Ve Sorumlulukları Konusunda Bilgilendirmek, Onların 
Karşı Karşıya Bulundukları Mesleki Riskler İle Bu Risklere Karşı Alınması Gerekli Tedbirleri Öğretmek, Kalite, 
İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilinci Oluşturarak Uygun Davranış Kazandırmaktır. Eğitim; konuyla ilgili yeterliliği ya 
da uzmanlığı olan kuruluş veya kişiler tarafından, çalışan personelin İş Sağlığı ve Güvenliği ve yaptığı iş ile ilgili 
konularda bilgilendirilmesidir. Eğitimci; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim verecek kadar deneyim ve/veya 
bilgiye sahip yeterlikli uzman kişidir. İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve 
işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. İşyerlerinin 
tehlike sınıflarına göre eğitim periyotları ve saatleri ayarlanır. İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi onaylanan 
yıllık eğitim planını takip ederek uygulamayı takip eder. Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları 
çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde 
uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar.

Bu çalışmanın amacı, çalışanların yaptıkları iş ve iş ortamıyla ilgili eğitim ihtiyacının belirlenmesinde, risk 
değerlendirme sonuçları, tehlike ve ramak kala formlarının değerlendirilmesi dikkate alınarak verilmesi 
gereken eğitimler hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, Meslek Hastalığı, İş sağlığı Güvenliği Bilinci, İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı 

The Purpose Of Occupatıonal Health And Safety Trainings
Ebru İpek Doğan1, Bilal Çilkaya2

1Elman Academy Joint Security Health Unit, Yenişehir, MERSİN 2Niğde Omer Halisdemir University, Social 
Sciences Vocational School, Department of Social Security, Niğde

Purpose of Training on Occupational Health and Safety; Providing a Healthy and Safe Environment, Reducing 
Work Accidents and Occupational Diseases, Informing Employees about Legal Rights and Responsibilities, 
Teaching the Occupational Risks They Face and Measures That Must Be Taken Against These Risks, Making 
Quality Behavior And Safety Conscious Behavior. Education; is to be informed by the organization or persons 
with relevant proficiency or expertise on the subject of occupational health and safety and matters related to the 
work done. Trainer; Is a competent expert with sufficient experience and / or knowledge to provide training in 
Occupational Health and Safety. The employer ensures that employees are trained primarily in workplace and 
workplace risks and safeguard measures before they actually start working. Training periods and times are 
set according to the hazard classes of workplaces. The Occupational Safety Specialist and Workplace Physician 
will follow the approved annual training plan and follow the application. Employees participate in occupational 
health and safety trainings within the framework of the training programs to be implemented, and apply them 
to the work and operations carried out in the trainings and to the instructions contained therein. The purpose of 
this study is to provide information on the training needs of the employees in relation to the work and the work 
environment they are doing, the results of the risk assessment, the assessment of the danger and the form of 
the ramp.

Keywords: Occupational Accidents, Occupational Disease, Occupational Health Safety Consciousness, 
Workplace Physician, Occupational Safety Expert
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Avrupa Amerika ve Asya da Çeşitli Ülklerde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları ve 
uygulamaları:Benzerlikler ve Farklılıklar
Meltem Temay Güler

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İstanbul

Avrupa Amerika ve Asya da Çeşitli Ülklerde İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları ve uygulamaları: Benzerlikler ve 
Farklılıklar 1, Meltem Temay GÜLER , Tahsin Aykan KEPEKLİ

Geleneksel anlamıyla iş sağlığı ve güvenliği; “işyerlerini işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden 
uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için 
yapılan sistemli çalışmalar” olarak tanımlanmaktadır.

Çeşitli teknik, tıbbi, hukuki, yönetsel, beşeri ve psikolojik unsurlar İSG konusu içine girmektedir. İşyerindeki 
donanım ve üretim teknolojisi, ergonomik koşullar, personelin beceri düzeyi ve yaşı, ilgili mevzuat, işyerindeki 
organizasyon yapısı, işçilerin sağlık kontrolleri ve işe uygunluğu, tıbbi hizmetler ve organizasyonu, ortam 
özellikleri (gürültü, toz, ısı, aydınlatma, havalandırma, temizlik vb.), işe alım süreçleri, ücretler, sosyal hizmetler, 
çalışma saatleri,denetimler, ölçümler, cezai müeddeler, gibi pek çok konu İSG ile doğrudan ya da dolaylı olarak 
ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat, İş Güvenliği Hizmetleri, İş Güvenliği Teftişleri

Occupational Health and Safety Approaches and Practices in Various 
Countries in Europe, America and Asia: Similarities and Differences
Meltem Temay Güler

Depatmen of Occupational Health and Safety,İstanbul Yeni Yüzyıl University,İstanbul

Occupational Health and Safety Approaches and Practices in Various Countries in Europe, America and Asia: 
Similarities and Differences1, Meltem Temay GÜLER2, Tahsin Aykan KEPEKLİ

Traditional sense of business health and safety; Is defined as “systematic work carried out in order to remove 
workplaces from the hazards caused by the conduct of their work and to provide a better working environment 
by eliminating conditions that can damage health”.

Various technical, medical, legal, administrative, human and psychological elements are included in OSH. The 
workplace’s equipment and production technology, ergonomic conditions, skill level and age of the personnel, 
the relevant legislation, organizational structure at the workplace, health checks and work suitability of 
workers, medical services and organization, environment characteristics (noise, dust, heat, lighting, ventilation, 
), recruitment processes, wages, social services, working hours, audits, measures, criminal genders are all 
directly or indirectly related to the OHS.

Keywords: Occupational Health and Safety Legislation, Job Security Services, Job Safety Inspections
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Hemşirelerde mobbing algı durumunun belirlenmesi
Betül Bayrak1, Sıdıka Oğuz1, Gülşah Çamcı1, Turabi Karadağ2

1Marmara Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul 2Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İstanbul

GİRİŞ: Sağlık meslek grupları içinde sayıca en büyük payı hemşireler almaktadır. Hemşirelerin memnuniyetsiz 
ve mutsuz çalışmaları sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve sağlıklı/hasta bireye verilen bakımın kalitesini düşürür. 
Hemşirelerin mobbinge maruz kalma durumlarının incelenerek önlem alınması ve çözüm önerileri getirilmesi 
gerekmektedir. AMAÇ: Bu çalışma hemşirelerde mobbing algı durumunun belirlenmesi amacıyla kesitsel ve 
tanımlayıcı olarak yapılmıştır. YÖNTEM: Araştırma 2015 yılında Çanakkale ilindeki hastanelerde 367 hemşirenin 
katılımı ile tamamlanmıştır. Veriler 10 soruluk bir anket formu ve Yavuz (2007) tarafından geliştirilen “Mobbing 
(Psikolojik Şiddet) Algı Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, ortalama, standart sapma, 
ANOVA, t-testi ve ki-kare testi kullanılmıştır. Istatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir. BULGULAR: 
Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 36.302±6.242 ve %96.2’ si kadın, %51.2’si lisans mezunu ve %88’i evlidir. 
Hemşirelerin mobbing algı ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 55.188±14.58’dir. 96.818±1.250 ile “Çabalarınızın 
Karşılığını Alamadığınızı Düşündüğünüz oldu mu?” sorusu en yüksek puanı almıştır. 37.569±11.16 puan ile 
“Doğrudan Cinsel Tacize Uğradınız Mı?” sorusu en düşük puanı almıştır. Gece vardiyasında ve il merkezinde 
çalışan hemşirelerde “Mobbing Algı Ölçeği” puan ortalaması daha yüksekti (p = 0.000). Ayrıca, hemşirelerin 
(p = 0.015) ve klinik hemşirelerin (p = 0.000) ortalama ölçek puanları yüksek bulundu. Hemşirelerin %31.3’ ü, 
kurumlarında mobbing davranışlarına maruz kalmalarının sebebini “yönetim ile çalışanlar arasındaki iletişimin 
yetersizliği” olarak belirtti. Hemşirelerin %46.3’ü ise hasta yakınları tarafından mobbinge maruz kaldıklarını 
söyledi. SONUÇ: Hemşireler nadiren mobbing davranışları ile karşılaşmaktadır. Gece vardiyasında çalışanlar, 
klinik hemşireleri, il merkezinde çalışanlar ve bekarlar mobbinge daha çok maruz kalmaktadır. Yönetim ile 
iletişim problemleri mobbinge maruz kalmanın en önemli sebebidir.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, hemşire, hastane

Determınatıon of mobbing perception situation in nurses
Betül Bayrak1, Sıdıka Oğuz1, Gülşah Çamcı1, Turabi Karadağ2

1Marmara University, Internal Diseases Nursing, Istanbul 2Uskudar University, Occupational health and Safety, 
Istanbul

BACKGROUND: Nurses have the biggest share in the health professions. Dissatisfied and unhappy work of 
nurses reduces the efficiency of health services and the quality of care given to healthy/sick individuals. It needs 
to take precautions and propose solutions by examining mobbing exposure situations of nurses. PURPOSE: 
This study was carried out as cross-sectional and descriptive in order to determine mobbing perception situation 
in nurses. Data were collected by a questionnaire consisting of 10 questions and “Mobbing (Psychological 
Violence) Perception Scale” developed by Yavuz (2007). METHOD: The research was completed in 2015 with 
the participation of 367 nurses in state hospitals in Çanakkale province. Percentage, mean, standard deviation, 
ANOVA, t-test and chi-square test were used in the evaluation of the data. Statistical significance was accepted 
as p <0.05. RESULTS: The average age of the participants was 36.302±6.242, 96.2% were female, 51.2% were 
undergraduate, 88% were married. The mean score of the nurses from the mobbing perception scale was 55.188 
± 14.58. “Have you ever think your efforts are unrequited?” question got the highest score with 96.818±1.250. 
“Have you directly exposed to sexual harassment?”question got the lowest score with 37.569±11.16. The mean 
score of “Mobbing Perception Scale” was higher in nurses who working at night shift and in the province center 
(p=.00). The mean scale score of single nurses (p =.015) and clinic nurses (p=.00) was found to be high. 31.3% of 
the nurses stated the reason for their exposure to mobbing behaviors as “inadequate communication between 
management and employees”. 46.3% of nurses said they were exposed to mobbing by patients relatives. 
Conclusıon: Nurses rarely encounter mobbing behaviors. Night shift workers, clinical nurses, province center 
workers and singles are more exposed to mobbing. Communication problems with management are the most 
important reason for exposure to mobbing.

Keywords: Mobbing, nurse, hastane
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İş Güvenliği Uzmanlarının Yetki, Yükümlülük ve Cezai 
Sorumlulukları
Yalçın Kılıç Ersoy

OSGB, İstanbul

AMAÇ: 4857 s. Kanunun 77-89’uncu maddeleri ile yürütülen iş güvenliği hizmetleri, 30 Aralık 2012’de 6331 s. 
Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte hız kazanmış; Kanunla birlikte birçok yönetmelik ve tebliğler yayınlanmıştır. 
Yayınlanan istatistikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana beş yıl süre geçmesine rağmen, yaşanan iş 
kazalarında her hangi bir azalma olmadığını göstermektedir. O halde mevzuatta ya da uygulamada aksayan 
yönlerin, giderilmesi için atılması gereken adımların tespit edilmesi gerekmektedir. Çalışmanın amacı, aksayan 
yönler ve alınması gereken önlemler konusunda, bizzat sahadaki iş güvenliği uzmanlarının görüşlerini ortaya 
koymaktır. YÖNTEM: Çalışma, mezun olduğu mühendislik dalı yanında, ön lisans olarak Adalet Bölümünü 
bitiren, halen inşaat sektöründe sahada aktif olarak çalışan bir iş güvenliği uzmanınca hazırlanan yüksek lisans 
tezinin devamı niteliğindedir. Bu çalışmayla, ilgili mevzuat ile sahadaki bilgi ve deneyimler birlikte yansıtılacaktır. 
Ayrıca, iş güvenliği uzmanlarına yönelik düzenlenen ve 303 uzman tarafından cevaplanan anket sonuçlarından 
elde edilen bilgiler de çalışmaya dahil edilecektir. BULGULAR: Anketlerden elde edilen sonuçlara göre iş 
güvenliği uzmanları, “Kendilerine verilen yetkiden çok daha fazla yükümlülükleri olduğu; mevcut yetkilerini 
ise kullanamadıkları; sahada önlem alınmasını sağlama konusunda etkin olamadıkları; buna rağmen cezai 
sorumluluk taşıdıkları ve bu sebeple kendilerini günah keçisi hissettikleri; ülkemizde iş güvenliği kültürünün 
oluşacağına yönelik inançlarının olmadığı” görüşündedirler. SONUÇ: Ülkemizde iş güvenliği kültürünün oluşması 
ve arzu edilen seviyeye gelinebilmesi maksadıyla, iş güvenliği uzmanlarının mevcut statüleri değiştirilmeli, 
işverene karşı yaptırım yetkileri getirilmeli; bunun yanı sıra sistemin işleyişinin hızlanabilmesi ve etkinliğinin 
sağlanabilmesi için İSG Katip’te de bazı yeni düzenlemelere gidilmeli; bu konularda gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliğini Etkinleştirmek, İş Güvenliği Uzmanlarının Yetki ve Yükümlülükleri, İş 
Güvenliği Uzmanlarının Görüşleri, İSG Katip’te Yapılması Gereken Düzenlemeler

Authorıty, Obligation and Penalty Responsibilities of Occupational 
Safety Specialists
Yalçın Kılıç Ersoy

OSGB, İstanbul

PURPOSE: The occupational safety services carried out with the articles 77-89 of the Law No 4857, are gained 
momentum with the enactment of the Law No 6331. Many regulations and natifications have been published 
with the law. Published statistics show that there is no decline in occupational accidents, even though it has 
passed five years since the law entry into force. In that case, it is necessary to determine the steps to be taken 
to eliminate the disagreements in legislation or practice. The aim of the work is to put forward the opinions of 
the occupational safety specialists in the field on the disadvantages and precautions to be taken. METHOD: 
The study is the continuation of the master’s thesis prepared by a occupational safety specialist who has a 
engineering graduate also has a graduate of the Department of Justice as a pre-license, and is now working 
active in the field of construction. With this work, relevant legislation and the information and experiences on 
the field will be reflected together. In addition, information from survey results, which are organized by job 
security experts and answered by 303 experts, will be included in the study. FINDINGS: According to the results 
obtained from the questionnaires, occupational safety experts say that “they have much more obligations then 
their authority; they can not use their existing authority; they have not been effective in ensuring measures that 
must be taken; they nevertheless had criminal responsibility and therefore felt themselves scapegoat; there is 
no belief that occupational safety culture will occur in our country.”

Keywords: Enabling Occupational Safety, Authorities and Obligations of Occupational Safety Specialists, 
Opinions of Occupational Safety Specialists, Regulations to be done in the ISG Katip
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İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Hukuki 
Niteliği
Lütfi Inciroglu

İnciroğlu Danışmanlık Denetim ve Eğitim Hizmetleri/Ankara

6331 sayılı Kanun; işverenleri, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü kılmış ve mesleki 
risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmaya yönelik iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması 
için kendisine bu konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi 
istihdam etmek ya da bu konuda dışarıdan hizmet satın alma yükümlülüğü getirmiştir. Ancak işverenle iş 
ilişkisi içerisinde olan iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin işyerindeki konumları konusunda belirsizlik 
bulunmaktadır. Nitekim iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin işyerinde işveren adına hareket eden, işin ve 
işyerinin yönetiminde görev alan, işçilere emir ve talimat verme yetkisi olan işveren vekili olarak nitelendirilip 
nitelendirilmeyeceği, işveren vekillerine ilişkin hak, yükümlülük ve sorumlulukların bunlar için de söz konusu 
olup olmayacağı konuları uygulamada tartışmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin hukuki niteliğinin 
belirlenmesi hukuki ve cezai sorumluluklarının kapsamının saptanması açısından da önem arz etmektedir. Bu 
nedenle bir iş kazası ya da meslek hastalığı halinde, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelinin sorumluluğu onun 
sahip olduğu hukuki niteliği ile bağlantılıdır. Bildirimizde özellikle öğreti görüşleri ve yargı kararları dikkate 
alınarak soruna çözüm getirilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş kazası, meslek hastalığı, sorumluluk, tazminat, ceza

Legal nature of occupational health and safety professionals
Lütfi Inciroglu

İnciroğ Advisory Inspection and Training Services/Ankara

Due to the Law No 6331; the employers are obliged to sustain the health and security of their empoyees. In 
this circumstance, the employers are obliged to hire occupational safety expert and in-house doctor or provide 
eternal service for these obligations in order to avoid and protect employees from vocational risks. However, 
there are still unclear points about the positions of occupational health and safety professionals who have work 
relations with the related empoyers. As a matter of fact, there are conflicts about the practical applications of 
some issues such as the definition and positioning of occupational health and safety professionals as acting 
on behalf of employer, taking part at company management, having allowance to give directives to employees. 
These are still open issues whether the rights, obligations and responsbilities related to the deputy employers 
are discussed. The legal definitions of occupational health and safety professionals are very important also 
for the determination of the scope of their legal and criminal liabilities. Therefore, in case of an occupational 
accidence or disease, the responsibilities of the occupational health and safety professionals are related to 
their legal attribution. In this decleration, it is especially focussed on looking for solutions regarding to doctrine 
oppinions and adjudications.

Keywords: Occupational accidence, occupational disease, responsibility, indemnity, penalty
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ISG Kanunu ve İşverenin Hukuki Yükümlülükleri
Necmi Türer

Bosch - BSH Ev Aletleri A.Ş.

Birçok işverenin iş kazası sonrası haberdar olduğu yükümlülüklerinin önemli noktalarına değinilecek. İş kazası 
sonrası açılabilecek SGK rücu davası, tazminat davası, ceza davası gibi davalarda işverenin karşı karşıya 
kalabileceği riskler anlatılacak.

Anahtar Kelimeler: Kanun, İşveren, Çalışan, SGK, Mahkeme, Dava

OHS Law and Obligation of Employer
Necmi Türer

Bosch - BSH Home Appliances

Important points of many employers’ obligation to be informed after a work accident will be explained. The risks 
that the employer may face in cases such as the SSI rebuttal case, compensation case, criminal case which may 
be opened after the work accident will be explained.

Keywords: Law, Employer, Employee, SSI, Court, 



424

[İSG ve Hukuk]

İdari Para Cezalarının Tehlike Sınıfı ve Çalışan 
Sayısına Göre Değerlendirilmesi
Ahmet Yasin Unutmaz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma hayatı ile ilgili anayasamızın 48-49 ve 50. maddelerinde bazı hükümlere yer verilmiştir. Bunlarla birlikte 
4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4817 Sayılı Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gibi kanunlarda 
çalışma hayatında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde 20.06.2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği kanunu çıkarılarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili müstakil bir kanun yürürlüğe konmuştur. Bu kanun 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için 
işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri ile ilgili düzenlemelerden oluşmuştur. 
Ayrıca bu kanuna dayanarak 30 a yakın yönetmelik ve tebliğlerde çıkarılmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ile işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştır. İş Sağlığı Güvenliğine 
İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde belirtilen şartlara göre de her bir işyeri için tehlike sınıfı belirlenmiştir. 
İşverenlerin işyerlerindeki yükümlülükleri bu tehlike sınıflarına göre değişmektedir. İş sağlığı ve güvenliği 
kanunu ve yönetmelikleri işverenlere birçok yükümlülükler getirmiştir. İşverenler bu yükümlülükleri de yerine 
getirmediği durumda da idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunun 26. maddesinde idari para cezalarından ne şekilde uygulanacağından bahsedilmektedir. 04.04.2015 
tarihinde yapılan değişiklikle ile idari para cezalarının belirli oranlarda artırılarak uygulanması öngörülmüştür. 
Bu oranlar belirlenirken işyerlerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıfı dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu çalışmada 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun denetleyicileri ve uygulayıcıları olan İş müfettişleri tarafından hangi 
yükümlülükler karşısında ne gibi idari yaptırımların bulunduğu, idari para cezalarının nasıl hesaplandığı, çalışan 
ve tehlike sınıfına göre ne şekilde değiştiği gibi hususlardan bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: idari para cezası,ipc,iş müfetttişi,tehlike sınıfı,çalışan sayısı 

Assessment of Administrative Fines according to Hazard Class and 
Number of Employees
Ahmet Yasin Unutmaz

Ministry of Labour and Social Secutriy

Çalışma hayatı ile ilgili anayasamızın 48-49 ve 50. maddelerinde bazı hükümlere yer verilmiştir. Bunlarla birlikte 
4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4817 Sayılı Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gibi kanunlarda 
çalışma hayatında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizde 20.06.2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği kanunu çıkarılarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili müstakil bir kanun yürürlüğe konmuştur. Bu kanun 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için 
işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri ile ilgili düzenlemelerden oluşmuştur. 
Ayrıca bu kanuna dayanarak 30 a yakın yönetmelik ve tebliğlerde çıkarılmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ile işyerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 sınıfa ayrılmıştır. İş Sağlığı Güvenliğine 
İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde belirtilen şartlara göre de her bir işyeri için tehlike sınıfı belirlenmiştir. 
İşverenlerin işyerlerindeki yükümlülükleri bu tehlike sınıflarına göre değişmektedir. İş sağlığı ve güvenliği 
kanunu ve yönetmelikleri işverenlere birçok yükümlülükler getirmiştir. İşverenler bu yükümlülükleri de yerine 
getirmediği durumda da idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunun 26. maddesinde idari para cezalarından ne şekilde uygulanacağından bahsedilmektedir. 04.04.2015 
tarihinde yapılan değişiklikle ile idari para cezalarının belirli oranlarda artırılarak uygulanması öngörülmüştür. 
Bu oranlar belirlenirken işyerlerinin çalışan sayısı ve tehlike sınıfı dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu çalışmada 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun denetleyicileri ve uygulayıcıları olan İş müfettişleri tarafından hangi 
yükümlülükler karşısında ne gibi idari yaptırımların bulunduğu, idari para cezalarının nasıl hesaplandığı, çalışan 
ve tehlike sınıfına göre ne şekilde değiştiği gibi hususlardan bahsedilmiştir.

Keywords: Administrative Fines, labour inspector, hazard class, number of employees
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Uluslararası Belgelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkı
Erdem Cam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

İş sağlığı ve güvenliği birçok ulusal ve uluslararası belgede temel bir hak olarak yer almıştır. İnsan çalışma eylemi 
dolayısıyla iş kazası ve/veya meslek hastalıklarına maruz kalmakta ve bu durum çalışanın, onun bağımlıların 
ve nihayetinde toplumun zarar görmesine neden olmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre Dünyada her 
onbeş saniyede, bir çalışan bir işyeri kazası veya mesleki hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Her onbeş 
saniyede, yüzaltmış çalışan bir işyeri kazası yaşamaktadır. Bunun önüne geçebilmek için ülkeler ve uluslararası 
kuruluşlar birçok çalışma yapmakta ve iş kazası ve meslek hastalıkları sayısını azaltmak için çeşitli politika 
önerileri geliştirmektedirler. Bu politika önerilerinin temel dayanağı ve çıkış noktası uluslararası belgelerde/
antlaşmalarda yer alan iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili haklardır. Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili temel 
uluslararası düzenlemeler ile Avrupa Birliği Belgelerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkı incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası belgeler, AB, iş sağlığı, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği hakkı

Occupational Health and Safety Right in International Documents
Erdem Cam

Centre for Labour and Social Security Training and Research

Occupational health and safety has been included as a fundamental right in many national and international 
documents. Because of human work action, it is exposed to work accidents and / or occupational diseases, 
which causes suffer for employee, his/her families and ultimately the society. According to the International 
Labour Organization, every fifteen seconds in the world, an employee loses her life due to a workplace accident 
or occupational disease. Every fifteen seconds, there is a workplace accident that affects hundred and sixty 
employees. In order to avoid this, countries and international organizations are working hard and developing 
various policy proposals to reduce the number of occupational accidents and occupational diseases. The 
basic stance and source of these policy proposals is the occupational health and safety rights which are in the 
international documents / treaties. In this study, occupational health and safety rights for workers was analysed 
in basic international regulations/documents and European Union on occupational health and safety.

Keywords: International documents, EU, occupational health, work safety, occupational health and safety right
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İş Kazalarının Önlenmesinde İş Güvenliği 
Uzmanlarının Hukuksal Açıdan Rolünün ve 
Sorumluluklarının Belirlenmesi
Serenay Şahin

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Günümüzde yaşanan iş kazaları nedeniyle artık İş Güvenliği Uzmanlarının mesleklerini sağlıklı şekilde 
yürütebilmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. Buradaki en önemli faktör iş güvenliği uzmanlarının 
görevlerini ihmal ediyor olmaları değil hukuksal olarak kendilerine yüklenen yetki ve sorumlulukların henüz 
yargı organlarında görevli kişiler tarafından tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum iş 
güvenliği uzmanlarının sürekli endişe duymasına neden olmakta, bir taraftan işveren baskısı altında önlemlerin 
belirlenmesinde mücadele verirken bir yandan da cezaevine girme korkusu ile iş güvenliği faaliyetlerine devam 
etmeye çalışmaktadır. Oysa mevzuatımızda da yer alan iş güvenliği uzmanlarının rehberlik görevi görmezden 
gelinmekte ve işverenlerin sorumsuzluklarının cezası iş güvenliği uzmanlarına ödettirilmektedir. Bu çalışma ile 
amaçlanan iş güvenliği uzmanlarının görev ve yetkilerinin hukuksal olarak net ayrımının yapılması, iş güvenliği 
uzmanlarının görevlerini sağlıklı olarak yerine getirebilmeleri için kurulması gereken iş sağlığı ve güvenliği 
sisteminin nasıl olması gerektiğini ve taraflara düşen görevlerin neler olduğunu ortaya çıkarmaktır.

Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, iş güvenliği uzmanı, yetki ve sorumluluk, hukuk, çözüm

Determining The Rules and Responsibilities of The Occupational 
Safety Specialists in The Prevention of Occupational Accidents
Serenay Şahin

Nigde Omer Halisdemir University, Occupational Health and Safety Programme

Nowadays, it has become almost impossible for the Occupational Safety Specialists to carry out their professions 
in a healthy way, because of the occupational accidents. The most important factor in this is that occupational 
safety specialists do not neglect their duties, but that the powers and responsibilities imposed on them by the 
law are not fully known by officials in the judiciary yet. This leads to constant concern among occupational safety 
specialists; while struggling to determine the measures under the pressure of the employer from one side, they 
are trying to continue the work safety activities with fear of being imprisoned. However, the duty of guidance of 
occupational safety specialists in our legislation is ignored and the occupational safety specialists are made to 
pay the penalty for the irresponsibility of the employers.

The purpose of this study is to make a clear legal distinction between the duties and authorizations of the 
occupational safety specialists; to find out what the occupational health and safety system should be and what 
the tasks of the parties should be in order the occupational safety specialists to fulfill their duties in a healthy 
manner.

Keywords: occupational safety, occupational safety specialists, authority and responsibility, law, solution
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İş Güvenliği Uzmanları Ve İşyeri Hekimlerinin İş 
Güvencesi
Ertuğrul Yuvalı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri, her şeyden önce çalışanların temel bir hakkı olarak kabul edilmektedir. 
Çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunması, risk ve kaza faktörlerinin asgari düzeye indirilmesi ile işyerinde 
sağlık ve güvenlik şartlarının sürekli olarak iyileştirilmesi için alınacak önlemler iş sağlığı ve güvenliğinin temel 
amacını oluşturur. Bu çalışmada, işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği yapılanmasının önemli parçalarından birini 
oluşturan iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri incelenmiştir. Bununla birlikte iş güvenliği uzmanları ve 
işyeri hekimlerinin iş güvencesi meselesi üzerinde ağırlıklı olarak yoğunlaştığımız hususu oluşturmuştur. Ancak 
iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin nitelikleri, görevleri, yetkileri, sorumlulukları, hukuki statüleri ve 
mesleki bağımsızlıkları gibi konulara da olabildiğince yer verilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, İş Güvencesi, Mesleki Bağımsızlık, 

Job Safety For Occupatıonal Safety Specıalısts And Occupatıonal 
Physıcıans
Ertuğrul Yuvalı

UNIVERSITY OF ERCİYES FACULTY OF LAW

Safety and health at work measures is accepted as a basic right of the workers. Protecting the health and safety 
of workers, decreasing risks and accident factors to minimum level and measures in order to continuously 
improve safety and health conditions at work are the basic purposes fır safety and health at work. In this 
study, occupational safety specialists and occupational physicians who are an important part of the health 
and safety at work structure are analyzed Along with this, job security of occupational safety specialists and 
occupational physicians is the main subject we predominantly concentrated on. But also subjects such as; 
qualities of occupational safety specialists’ and occupational physicians’, their duties, their authorization, their 
responsibilities, their legal status and their occupational independency are tried to be mentioned as possible.

Keywords: Job Safety, Occupational Health And Safety, Occupational Safety Specialist, Occupational Physician, 
Professional İndependence,
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İş Kazalarında Cezai Yaptırımların Caydırıcılığının 
Yeterliliği?
Selim Gündüz1, Mustafa Ethem Kizirgil2

1FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İİBF, ÇEKO, ELAZIĞ 2FIRAT ÜNİVERSİTESİ, TBMYO, İNŞAAT BÖLÜMÜ, ELAZIĞ

Ülkemizde iş kazası ile ilgili ölümlerde elimizdeki son verilere baktığımızda son 1 yılda iş kazalarında ölen 
işçi sayısı 1730 olduğu görülmekte, son 3 yılda hayatını kaybeden işçi sayısının 4851 olduğu, yıllara göre 
dağılımına baktığımızda 2013 için 1233, 2014 için 1886, 2015 için de 1730 olduğu görülmektedir. Tüm hukuki 
düzenlemelere, denetimlere, eğitimlere ve ülke çapında ayrılan kaynak miktarına baktığımızda ortaya çıkan 
sonuç ile bir tezat olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki tüm olumlu gelişmelere rağmen iş kazalarındaki ölümler 
azalmak yerine sabit bir hızla devam etmektedir. Bu durumda iş kazalarında verilen cezaların caydırıcı olmadığı 
fikri akla gelmektedir. İş kazalarındaki cezai yaptırımlar caydırıcı mıdır? Başka suçlarda verilen cezalarla 
mukayesesi yapılmıştır(vergi kaçakçılığı suçlarında hürriyeti bağlayıcı cezalarla karşılaştırma yapılmıştır). İş 
kazalarında verilen cezaların caydırıcılığını arttırmak için nasıl çözümler üretilebilir? Çalışmamızda bu soruların 
yanıtları araştırılmıştır. Tabi ki bunları yaparken asıl varılmak istenen amaç, İSG kültürünün ve bilinç seviyesinin 
arttırılmasına katkı sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: İş kazalarında cezai yaptırımlar, Cezai yaptırımların yeterliliği, Caydırıcılık daha fazla nasıl 
arttırılabilir.

Adequacy of Deterrence of Penal Sanctions in Labor Accidents
Selim Gündüz1, Mustafa Ethem Kizirgil2

1Firat University, Faculty of Economicsand Administrative Sciences, Department of Labor Economics and 
Industrial Relations 2Firat University, Vocational School of Technical Sciences, Department of Construction

When we look at the last figures for the deaths related to work accidents, it is seen that the number of workers 
who died in the last 1 year in the workplace is 1730, the number of lost workers in the last 3 years is 4851, when 
we look at the distribution according to years; 1233 for 2013, 1886 for 2014 and 1730 for 2015.It seems to be in 
stark contrast with the result that we see when we look at all legal arrangements, inspections, trainings and 
the amount of resources provided across the country.Despite all the positive developments in our country, the 
deaths due to occupational accidents are continuing at a steady pace rather than diminishing. In this case, the 
idea that punishment in labor accidents is not a deterrent comes to mind.Are criminal sanctions in occupational 
accidents deterrent?Comparisons were made with penalties imposed on other crimes (compared with custodial 
sentences for tax evasion offenses).How can solutions be developed to increase the deterrence of punishments 
in occupational accidents?Our study has tried to find answers to these questions.Of course, when doing these, 
the main intended purpose is to contribute the increase of OHS culture and consciousness level.

Keywords: Penal sanctions in occupational accidents, Adequacy of penal sanctions, How can deterrence be 
further increased
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İş Kazalarından Doğan Cezai Sorumlulukta Manevi 
Unsur Basit Taksir - Bilinçli Taksir - Olası Kast Ayrımı
Çağla Erdoğan

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı, Ankara

İşveren ve işveren vekillerinin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayarak iş kazalarına sebebiyet vermeleri 
halinde ortaya çıkan ölümler ve yaralamalar Türk Ceza Kanunu anlamında öldürme ve yaralama suçlarına vücut 
verebilir. Söz konusu suçların taksirle veya kasten işlenebilen suçlardır. Suçun manevi unsuru basit taksir, bilinçli 
taksir veya olası kast olabilecektir. Ayrıca kasten öldürme ve yaralama suçlarının ihmal suretiyle icra şeklinde 
de ortaya çıkması mümkündür. İş kazaları bakımından, suçun manevi unsurunun ne olduğunun belirlenmesi 
cezaları önemli ölçüde etkilemektedir. İş kazalarında fail öngörülebilir neticeyi öngörmemişse taksirle hareket 
ettiği sonucuna varılacaktır. Netice fail tarafından öngörülmüşse ancak failin neticenin gerçekleşmeyeceğine 
dair objektif koşullarla desteklenebilir bir inancı varsa bilinçli taksirle hareket ettiği anlaşılır. Failin neticeyi 
öngörmesi iş güvenliği profesyonellerinin faaliyetleri, iş teftişi sırasındaki uyarılar, hatta sözlü birtakım uyarılarla 
gerçekleşebilir. Failin öngördüğü neticeye kayıtsız kalarak davranışlarını

sürdürmesi durumunda ise olası kast söz konusu olur. İş kazalarında failin suçu basit taksirle mi bilinçli taksirle 
mi yoksa olası kastla mı işlediği her somut olayda araştırılmalıdır. Uygulamada özellikle bilinçli taksir ve olası kast 
arasındaki farkları belirlemek güçtür; iş kazalarında pek çok kez öngörmenin gerçekleştiği dikkate alındığında 
aradaki farkları belirleyebilmek önem taşımaktadır. Yargıtay kararları, bu ayrımlar bakımından aydınlatıcı 
olabildiği gibi bazen de suçun manevi unsurunun ne şekilde belirlendiğini anlamak mümkün olmayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: basit taksir, bilinçli taksir, cezai sorumluluk, iş kazası, manevi unsur, olası kast

Moral Element of the Crimes Resulting from Occupational Accidents 
Differentiation of Negligence, Concious Negligence, and Eventual 
Intent
Çağla Erdoğan

Ankara University Faculty of Law, Labour and Social Security Law Departmant, Ankara Turkey

The employers are under an obligation of care to their employees. The employer may delegate some of his 
authorities; he is also obliged to employ health and safety professionals in accordance with the legislation. If 
these individuals fail their duties of ensuring the health and safety of employees and an occupational accident 
that results in death or injury of the employee occurs, due to these failures, their criminal responsibility will 
arise. Manslaughter and injury crimes resulting from occupational accidents are punishable according to Turkish 
Criminal Code. The moral element of these crimes must be determined. If the perpetrator of the crime had not 
foreseen the results, then it means that he had acted with negligence. If he had foreseen the results but had 
and acted believing that the results would not occur this means that he acted with conscious negligence. If the 
perpetrator was indifferent to the results he had foreseen it would mean that he acted with eventual intent. All of 
these possibilities should be explored in the cases of occupational accidents. However, the task of differentiating 
between these is not an easy one. The case law of Cassation Court may sometimes provide guidance in this task 
or sometimes be hindering as the differences may not be indicated in the reasoning of decisions.

Keywords: concious negligence, criminal responsibility, eventual intent, moral element, negligence,
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Sosyal Sigortalar Hukuku Bakımından İş Kazası 
Kavramı ve Yargı Kararları Işığında İş Kazasının 
Unsurları
Fatma Ayça İzmirlioğlu

Yaşar Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı,İzmir

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu m. 13/I hükmü uyarınca, “İş kazası; a) Sigortalının 
işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa 
yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle 
asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş 
mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı 
hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen “engelli hâle getiren” olaydır.” İlgili düzenlemede hem iş kazası 
tanımlanmış hem de iş kazasının varlığına karine teşkil eden hâller sayılmıştır. İşyerinde meydana gelen kazalar 
bakımından Yargıtay kararları gözetildiğinde işyerinde üç çeşit kazanın gerçekleşme ihtimali söz konusudur. Bu 
kazaların ilki, üstlenilen hizmetin ifası sırasında ortaya çıkan, bir başka anlatımla işin sonucu doğan kazalar, 
ikincisi sigortalının özel yaşamından kaynaklanan kazalar ve üçüncüsü sigortalının iş başında bulunmasından 
kaynaklanan kazalardır. Bahsi geçen düzenleme kapsamında açıklık getirilmesinde yarar olan hususlardan biri 
işyeri kavramıdır. Bu bağlamda, asıl işyeri, eklentiler ve araçlar kaza olgusu ile birlikte değerlendirilmelidir. 
Diğer taraftan, kazanın işin sonucu doğmuş olmasının gerekli olup olmadığı ve kazanın meydana geldiği zaman 
(kazanın zamanı) açıklık getirilmesi gereken hususlar arasındadır. Ayrıca, işveren tarafından yürütülmekte olan 
iş dolayısıyla meydana gelen kazalar bakımından sabit bir mekanda çalışanların dışarıya gönderilmeleri ile 
değişik mekanlarda çalışanların durumu ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için 
kaza ile zarar arasında illiyet bağının bulunması da gereklidir. Tebliğimizde sözü geçen unsurlar yargı kararları 
ışığında somut örnekler verilerek ele alınacak ve yargı kararlarına konu olan birtakım kaza olaylarının iş kazası 
olarak kabul edilip edilemeyeceği tahlil edilecektir.
Anahtar Kelimeler: İş kazası, iş kazasının unsurları, sigortalının özel yaşamından kaynaklanan kazalar, yargı 
kararları

The Concept of Work Accident in terms of Social Insurance Law and 
Elements of Work Accident in the light of Judicial Decisions
Fatma Ayça İzmirlioğlu

Department of Labour and Social Security Law, Yasar University, İzmir, Turkey

According to Social Insurance and General Health Insurance Law numbered 5510 Article no. 13/I, work accidents are 
defined as events that cause the insured person to be physically or permanently “disabled” immediately or later on 
after the accicent in places defined as workplace and during the time defined as working hours. In related regulation, 
work accidents are defined and cases that constitute work accidents are counted. When the Supreme Court decisions 
are taken into account in terms of accidents that occur in the workplace, there are three possibilities. The first is 
during the performance of the service undertaken, the second is accidents caused in personal life of the insured 
and the third is accidents happening in the workplace of the insured person. The scope of the term workplace needs 
to be defined, i.e. the actual workplace, attachments and tools should be considered as a whole. Whether or not 
the work accident is caused as a result of work and timing of the accident also needs to be questioned. Employees 
must be assessed separately for the situations of those working in different locations and those that do not work 
in a fixed location. According to the abovementioned article 13, in order to be regarded as a work accident, it is also 
necessary to have a causal relationship between injury and accident, such as loss of physical or psychological loss 
of the insured, or loss of artificial limbs. In our paper, the aforementioned elements will be handled with concrete 
examples in light of judicial decisions and some accident events that are subject to judicial decisions will be analyzed 
to ascertain whether they can be accepted as work accidents or not.
Keywords: Work accident, elements of work accident, the accidents caused by the private life of the insured person, 
judicial decisions
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İş Kazaların Ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde 
İş Sağlığı Ve İş Güvenliğinin Hukuki Boyutu
Bilal Çilkaya1, Yasemin Yenler2

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bilim Dalı, Niğde 
2İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalı, İstanbul

Resmi kayıtlara göre; her yıl dünyada ve ülkemizde binlerce iş kazası meydana gelmekte, binlerce çalışan 
hayatını kaybetmekte, meslek hastalığına yakalanmakta ya da sakat kalmaktadır. Bu nedenle iş kazaları 
ve meslek hastalıkları gerek ülkemiz, gerekse dünyadaki birçok ülke açısından önemli bir sorun olarak 
görülmekte, gelişmiş ülkelere nazaran gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından daha fazla önemli 
bir sorun olmaktadır. Bu sorunun önüne geçmek ya da en azından iş kazaları ve meslek hastalıklarını en 
aza indirmek için, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatın oluşturulması ve uygulanabilirliği, ülkelerin en 
önemli görevlerindendir. Ülkemizde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenememesi ve gerçekleşmesi 
sonucunda çeşitli hukuksal düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemiz, iş sağlığı ve güvenliği alanında işçi ve işverenlerin 
kaza ile karşılaşmaması için birçok kanuni düzenlemeler gerçekleştirmiş olup, halen gerçekleştirmektedir. Bu 
çalışmamızda kanuni düzenlemeleri üç boyutta değerlendirebiliriz. 4857 sayılı iş kanunu ile birlikte, 6331 sayılı iş 
sağlığı güvenliği kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu ve 6098 sayılı Borçlar 
Hukuku açısından değerlendirerek çalışanlar ve işverenlerin durumu ve yükümlülükleri hukuki boyutu ile ayrı 
ayrı ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, Meslek Hastalığı, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Legal Dımensıon Of Occupatıonal Health And Safety Of Workers And 
Occupatıonal Dıseases Preventıon
Bilal Çilkaya1, Yasemin Yenler2

1Niğde Omer Halisdemir University Social Sciences Vocational School Social Science Department, Nigde 
2Istanbul University, Institute of Social Sciences, Labor Economics and Industrial Relations Department, Istanbul

According to the official records, thousands of work accidents happen every year in the world and in our country, 
thousands of employees lose their lives and they get caught in the profession and are crippled. For this reason, 
occupational accidents and occupational diseases are seen as an important problem for our country and for 
many countries in the world, but this is a more important problem in terms of undeveloped and developing 
countries than developed countries. To overcome this problem and to minimize the occupational diseases and 
occupational diseases, the establishment and application of the legislation related to occupational health and 
safety are the most important duties of the countries. We have various legal arrangements as a result of the 
prevention and realization of occupational accidents and occupational diseases. Our country has made and is 
still carrying out many legal regulations in order to prevent workers and employers from accidents in the field 
of occupational health and safety. We can evaluate the legal regulations in three dimensions. Together with the 
labor law numbered 4857, the occupational health insurance numbered 6331, the Social Insurance and General 
Health Insurance Law No. 5510 and the Debt Law No. 6098, and the situation and obligations of employees and 
employers were handled separately.

Keywords: Work Accident, Occupational Disease, Labor Law, Occupational Health and Safety Law, Social 
Insurance and General Health Insurance Law
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’nun İş Kazaları 
Bildirim Sistemi
Bünyamin Esen

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Türkiye’de 2012 yılında kapsamlı bir iş sağlığı ve güvenliği reformu yapılmış, iş kazalarının önlenmesi amacıyla 
Avrupa Birliği konvansiyonlarına oldukça yakın bir yasa olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
çıkartılmıştır. Bu kanun kapsamında iş kazaları ve meslek hastalıkları için kapsamlı yeni yükümlülükler 
getirilmiştir. Öte yandan 2008 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformunun temel kanunu olan 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile de iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde bildirim 
yükümlülükleri getirilmiştir. Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları halinde bildirim makamı Sosyal 
Güvenlik Kurumu’dur.

Bu çalışmada Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi ile ilgili yasal hükümleri yıllar itibariyle 
karşılaştırmalı olarak ele alınmış, söz konusu bu bildirim sisteminin ürettiği istatistiki veriler derlenmiş, iş 
kazalarının ve meslek hastalıklarının bildirimlerinin iyileştirilmesi için alınması gereken hukuki tedbirler 
tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik hukuku, iş kazalarının bildirimi, sosyal güvenlik 
kurumu

Work Accidents Notification System of the Social Security Instituiton 
(SSI) of Turkey
Bünyamin Esen

Bogazici University Department of Political Science and International Relations

In the year 2012, Turkey have implemented a comprehensive occupational health and safety reform, and 
enacted the Code No. 6331 on Occupational Health and Safety, which is a law quite similar to the conventions of 
the European Union regarding the prevention of work accidents and occupational health and safety.

On the other hand, The Social Insurance and General Health Insurance Act No. 5510, which is the basic law 
of social security reform of Turkey in 2008, also imposes notification (reporting) obligations in case of work 
accidents and occupational diseases. The notification authority in Turkey in case of work accidents and 
occupational diseases is the Social Security Institution.

In this study the legal provisions in Turkish legislation regarding the notification of work accidents and 
occupational diseases are being evaluated by considering amendments by years. Additionally, in the study, the 
statistical data produced by this notification system are being complied and legal measures that should be taken 
to improve the notification system of work accidents and occupational diseases are being discussed.

Keywords: occupational health and safety, social security law, declaration of work accidents, social security 
institution
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İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Bakımından İşveren 
Vekilinin Sorumluluğu
Mehmet Nusret Bedük
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup, bu çerçevede mesleki risklerin 
önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. İşverenin 6331 sayılı Kanunda 
öngörülen görevleri yerine getirebilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilmesi çoğu zaman tek başına 
mümkün değildir. O nedenle, işveren adına hareket edecek, işin ve işyerinin yönetiminde görev alacak işveren vekilleri 
istihdam edilmektedir. İşveren vekili, 6331 sayılı Kanun uygulanması bakımından işveren kabul edilmektedir. İşveren 
ile olan hukuki ilişkisi iş sözleşmesinin yanı sıra vekâlet veya şirket sözleşmesi ya da statü hukukuna dayanmaktadır. 
İşveren vekilinin temsil yetkisi, yönetim konusunda kendisine verilen görev ve yetki alanı ile sınırlıdır. Özellikle 
tüzelkişi ve tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşların yönetiminde yer alan ve kurumu temsil edenler bakımından 
işveren vekili sıfatı kime ait olduğu sorumluluk hukuku bakımından önem taşımaktadır. Bunu yanı sıra, uygulamada 
iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri olarak tanımlanan iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerinin gördükleri işler 
bakımından işveren vekili sıfatına sahip olup olmadıkları tartışılan diğer önemli bir konudur. Bu çalışmamızda, 6331 
sayılı Kanun kapsamındaki işveren vekili ve bu kimselerin sorumlulukları, sorumluluklarının kapsam ve sınırlarının 
açıklanmasına çalışılacaktır. 6331 sayılı Kanunda işveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar 
işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işveren vekilinin 
sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. İşveren vekilinin bu sıfatla kendisine tanınan yetki çerçevesinde hareket ederken 
iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırı işlemlerinden doğan hukuki sorumluluk işverene aittir. İşveren vekilinin 
sorumluluğu cezaidir. İşveren yasaya aykırı talimat verse dahi işveren vekili kanunun emredici hükümlerine aykırı 
davranamaz. Aksi halde kendilerine idari para cezası ve ceza yaptırımı uygulanır. Ayrıca işveren vekilinin işveren 
gibi sorumlu olabilmesi için görevini yerine getirecek yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmasının yanı sıra işverene ait 
yükümlülükleri yerine getirebilecek yetki ve imkana da sahip olması gerekir.
Anahtar Kelimeler: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İşveren Vekilinin 
Sorumluluğu

The Responsibility of The Employer’s Representative For The Law On 
Occupational Health And Safety
Mehmet Nusret Bedük
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
The employer is obliged to ensure the occupational health and safety of workers related to work. In this context, the 
employer is obliged to take all kind of necessary measures for the health and safety of workers including prevention 
of occupational risks, training and giving information to workers. It is not always possible to the employer to fulfill the 
duties foreseen the Law No.6331 and carry out occupational health and safety services. For this reason, the employer’s 
representatives who act on behalf of the employer and are involved in the work and the management of the workplace are 
generally employed by the employers. The employer’s representative who acts on behalf of the employer and is involved in 
the work and the management of the workplace is considered as the employer for the implementation of the Law No.6331. 
The legal relationship between the employer representative and employer is based on the employment contract as well 
as attorney agreement, corporate charter of a company or the status of the employer’s representative in other relevant 
laws. The power of representation of the employer’s representatives are limited within their field of activity in relation with 
the management of the work and workplace. Whether a person has the capacity to act as the employer’s representative 
or not is of a great importance in terms of responsibility of persons who represent the institutions or organizations or are 
in the management of these institutions or organizations, irrespective of whether they have a legal personality. In addition 
to this, it’s another important issue to discuss whether occupational safety specialist and occupational physicians, who 
are defined as occupational health and safety professionals in practice, have the title of the employer’s representative in 
terms of the activities they do. we shall try to explain the responsibilities of the persons who are defined as the employer’s 
representatives and the scope and limits of their responsibilities within the scope of the Law No.6331 in this study. All 
kinds of responsibilities and obligations foreseen in the Law No.6331 for the employer shall also apply for the employer’s 
representatives. Enlisting services from competent persons or institutions outside the workplace does not remove the 
obligations of the employer’s representative. The employer has the legal responsibility arising out of the acts of the 
employer’s representative that are contrary to the provisions of the occupational health and safety which the representative 
has done within the scope of his authority granted by the employer. The responsibility of the employer’s representative has 
punitive nature. The employer’s representatives cannot violate the binding provisions of the law, even if the employer give 
instructions which are manifestly contrary to the law. Otherwise, they could be subjected to punitive sanctions in the form 
of administrative fines or imprisonment. In addition, the employer’s representative must have sufficient knowledge and 
experience to fulfil his/her duties as well as the authority and ability to fulfil the obligations of the employer in order to be 
held accountable like the employer.
Keywords: Law No. 6331 on Occupational Health and Safety, The Law on Occupational Health and Safety, The Responsibility 
of the Employer’s Representative
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Adana İl Merkezindeki Acil Servis Hekimlerinin 
Çalışma Koşulları ve Güvenlik Profillerinin 
Değerlendirilmesi
Erhan Kaya, Ferdi Tanır

Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Adana

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, acil servislerde çalışan hekimlerin çalışma sağlığı ve güvenliği ile adli uygulamalarını 
değerlendirmektir.

YÖNTEM: Adana ili büyükşehir bölgesindeki 31 sağlık kuruluşunun acil servislerinde görev yapan 248 acil servis 
hekiminden 202(%81.5)’si ile çalışma yapılmıştır. Veriler bilgisayarda SPSS 19 programıyla analiz edilmiştir. 
p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

BULGULAR: Araştırmamızdaki acil hekimlerinin 153(%75.7)’ü erkek, 141(%69.8)’i evli hekimlerden 
oluşmaktadır. Hekimlerin 114(%58.4)’ü kamu kurumlarında çalışmaktadır. Araştırmamızda vardiya çalışma 
düzeninde çalışan hekim sayısı 140(%69.3)’tır. Hekimlerin 105(%52.0)’i pratisyen hekimdir ve 92(%45.5)’si erişkin 
acil ünitelerinde çalışmaktadır. Acil hekimlerinin yaş ortalaması; 38.3±9.6 yıl, aylık çalışma sürelerinin ortalaması; 
233.8±59.2 saat olarak belirtilmiştir. Hekimlerin sadece 24(%13.9)’ü acil serviste çalışırken kendini güvende 
hissetmektedir. Hekimlerin 101(%50.0)’i çalışma hayatında mesleği ile ilgili olarak mahkemede bulunmuştur. 
Hekimlerin 55(%27.2)’i mahkemede davacı olarak bulunmuştur. Ayrıca hekimlerin 109(%53.9)’u hakkında, 
SABİM-BİMER kanallarından gelen şikayet başvurusu olmuştur. Hekimlerin 161(%79.7)’i adli vakalar ile ilgili 
kaygı yaşamaktadır. Mahkemede davacı olarak bulunan hekimlerin oranı, kamu hastanelerinde çalışanlarda 
anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p=0.010).

SONUÇ: Çalışmamıza katılan acil servis hekimleri, çalışırken kendilerini güvende hissetmemekte, hekimlik 
uygulamaları nedeniyle birçok kez mahkemede bulunmak zorunda kalmakta ve adli vakalarla ilgili kaygı 
yaşamaktadır.

Anahtar Kelimeler: acil servis, adli vaka, çalışma ortamı, hekim, iş sağlığı ve güvenliği

Evaluation of the Working Conditions and Security Profiles of 
Emergency Physicians in Adana City Center
Erhan Kaya, Ferdi Tanır

Faculty of Medicine Department of Public Health, Cukurova University, Adana, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study is to evaluate the health, safety and judicial practices of physicians working 
in emergency departments. METHOD: 202 (81.5%) of the 248 emergency physicians working in the emergency 
services of 31 health institutions in the metropolitan area of Adana province were studied. The data were 
analyzed on a computer using the SPSS 19 program. A value of p <0.05 was considered statistically significant. 
FINDINGS: Of the emergency physicians in our study, 153 (75.7%) were male and 141 (69.8%) were married 
physicians. 114 (58.4%) of physicians work in public institutions. In our study, the number of physicians working 
in shift work order is 140 (69,3%). 105 (52%) of the physicians are practitioners and 92 (45.5%) are working in adult 
emergency units. Average age of emergency physicians in our study; 38.3 ± 9.6 years, average monthly working 
time; 233,8 ± 59,2 hours respectively. Only 24 (13.9%) of the physicians felt safe when working in emergency 
service. 101 (50%) of physicians were in court for their profession in working life. 55 (27.2%) of the physicians 
were found in the court as plaintiffs. In addition, 109 (53.9%) of physicians complain about the application came 
from SABIM-BIMER channels. 161 (79.7%) of physicians are concerned about judicial cases. The proportion of 
physicians who were present in the court as plaintiffs was significantly higher in public hospitals (p = 0.010). 
CONCLUSION: Emergency physicians participating in my work do not feel safe while working, have to be in 
court many times due to medical practices, and have worries about forensic cases.

Keywords: emergency room, forensic case, occupational health and safety, physician, working environment
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Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği
Hüseyin Ökelek

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ

Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraber iş güvenliğinde çalışan kavramı çalışma 
hayatımıza girmiş ve kamu, özel sektör ayrımı olmaksızın tüm işyerleri İSG kapsamına alınmıştır. Lakin 
işyerlerinin İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmekle ilgili yükümlülüklerini düzenleyen ilgili 
kanunun 38. Maddesinde kamu kurumları için İSG profesyoneli görevlendirme yükümlüğü iki kez ertelenerek 
01.07.2020 tarihinden sonraya bırakılmıştır. Bilinenin aksine bu madde sadece 4857 ye tabi işçi statüsünde 
personel çalıştırmayan işyerleri için geçerlidir.

Oysa DSİ,Karayolları, DDY, ve TEAİŞ gibi özellikle KİT pozisyonunda olan ve binlerce 4857 sayılı İş Kanununa tabi 
işçi çalışanı olan işyerlerinde İSG profesyoneli çalıştırmanın yükümlülüğü 6331 sayılı İSG Kanundan dahi öncedir.

Burada üzerinde durulması gereken nokta hem 4857’ye tabi işçi çalıştıran hem de 657 yada 399 Kanun 
Hükmünde Kararnameye tabi memur çalıştıran işyerlerinin durumudur ki bu biraz karışık bir konudur.

Hem işçi hem de memur çalıştıran kurumlarda işçiler için İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirmeleri 
İSG-Katip üzerinden sorunsuz olarak yapılmaktadır. Fakat memurlar için görevlendirme yükümlülüğü 2020 
Temmuzdur. Dolayısı ile İSG– Katipten memurlar için görevlendirme yapılamamaktadır. Oysa 6331 sayılı 
Kanun Risk Analizi, Acil durum planı İSG Eğitimi vs. konularında işçi memur ayrımı yapmamaktadır. İlk bakışta 
memurların eğitimleri, sağlık meyaneleri, İSG kurullarında temsil edilmesi, iş kazası bildirimi vs. konularında 
nasıl hareket edilmesi hususlarında belirsizlikler görülmektedir.

Yine Kamuda İSG Profesyonellerine ödenen ücret, İşyeri NACE Kodlarının Memur Personele Uyarlanması, 
Kamunun iç hiyerarşisi ve İSG profesyonellerinin bu hiyerarşide yeri tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamu, İSG, Memur

Safety in the state
Hüseyin Ökelek

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CO

As is known, the concept of working in work safety has entered into work life with the Law No. 6331 on 
Occupational Health and Safety and all workplaces have been taken into the scope of OHS without public or 
private sector distinction. Article 38 of the related law, which regulates the obligations of the Lakin businesses 
to appoint a Job Security Expert and Workplace Physician, has been postponed two times for Safety obligations 
for public institutions and has been postponed since 01.07.2020. Contrary to what is known, this article applies 
only to workplaces that do not employ staff in the status of workers subject to 4857. However, the obligation 
of employing Safety professionals in establishments such as DSİ, Highways, DDY, and TEAIS which are in 
particular the positions of SEEs and workers who are subject to the Labor Law numbered 4857 are predicated 
even on the ISG Law numbered 6331. The point that needs to be emphasized here is that it is a bit confusing 
that it is the workplace that employs workers who are subject to 4857 as well as civil servants who are subject 
to the Decree Law of 399 Law.

Occupational safety experts and workplace physician appointments are made smoothly through the Safety 
for both workers and civil servants. But the obligation to appoint officers is July 2020. Therefore, assignments 
can not be made for the OHS-Katipten officers. However, Law No. 6331 Risk Analysis, Emergency Plan Safety 
Training etc. does not discriminate between workers and civil servants. At first glance, the training of officers, 
health scales, representation in Safety boards, job accident notification, etc. there are uncertainties about how 
to act on the issues.

Keywords: Safety, State, Healt
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bakırköy Prof. 
Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Durum 
Uygulamalarının İncelenmesi
Zühal Zühal Aras

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi

Amaç; Bu derlemede; Hastanemizde çıkabilecek acil durumlar sonucunda can ve mal kaybını en aza indirmek 
için yatan ve ayaktan hasta kaynaklı olaylar sonucu alınmış özel tedbirleri özetlemek amaçlanmıştır. Yöntem; 
Hastanemizde; akut, kronik, adli psikiyatri(1151 yatak)klinikleri ve toplum ruh sağlığı merkezlerinin acil çıkışları, 
kaçış yolları, merdivenler, kapılar, kat mutfakları, asansörler, çatılar, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesi, 
yangın algılama ve uyarı sistemleri, yangın söndürme sistemleri “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİK “ doğrultusunda değerlendirilmiş ve raporlandırılmıştır. Bulgular; Bu raporlamaya 
göre; o Acil çıkışlar ve kaçış yolları (madde31-32-33-39-149),
o Çatılar (madde61),
o Acil durum yönlendirmeleri (madde73),
o Sulu söndürme sistemleri konusu (madde92-94),
o Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit, otomatik söndürme ve önleme sistemleri(madde 98),
o Taşınabilir söndürme cihazları(madde99)hakkında klinikler ve toplum ruh sağlığı merkezleri, ilgili maddeler 
açısından uygun bulunmuştur.
o Kaçış merdivenleri(madde38-40-41-42-43-44-45-46),
o Kaçış yolu kapıları (madde47),
o Acil durum aydınlatması sistemi (madde72),
o Yangın algılama ve uyarı sistemleri (madde74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84) hakkında klinikler ve toplum 
ruh sağlığı merkezleri, ilgili maddeler açısından uygun değildir.
Yapılanlar; o Binalarda, kaçış güvenliği esasları(madde30)doğrultusunda kapılara kilit, sürgü vb. bileşenler 
takılmıştır.
o Olası acil durumlar için hemşire odası demir parmaklıklarından bir kanat açılmıştır.
o Akut ve adli psikiyatride sulu söndürme sistem dolaplarında ortak anahtar uygulaması kurumsal kararla(2012)
başlatılmıştır.
o Asansörler (2017) revize edilmiştir.
o Akut ve kronik psikiyatri klinikleri çalışanlarında, tüm çıkış ve kaçış yolu kapılarını açabilen ortak anahtar 
uygulaması kurumsal kararla (2010) başlatılmıştır.
o Akut erkek psikiyatri klinikleri hemşire odalarına kaçış kapılarını açacak jeneratör destekli otomatik kapı 
açma butonları konulmuştur.
o Adli psikiyatri klinikleri bu uygulama dışında olup, kapı anahtarları hemşire odasında anahtar dolabında 
bulunmaktadır.
o Acil durum yönlendirme işaretleri yapışkan bantlar şeklinde uygulanmıştır.
o Taşınabilir söndürme cihazları kliniklerin hemşire, doktor, sekreter, tedavi odaları ve kat mutfaklarında 
bulundurulmaktadır.
o Kat mutfaklarında LPG ve gazlı sistemler (madde57) kullanılmamaktadır. Personelin ihtiyacı elektrik destekli 
ısıtıcılarla sağlanır.
Hastaların ihtiyacı planlanmış saatlerde hastane mutfağından sıcak olarak yapılır.

Sonuç; Bu konuda uygunsuzlukların çözümüne yönelik iyileştirmeler yapılarak, çalışmalar sürdürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: ATEŞ, KAÇIŞ, YANGIN
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman 
Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil 
Durum Uygulamalarının İncelenmesi
Zühal Zühal Aras

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi

Amaç; Bu derlemede; Hastanemizde çıkabilecek acil durumlar sonucunda can ve mal kaybını en aza indirmek 
için yatan ve ayaktan hasta kaynaklı olaylar sonucu alınmış özel tedbirleri özetlemek amaçlanmıştır. Yöntem; 
Hastanemizde; akut, kronik, adli psikiyatri(1151 yatak)klinikleri ve toplum ruh sağlığı merkezlerinin acil çıkışları, 
kaçış yolları, merdivenler, kapılar, kat mutfakları, asansörler, çatılar, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesi, 
yangın algılama ve uyarı sistemleri, yangın söndürme sistemleri “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİK “ doğrultusunda değerlendirilmiş ve raporlandırılmıştır. Bulgular; Bu raporlamaya 
göre;
o Acil çıkışlar ve kaçış yolları(madde31-32-33-39-149),
o Çatılar(madde61),
o Acil durum yönlendirmeleri(madde73),
o Sulu söndürme sistemleri konusu(madde92-94),
o Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit, otomatik söndürme ve önleme sistemleri(madde 98),
o Taşınabilir söndürme cihazları(madde99)hakkında klinikler ve toplum ruh sağlığı merkezleri, ilgili maddeler 
açısından uygun bulunmuştur.
o Kaçış merdivenleri(madde38-40-41-42-43-44-45-46),
o Kaçış yolu kapıları(madde47),
o Acil durum aydınlatması sistemi(madde72),
o Yangın algılama ve uyarı sistemleri(madde74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84)hakkında klinikler ve toplum 
ruh sağlığı merkezleri, ilgili maddeler açısından uygun değildir.
Yapılanlar;
o Binalarda, kaçış güvenliği esasları(madde30)doğrultusunda kapılara kilit, sürgü vb. bileşenler takılmıştır.
o Olası acil durumlar için hemşire odası demir parmaklıklarından bir kanat açılmıştır.
o Akut ve adli psikiyatride sulu söndürme sistem dolaplarında ortak anahtar uygulaması kurumsal kararla(2012)
başlatılmıştır.
o Asansörler(2017)revize edilmiştir.
o Akut ve kronik psikiyatri klinikleri çalışanlarında, tüm çıkış ve kaçış yolu kapılarını açabilen ortak anahtar 
uygulaması kurumsal kararla(2010)başlatılmıştır.
o Akut erkek psikiyatri klinikleri hemşire odalarına kaçış kapılarını açacak jeneratör destekli otomatik kapı 
açma butonları konulmuştur.
o Adli psikiyatri klinikleri bu uygulama dışında olup, kapı anahtarları hemşire odasında anahtar dolabında 
bulunmaktadır.
o Acil durum yönlendirme işaretleri yapışkan bantlar şeklinde uygulanmıştır.
o Taşınabilir söndürme cihazları kliniklerin hemşire, doktor, sekreter, tedavi odaları ve kat mutfaklarında 
bulundurulmaktadır.
o Kat mutfaklarında LPG ve gazlı sistemler(madde57)kullanılmamaktadır.
Personelin ihtiyacı elektrik destekli ısıtıcılarla sağlanır. Hastaların ihtiyacı planlanmış saatlerde hastane 
mutfağından sıcak olarak yapılır. Sonuç; Bu konuda uygunsuzlukların çözümüne yönelik iyileştirmeler yapılarak, 
çalışmalar sürdürülmektedir. 5.Kaynaklar 1. Bina Turu ve İş Yeri Ortam Denetim Formu FR-0907 2. Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 27.11.2007-24827 09.09.2009-27344 09.07.2015-20411

Keywords: Ateş, Kaçış, Yangın
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Risk değerlendirme çalışmalarında ekibin yeterli 
katılımlarının sağlanmaması ve analiz harici kısımlara 
raporda yeterli yer verilmemesi kaynaklı yaşanan 
problemler
Halil Tam1, Nuri Üngel2

1İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2Atatürk Üniversitesi
AMAÇ: Bu bildiride kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine faaliyet konularına bakılmaksızın 
uygulanması yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk değerlendirmesinde 
yönetmelik hükümlerinin eksiksiz yerine getirilmesi sonucu çalışanların sağlık ve güvenlik koşullarında ilave 
iyileştirme fırsatları hakkında bilgilendirme amaçlanmaktadır. YÖNTEM-GEREÇLER: İş Sağlığı ve Güvenliği 
Risk Değerlendirmesi yönetmeliğinin 6. Maddesinin 1. Fıkrası a ve c bentleri ile anılan maddenin 3. fıkrası 
kapsamında ekip içerisinde faaliyet gösterilen 19 çalışma ve 100 ü aşkın revizyondan elde edilen tecrübeler 
derlenilerek anlatım yöntemi kullanılmıştır. BULGULAR: İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında en üst düzey mer’i 
mevzuat olarak yayımlanan kanun akabinde bahse konu kanunun 10. ve 30. Maddelerine dayandırılarak İş 
Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği yayımlanmıştır.Söz konusu kanununun yürürlük başlıklı 
38. Maddesindeki fıkra ve bentlerde 6 ile 7. Maddeleri farklı tarihlerde yürürlüğe girmelerine rağmen İş Sağlığı 
ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği yayımı tarihinde yürürlüğe konulmuştur. İlgili konu hakkında 
aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Yönetmeliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan yapar veya yaptırır ibaresinin 
yanlış yorumlanılarak bazı işletmelerin Risk değerlendirmesini tamamen taşere etmeleri Risk değerlendirme 
ekibine yeterli eğitim ve bilgilendirmenin yapılmaması Yönetmeliğin 6. Maddesindeki Risk Değerlendirme 
ekibinin oluşturulması sürecindeki hatalı uygulamalar Yönetmeliğin 7. Maddesinde belirtilen “tehlikeleri 
tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, 
yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir”. hükmünün 
eksik uygulanması Tehlikeler tanımlanırken işyeri ve çalışanlar için tariflenen asgari bilgilerin eksik derlenmesi 
Çalışanların ve dışarıdan çalışmaya gelenlerin risk değerlendirmesi konusunda yeterli bilgilendirilmemesi 
SONUÇ: Risk değerlendirme yönetmeliği detaylı bir şekilde incelenmesi ve ekibin doğru rehberliği neticesinde 
bütün işyerleri ve faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği bakış açısıyla değerlendirilmesi için yeterli olduğu 
düşünülmektedir.Fakat risk değerlendirme çalışmalarında yerleşen dokümantasyonun analiz kısmından ibaret 
olduğu ve başka çalışmalar örnek alınarak yapılması yanlış kanaati yapılan çalışmanın verimlilik ve etkinliğini 
düşürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Risk, Tehlike, İş Sağlığı ve Güvenliğii

In the risk assessment studies, sufficient participation of the team is 
not ensured and problems arising from the lack of adequate coverage 
of the non-analysis parts
Halil Tam1, Nuri Üngel2

1İstanbul Metroplitan Municipality 2Atatürk University
GOAL: In this declaration, it is aimed to inform all public and private sector businesses and establishments 
about additional opportunities for improvement in the health and safety conditions of the employees who are 
completely compliant with the regulations in the Occupational Health and Safety Risk Assessment, which is 
compulsory as of the publication date. METHODS-MATERIALS: Within the scope of item 3 of item 6 of Article 
6 of the Regulation on Occupational Health and Safety Risk Assessment, 19 studies and more than 100 revisions 
were used in the team and expression methods were used. FINDINGS: In the field of Occupational Health and 
Safety, the highest level of legislation has been published as legislation, and the Regulation on Risk Assessment 
of Occupational Health and Safety has been published based on Articles 10 and 30 of the subject matter law. 
In the paragraphs and subdivisions in Article 38, Although the substances enter into force on different dates, 
they have been put into effect at the date of publication of the Regulation on Risk Assessment of Occupational 
Health and Safety. The following findings have been reached on the subject. RESULTS: It is considered that the 
risk assessment regulations are examined in detail and that all the workplaces and activities are evaluated in 
terms of occupational health and safety as a result of the guidance of the team. However, it is considered that the 
documentation included in the risk assessment studies consists of the analysis part and that the study, activity.
Keywords: Risk, Danger, OHS
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Bir Kamu Hastanesinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetleri
Serdar Işık, Eşref Araç

Diyarbakır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Diyarbakır

İş sağlığı ve güvenliği çağımızın en popüler meslek dallarından biri olma yolunda olup, çalışan herkesin iş 
yerinde sağlık sorunları ve çalıştığı ortamda belirli riskler altında olmasından kaynaklı işçi sağlığı ve güvenliği 
terminolojisinin değiştirilip yerine iş sağlığı ve güvenliği tanımlanması yapılmıştır. Her iş yerinde olduğu gibi 
Sağlık sektörü de hem benzer riskler taşıyan hem de içerisinde her birimin kendine özgü risklerini barındıran 
kendine has özellikler taşıyan bir hizmet sektörüdür. Sağlık sektörü, sistemin işleyişinden, personelin kişisel 
korunma önlemlerini yeterince almamasından, hastalar ve ziyaretçiler ile aynı ortamın paylaşılmasından ve 
buna benzer pek çok nedenden dolayı riskler ortaya çıkmaktadır. Alınan tüm tedbirlere, konuyla ilgili pek çok 
kanun, yönetmelik, genelge vb. yürürlüğe konmasına, personelin farkındalığını arttırmak için kurumlarda sürekli 
yapılan tüm eğitimlere rağmen, hala sağlık personelinin çeşitli risklerle karşı karşıya kalması, kurumlarda 
risklerin iyi tespit edilmediği ya da kurumların ihtiyaçlarına tam olarak cevap veren risk analizlerinin yapılarak, 
iyi bir risk yönetimi yapılamadığını gösterir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde 
resmi gazetede yayınlanıp kademeli olarak yürürlüğe girmeye başlandı ancak, kamu kurumlarında iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu sürekli erteleme durumuyla karşı karşıya kalmış 
ve en son 2020 tarihine ertelenmiştir. Fakat burada unutulmaması gereken bir durum var; kanunun sadece 
38. Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ötelenmiş olup diğer maddelerin zorunluluğu devam etmektedir. 
Kamu Hastaneleri çok tehlikeli sınıfta yer aldığından 2013 yılı başında Sağlık Bakanlığı tüm sağlık kurumlarının 
risk analizi yapmasını ve risk yönetimi uygulamalarını, İş Sağlığı ve güvenliği eğitimi, acil eylem planı ve her 
hastanede iş sağlığı ve güvenliği kurulları kurulup aylık toplantıların yapılması zorunlu hale getirmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Acil Eylem Planı, Risk yönetimi

Occupational Health and Safety Services in a Public Hospital
Serdar Işık, Eşref Araç

provincial public hospitals association secretary general diyarbakır

Occupational health and safety has become one of the most popular occupational categories in our age and 
every employee has been defined to replace occupational health and safety terminology stemming from certain 
health risks and workplace hazards at work and occupational health and safety. As in every workplace, the 
healthcare sector is a service sector that carries both similar risks and has its own unique characteristics, each 
of which has its own risks. Risks arise from the health sector, from the functioning of the system, from the 
inadequate personal protection measures of staff, from the sharing of the same environment with the patients 
and the wig, and so on. All the measures taken, many laws, regulations, circulars and so on. despite the fact 
that all the training is carried out continuously in the institutions to increase the awareness of the personnel, 
there is still a risk that the health personnel are exposed to various risks, the risks are not well detected in 
the institutions or the risk analyzes that fully meet the needs of the institutions are performed. The Law on 
Occupational Health and Safety No. 6331 was published on the official gazette on 30 June 2012 and it gradually 
started to come into effect but the obligation to keep the occupational health and safety specialist and workplace 
physician in the public institutions was subject to continuous deferment and was postponed to 2020 date. But 
here is a situation that should not be forgotten; only the first paragraph of Article 38 (a) of the Law is shifted 
and the obligation of the other articles continues. At the beginning of 2013, as the Public Hospitals are in a very 
dangerous class, the Ministry of Health has made risk analysis of all health institutions and risk management 
practices mandatory for Occupational Health

Keywords: Job security, Urgent Action Plan, Risk management
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Cenaze Hizmetlerinde İş Güvenliği
Hayati Usta1, Halil İbrahim Yavuz2, Halil Tam2, Oktay Mutlu2, Hayati Usta2

1İstanbul Gedik Üniversitesi, İş Güvenliği ve Sağlığı Doktora Programı, İstanbul 2İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 
Sağlık Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, İstanbul

Çalışanın sağılığının ve güvenliğinin korunması için iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri tüm iş yerleri için önem arz 
etmektedir. 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu ile ülkemizde istisnai durumlar dışında tüm iş yerlerinde 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri zorunlu hale gelmiştir. 6331 sayılı kanun çıktıktan sonra az tehlikeli iş yeri 
statüsünde olan cenaze hizmetleri işlerini yürüten iş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği dahada önemli hale 
gelmiştir. Bu çalışmada cenaze hizmetlerini yürüten iş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği açısından nelere dikkat 
edilmesi gerektiğini belirlemek ve bu tip iş yerlerine rehber olmak amaçlanmaktadır. Cenaze hizmetlerinde 6331 
sayılı kanun kapsamında yapılması gerekenler bu çalışmada kullanılan yöntemin adımlarını oluşturmaktadır. 
Cenaze hizmetlerinin büyük kısmı yerel yönetimler tarafından yürütülmektedir. Bu hizmet yürütülürken Ofis 
işleri, elle kaldırma ve taşıma işleri, depo işleri, cenaze nakil, yıkama, kefenleme, gömü işleri, mezarlık ve alanları 
yapım, bakım, onarım ve düzenleme işleri ve ofis işlerinin yürütüldüğü bina ile ilgili işler ile karşılaşılmaktadır. 
Bu işler işler genel ve özel tehlikeler taşımaktadır. Faaliyet bazlı bu tehlikeler bulgular olarak sunulmaktadır. 
Sonuç olarak cenaze hizmetleri yürütülürken çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ve işe bağlı özel 
ve iş başı eğitimlerin önemi ortaya konulmuştur. Risk değerlendirmesinde genel tehlikeler, riskler ve önlemler 
belirtilmiştir. Talimatların ve kişisel koruyucu donanımların neler olması gerektiği belirlenmiştir. Acil durumlarda 
yapılması gerekenler genel hatlarıyla ortaya konulmuştur. Periyodik kontrolü ve bakımı yapılacak ekipmanlar 
tek tek tespit edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği ile uygulama adımları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: cenaze hizmetleri, iş güvenliği, risk değerlendirme, acil durum

Occupational Safety in Funeral Services
Hayati Usta1, Halil İbrahim Yavuz2, Halil Tam2, Oktay Mutlu2, Hayati Usta2

1İstanbul Gedik University, Occupational Safety and Health PhD Program, Istanbul 2İstanbul Metropolitan 
Municipality, Department of Health, Directorate of Occupational Health and Safety, İstanbul

Occupational health and safety services are important for all workplaces to protect employee health and safety. 
After the publication of Law No. 6331, occupational health and safety became more important for business 
establishments carrying out funeral services in the status of less dangerous workplace. In this study, it is aimed 
to determine what should be paid attention to in terms of occupational health and safety and to guide these 
types of workplaces for the ones carrying out the funeral services. The steps to be taken under the Law No. 
6331 on funeral services constitute the steps of the method used in this study. Much of the funeral services are 
carried out by local authorities. In the course of this service, we are faced with works related to office work, lifting 
and transporting works, warehouse work, funeral transport, washing, shrapneling, burial work, cemetery and 
building construction, maintenance, repair and arrangement work and office work. These jobs carry general and 
special hazards. These activity-based hazards are presented as findings.

As a result, while the funeral services were being carried out, the emphasis was placed on the occupational 
health and safety training of employees and on the job specific and on-the-job training. The risks are assessed 
in terms of general hazards, risks and precautions. The instructions and personal protective equipment have to 
be determined. Emergency cases are outlined in general terms. The equipment to be periodically inspected and 
maintained has been determined individually. Occupational health and safety and implementation steps have 
been put forward.

Keywords: funeral services, occupational safety, risk assessment, emergency
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Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Sağlığını 
Etkileyen Mesleksel Risk Faktörleri
Zeynep Çelebi1, Mehtap Taşkıran2

1Dicle Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Diyarbakır 2Dicle Üniversitesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, 
Diyarbakır

AMAÇ: Sağlıklı bir yaşam için fertlerin karşılaştıkları sağlık risklerinin belirlenmesi önemlidir. Günümüzde 
cerrahi hemşireleri, diğer birimlerde çalışan hemşirelerin maruz kaldığı iş risklerinin yanında, yaptıkları işin 
niteliğine bağlı olarak daha farklı iş riskleriyle de karşı karşıyadır. Cerrahi hemşireleri iğne yaralanmaları, bel 
ve sırt sorunları, allerjiler, şiddet ve stres gibi çok çeşitli meslek risklerine maruz kalmaktadır. Bu araştırmanın 
amacı, Dicle Üniversitesi cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin sağlığını etkileyen mesleksel risk faktörlerini 
belirlemektir. YÖNTEM: Dicle Üniversitesi cerrahi kliniklerinde çalışan ve çalışmaya dahil edilmeyi kabul eden 
hemşirelere veri toplamaya yönelik anket formları doldurtuldu. Veri analizi bilgisayar ortamında istatistiksel 
paket programı kullanılarak yapıldı. BULGULAR: Çalışmada cerrahi kliniklerinde çalışan hemşirelerin %79,0’nın 
gece çalıştıkları, %74,2’nin gece çalışmasından etkilendiği, %60,5’inin gece çalışmasından dolayı uykusuzluk 
yaşadığı, %45,9’unun halsizlik-verimsizlik yaşadıkları, %98,7’sinde çalışma şeklinin sağlık sorunlarına neden 
olduğu, %71,3’ünde sinirlilik ve ajitasyon geliştiği, %70,7’sinde sırt ve boyun ağrısı oluştuğu, %73,9’unda eklem 
ve bel ağrısı oluştuğu, %69,4’ünde baş ağrısı görüldüğü bulgularına ulaşılmıştır. SONUÇ: Dicle Üniversitesi 
cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin daha çok gece çalıştıkları ve gece çalışmasından etkilendikleri, 
uykusuzluk problemi yaşadıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte fiziksel şartların yeterli olmaması nedeniyle 
cerrahi hemşirelerinin çalışma ortamlarında olumsuzluklar yaşadıkları saptanmış ve bu olumsuzluklar uyku 
düzenlerinin bozulmasına, halsizlik, yorgunluk, sinirlilik ve bel ağrısı gibi şikayetlere sebep olduğu belirlenmiştir. 
Kadınlarda adet düzensizliği ve abortus sıklığının da arttığı bu çalışma ile gösterilmiştir. Cerrahi kliniklerinin 
fiziksel ortamlarının düzeltilerek çalışanların fiziksel ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi bu tarz sorunların 
önlenmesi için son derece önemlidir.
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Occupational Risk Factors Among Nurses Working in Surgery Clinics
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OBJECTIVE: It is important to determine the health risks faced by individuals for a healthy life. Today, surgical 
nurses are exposed to different kinds of occupational risk factors related to the workplace that they are working. 
Surgical nurses are also exposed to a variety of additional risk factors such as needle injuries, back pains, 
allergies, violence and stress. The purpose of this study was to determine the occupational risk factors that 
affect the health of nurses working at the Dicle University surgical clinics. METHOD: Nurses working in Dicle 
University surgical clinics were asked to fill questionnaires aiming to collect relevant information. The data were 
analyzed using statistical package program in computer environment. RESULTS: Of the nurses working in 
surgical clinics, 79.0% were working at night, 74.2% were affected by night work, 60.5% had insomnia due to 
night work, 45.9% had chronic fatigue and inefficiency issues, 98.7% of them had health problems related to 
working style, 71.3% had irritability and agitation, 70.7% had back pain, 73.9% had joint problems, and 69.4% 
have found to be headache. CONCLUSION: This study confirmed that nurses working in surgical clinics are 
affected from night work and have insomnia problems. Moreover, due to inappropriate physical conditions of 
working environment, nurses encounter negative working events that causes alterations in sleeping patterns, 
weakness, fatigue, nervousness and backache. In women workers, it was determined that working patterns 
can be a cause of menstrual irregularity and abortus. It is recommended that the physical environments of 
surgical clinics should be corrected in order to avoid work related disturbances of healthcare workers.

Keywords: Nurse, Surgical Nursing, Occupational Risks
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Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliğinin kurumsal olarak 
başlaması ve geçici görevle çalışanların çözüm 
bekleyen sorunları
Recep Acar

T.C.Başbakanlik, İdari ve Mali İşler Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliğinin kurumsal olarak başlaması ve bürokrasinin taşıyabileceği kaygıların 
giderilmesi ve destelerinin alınması açısından hangi söylemlerimizi ön plana çıkartmalıyız. İlk başlangıç nereden 
olmalı ve sırasıyla nasıl ilerlemeliyiz. Geçici görevle çalışanların çözüm bekleyen sorunları için bütün taraflarla 
şimdiden çözümü nasıl üretiriz

Anahtar Kelimeler: kamu, iş sağlığı ve güvenliği, geçici çalışanlar

The institutional initiation of the occupational health and safety 
requirements in the public sector and the problems of the 
temporary workers waiting to be solved
Recep Acar

T.C.Prime Ministry, Administrative and Financial Affairs Departman, Occupatinal Health and Safety Unit how 
should we behave properly in order to initiate the relevant activities on the occupational health and safety 
requirements in the public sector while eliminating the concerns on the red tape and to take the required 
supports? Where to start and how to proceed respectively? In order to solve the problems of the temporary 
workers, we should start to find solutions in cooperation with all the relevant parties.

Keywords: Public sector, occupational heath and safety, temporary workers
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Reformun evriminin değişimi kendine benzer mi ?
Yaver Saka

Bayburt Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenliği Bölümü, Bayburt, Türkiye

İş dünyasının dizayn edilmesinde proaktif sürecin ilk nüvesi olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanun; 
devletin azat kabul etmez köleleri 657 sayılı devlet memurları, YÖK’ün himayesinde gölgelenen entelektüel 
çalışan akademisyenleri, eli nasırlı yüzü paslı 4857 sayılı işçi ayrımını ortadan kaldırıp ‘’ çalışan ‘’ ibaresiyle ILO 
155 ve 161 sözleşmelerinin ‘’ eşitlik ilkesini’’ uygulanabilir kılmıştır.

İş kanunlarında reaktif anlayışın son üyesi olan 4857 sayılı iş kanununun bir kaç maddesi üzerinde yapılan 
değişikliklerle doğumuna ortam sağlanan proaktif anlayışın ilk nüvesi olan 6331 sayılı kanununa yerini 
devrederken, evin yeni misafirinin bu kadar kısa sürede butlan hükmü kazanacağını tahmin bile edemezdi. 
İcracılığı kanun koyucuyu bile ürkütmüş olacak ki; üretim - karlılık paradoksuna kurban edilen yaşlanmış kamu 
yatırımlarında ve paslanmış idareci zihniyetlerinde bu sessiz devrimin uygulanamayacağına emin bir şekilde 
kanunun kamuda uygulanmasını tehir etmeyi adet haline getirmiştir. Aslında önem verilmesi gereken kanun 
koyucunun kararını vermesidir. sayıları 150.000’e ulaşan iş profesyonelleri veya buraya yüz binlerce lira yatırım 
yapan OSGB’ler ‘’değişen reformun evrimi’’ sürecine giren 4857 sayılı iş kanunun ilk halinde olduğu üzere 
tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler dışında bu kanunun hükümleri ile 6331 sayılı kanunun farklılıkları parmakla 
sayılabilir bir hal aldı. kararsız koşmaktansa kararlı yürümeyi başarılı kılan yeni dünya düzeni şimdilerde sorar 
oldu; kamuda iş sağlığı bir mutasyona daha uğrayacak mı? kamuda sağlanması muhtemel bir tehir daha olursa 
2023 yeni bir hayal mi? bir yandan kamuya iş profesyonellerinin görevlendirme zorunluluğu tehir edilirken diğer 
yandan ücretlendirmeyi neden revize eder ? Peki iş profesyonelleri görevlendirilemeyecekler ise 6331 sayılı 
kanunun 4., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 22., ve 23. maddesinin gerekliliklerini kim nasıl sağlayabilecek ? 24. 
maddenin gerçelliği nasıl anlaşılabilir olacak ?

Anahtar Kelimeler: kamuda isg, 6331’de istisna,

istisnaya istisna Is the change of the reformism similar to itself?
Yaver Saka

Bayburt University, Property Protection and Security Department, Bayburt, Turkey

The Business Health and Safety Law No. 6331, which is the first pro-active process of designing the business 
world, the state did not accept the release of the slaves, the civil servants numbered 657, the intellectual working 
academics who were blinded by the YÖK, and the “equality principle” of the ILO 155 and 161 contracts with the 
“employee” abolishing the rusty number 4857 discrimination. He could not even imagine that the new guest of 
the house would win the sovereignty of sovereignty in such a short period of time, while devoting his law, No. 
6331, which was the first novae of the proactive understanding provided by the amendments made on a few 
articles of labor law number 4857, the last member of the reactive understanding in labor law. it is the decision 
of the legislator to give importance to the fact. business professionals who have reached 150.000 counties or 
OSGBs investing hundreds of thousands of liras here, except for dangerous and very dangerous enterprises, 
as the first case of the labor law numbered 4857 which entered into the process of “evolution of the changing 
reform”, the differences of this law and the Law No. 6331 can be counted it became a state. the unstable running 
of the new world order succeeded in steadfastly walking the walk; Will the public health care work a mutation? If 
there is a possibility of being made available to the public, is 2023 a new dream? on the one hand, the obligation 
of the public service profes- sions to be mandated, on the other hand, why does it revise the pricing? Who will 
be able to fulfill the requirements of Article 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, and 23 of Law No. 6331 if they are 
not to be employed?

Keywords: public isg, 6331 exception, exception to exception
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Kamu personelinin iş sağlığı ve güvenliği 
farkındalıklarına yönelik bir çalışma
Özlem Tokat Yılmaz, Harun Yılmaz, Erkay Özdemir 

Türkiye İş Kurumu,Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü, Bornova Hizmet Merkezi

Amacı; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kamu sektörüne ait bütün işlere 
ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm 
çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. İş kazası ve meslek hastalıklarının meydana gelmesiyle 
ilgili olarak yapılan araştırmalar göz önüne alındığında, İş kazası ve meslek hastalıklarının azımsanmayacak 
düzeyde olduğu görülmektedir. Bu bakış açısıyla yapılan çalışmada örnek seçilen İzmir Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü Bornova Hizmet Merkezi çalışanlarına anket uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Kurum 
personelinin İş Sağlığı ve güvenliği hakkındaki bilgileri irdelenmiştir. Kullanılan yöntemler; 16 soruluk iş sağlığı 
ve güvenliği bilgileri değerlendirme formu ve analiz programı Bulgular; Anket İzmir Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü Bornova Hizmet Merkezi’nde çalışan kamu görevlilerine yapılmış olup, anket yardımıyla ilgili 
görevlilerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim alıp almadıkları, farkındalıkları ve Hizmet Merkezinde 
uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirleri hakkındaki bilgi seviyeleri ölçülmüştür. 1. Soru olan “6331 Sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği kanunu hakkında bilginiz var mı” sorusuna %21 oranında “Evet”%58 oranında “Kısmen” %21 
oranında da “Hayır” seçeneği, 8. Soru olan “İşyerinde yangın veya deprem anında acil çıkış kapılarının yerlerini 
biliyor musunuz ?” sorusuna %29 oranında“Evet” %13 oranında “Kısmen” %58 oranında “Katılmıyorum” istatistiği 
elde edilmiştir. Sonuç; Bu çalışma ülkemizdeki kamu çalışanlarının İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin eksik 
olduğu, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat edilmesi durumlarında iş verimliliğinin ve kalitenin artacağı,ilk defa iş 
hayatına atılacak personelin oryantasyon eğitimlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alarak kurumda iş sağlığı 
ve güvenliği kültürünün ve farkındalığının artacağı ortaya çıkan sonuçlarda görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kamuda İSG, Çalışanların İSG farkındalıkları, İSG ve Eğitim

A study on occupational health and safety awareness of public 
employees
Özlem Tokat Yılmaz, Harun Yılmaz, Erkay Özdemir
Turkish Employment Agency,Labour and Employment Agency Izmir Provincial Directorate, Bornova service 
center
The provisions of the occupational health and Safety Act no: 6331 and the relevant regulations apply to All 
public sector works and workplaces, employers and employers ‘ agents, apprentices and trainees, including 
all employees of these workplaces, regardless of their activities. Considering the researches made on the 
occurrence of occupational accidents and occupational diseases, it is observed that occupational accidents and 
occupational diseases are at an unbiased level. From this perspective, a survey was conducted on the employees 
of the Bornova service center in Izmir Province of Labour and labor institution and their results were evaluated. 
The information about occupational health and safety of the personnel of the institution has been examined.
Methods used; 16 question occupational health and safety information evaluation form and analysis program 
FINDINGS: the survey was conducted to the public officials working at Bornova service center of Izmir Labour 
institution, and the level of knowledge about the Occupational Health and safety measures implemented in the 
service center was measured with the help of the survey.1.The question is “do you know about Occupational 
Health and safety Law No.6331” and “yes”and “58%” and “no” and “partly” and “21%” respectively.8.the question is, 
“Do you know the locations of emergency exit doors in the event of fire or earthquake at work ? the ” yes“statistic 
was obtained at 29% and” I do not agree “at 13% and” I do not agree “at 58%.Conclusion; this study is the lack of 
in our country, public employees occupational health and safety training, occupational health and safety in cases 
of attention to improved business productivity and quality will increase for the first time in his business life to 
be taken occupational health and safety occupational health and safety orientation training for staff in education 
institutions that will increase culture and awareness emerging in the results was observed.

Keywords: Occupational health and safety in public, occupational health and safety awareness of 
employees,occupational health and safety and education
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Sağlık İş Kolunda İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri
Mustafa Bamsı Tür1, Özay Işık1, Tuğba Demirel1, Sabriye Özcan1, Sema Çeliker1, Turan Durar1, Osman 
Alparslan Ergör2, Yücel Demiral2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İzmir Türkiye 2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi 4500 çalışanı olan bir kurumdur. Bünyesinde 7 yoğun bakım ünitesi 
22 ameliyathane salonu olan hastane 1000 yatak kapasitelidir. Yılda yaklaşık olarak 60.000 hasta yatarak, 
900000 hasta ise ayaktan tedavi hizmeti almaktadır. Hastane bir işyeri olarak sağlık işkolunda büyük işletme 
kategorisinde yer almaktadır. Hastanemizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 2000 yılında “sağlık çalışanlarının 
çalışma alanlarındaki risk faktörlerinin saptanması projesi” ile başlamış ve 2007 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) Birimi kurulmuştur. İSG Birimi’nde 2 işyeri hekimi, 1 iş güvenliği uzmanı ve 2 işyeri hemşiresi çalışmaktadır. 
Yasalara göre DEUH İSG Birimi’nde 5 işyeri hekimi, 10 iş güvenliği uzmanı, 5 işyeri hemşiresi çalışmalıdır. 
Buna rağmen, hastane bünyesindeki tüm alanların risk değerlendirilmesi yapılmıştır. 2014 yılından itibaren 
çalışanlara periyodik muayene yapılmakta ve tüm işe başlayan çalışanlara işe giriş muayenesi yapılmaktadır. 
Tüm çalışanların muayene kayıtları İSG Birimi’nin özel veritabanında saklanmaktadır. Hastane içinde yaşanan iş 
kazalarının bildirimi için online kaza bildirim sistemi bulunmaktadır. İş kazası geçirenler online sistem üzerinden 
serolojik açıdan izlenmekte ve ihtiyacı olanlara bağışıklama yapılmaktadır. 2018 yılı içinde gürültü, toz, volatil 
uçucu organik bileşikler, termal konfor ve aydınlatma ölçümlerini yapmak üzere birimde Hijyen laboratuvarı 
kurulacaktır. DEÜ Hastanesi İSG Birimi yapmış olduğu İSG çalışmaları ile kamuda örnek sayılacak uygulamalar 
yapmaktadır.
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Occupational Health and Safety Services In The Health Sector
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Dokuz Eylül University Hospital is an institution and 4500 employees work in there. The hospital has 7 intensive 
care units, 22 operating rooms and 1000 patient bedspace. Approximately 60000 inpatients 900000 outpatients 
were taken care of per year in the hospital. Hospital is located in the large enterprice category in the health 
sector as a workplace. Occupational health and safety services in our hospital started in 2000 with the project 
of “Determining the risk factors of health workers’ working areas” and occupational health and safety(OHS) 
unitwas established in 2007. Two occupational physians, 1 occupational safety specialist and 2 occupational 
nurses work in the OHS unit. According to the legislations, 5 occupational physians, 10 occupational safety 
specialists and 5 occupational nurses should work in DEU Hospital’s OHS Unit. However, risk assessment of 
all areas within the hospital has been carried out. Since 2014, employees are undergoing periodic inspections 
and all employees who start to work are given entry examinations. The inspection records of all employees 
are collected in the ISG Unit’s private database. There is an online accident notification system for reporting of 
occupational accidents in the hospital. Those who have work accidents are monitored serologically through the 
online system and immunity is provided to those who need it. In 2018, a hygiene laboratory will be set up to 
measure noise, dust, volatile volatile organic compounds, thermal comfort and lighting risks in the workplace. 
DEU Hospital’s OHS Unit is conducting exemplary OHS practices.

Keywords: public, health sector, occupational health and safety
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İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının üniversitelere 
uygulanması: namık kemal üniversitesi örneği
Metin Taşkın1, İsmet Bihter Karagöz Taşkın2, Abdullah Yinanç1

1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 2İstanbul Gelişim Üniversitesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 1/7/2020 tarihinde kanunun 7 ve 8. Maddelerinin de uygulanmaya 
başlaması ile ülkemizde tam olarak uygulanmaya başlayacaktır. 6331 sayılı kanunun gerektirdiği zorunluluklar 
tüm kamu kurumlarında olduğu gibi üniversitelerde de ilk olma niteliğindedir. Kamu kurumları tüzel kişiliği 
olan ve tüzel kişiliği olmayan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kamuda kanunun uygulanmasına yönelik birçok 
çalışma var iken tüzel kişiliği olan kamu kurumları için yapılan çalışmalar sınırlıdır. Kanun, 4857 sayılı İş Kanunun 
77 maddesinden 89 maddesine kadar olan 22 adet madde yürürlükten kaldırılarak yürürlüğe girmiştir.

Namık Kemal Üniversitesi 3 Enstitütü, 10 Fakülte, 3 Yüksekokulu, 11 Meslek Yüksekokulu ve 1050 akademik, 
507 idari, 505 Sözleşmeli personeli, 35095 Öğrencisi ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren bir üniversitedir. 
Namık Kemal Üniversitesi tüzel kişiliği olan bir kurumdur ve her kamu kurumu gibi kanunun gerekliliklerini 
yerine getirmek için çalışmaktadır. Bu çalışmada tüzel kişilikli bir kamu kurumu olan Namık Kemal 
Üniversitesi’nin, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uygulamalarını düzenlerken nasıl bir yol izlediği anlatılmış ve 
karşılaşılan sorunlara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Meslek Yüksekokulu.

Implementatıon of occupatıonal health and safety regıslatıon: namık 
kemal unıversıty example
Metin Taşkın1, İsmet Bihter Karagöz Taşkın2, Abdullah Yinanç1

1Tekirdağ Namık Kemal University, 2İstanbul Gelişim University

Occupational Health and Safety law no. 6331 will be fully put into practice on 1/7/2020 with the 7th and 8th 
article’s implementation. Obligations brought by law no. 6331 are preliminary in universities as they are in all 
public institutions. Public institutions are divided into two as incorporated and unincorporated. While there are a 
lot of studies aimed at practicing the law in public, the studies for incorporated public institutions are limited. It 
has been come into force to abolish 2 articles from Labor Law no. 4857 to no. 77-89

Namık Kemal University is a university that pursues educational activities with 3 Institute, 10 Faculty, 3 
Academician, 11 Vocational School of Higher Education and 1050 academic, 507 administrative personel, 505 
contract employees, 35095 students. Namık Kemal University is an incorporated institution and like every public 
institution, aims to fulfill the requirements of law. In this study,what kind of a path an incorporated institution 
Namık Kemal University followed while regulating Occupatıonal Health and Safety regıslatıon is explained and 
the problems that had been faced are mentioned.

Keywords: Occupational Health and Safety, Occupational Health and Safety Regislation, Vocational Schools of 
Higher Education.
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Kamu Sağlık Kuruluşlarında İş Güvenliği Uzmanı Ve İş 
Yeri Hekimi Olmadan Risk Değerlendirme Çalışması
Burhan Kebabcı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
Amaç: Bu çalışma ile Kamu Kurumlarında İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı olmaksızın Risk Değerlendirme 
çalışması yapılmasının avantajları ve dezavantajlarının açıklanması amaçlanmaktadır. Yöntem: Risk 
Değerlendirme Yönetmeliğinin geçici maddesinde Risk Değerlendirme Ekibinde İş Güvenliği Uzmanı ve 
İşyeri Hekiminin Kamu Kurumları için 2020 yılına kadar bulundurma zorunluluğu olmadığı belirtilmektedir 
bu nedenle İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı olmadan Risk Değerlendirme Ekibi kurulması ve bu ekiple 
çalışma yapılması yöntemi üzerinde durulmaktadır. Bulgular: Tecrübeler göstermiştir ki Hizmet Satın alınması 
yöntemi yaptırılan Risk Değerlendirmesi çalışması, işyerinde çalışmayan o işin niteliğini hatta özelliklerini, özel 
olarak barındırdığı riskleri bilmeyen kişiler tarafından yapılabilmektedir. Hal böyleyken hastane örneğinden yola 
çıkacak olursak örneğin Kemik İliği Transplantasyon merkezi veya Tüp Bebek Merkezi gibi özellikli alanlara Risk 
Değerlendirme çalışmasına giden bir Uzman ve/veya Hekimin işin özelliklerini gözden kaçırarak Dolapların 
sabitliğine, Kabloların dağınıklığına, enfeksiyon, yoğun çalışma gibi genel meselelere değinildiği ancak ayrıntıya 
inilmediği görülebilmektedir. Diğer taraftan baktığımız zaman ise gerçekçi Risk tanımlamalarına ve Düzeltici 
Önleyici Faaliyet yaklaşımlarına sahip olunamaması nedeniyle palyatif çözümler sunulmasına sebep olacağı 
ayrıca kanunun ruhuna uygun olmayan bir yöntem olacağı da konunun başka bir açısını oluşturmaktadır. Sonuç: 
Sonuç olarak meslek körlüğü nedeniyle tehlike ve risklerin tam olarak tahlil edilememesi, üst yönetime karşı 
çekince oluşması nedeniyle tespit edilen tüm tehlike ve risklerin raporda belirtilememesi ( Psikososyal Riskler, 
İş Yoğunluğu vb.) ve İSG profesyoneli yetkinliğine sahip olunmaması nedeniyle gözden kaçırılabilecek teknik 
eksiklikler ( Kazan Dairesi, Asansör, Elektrik tesisatı ) gibi durumlar oluşabilir.

Buna rağmen işin niteliğine ve özelliklerine özgü tehlike ve risklerin bilinebilmesi risk değerlendirme çalışması 
sonrası çalışma yapılan alanda görev yapmaya devam edilecek olması nedeniyle takibin daha kolay yapılabilmesi 
durumları göz önünde bulundurularak Risk Değerlendirme Ekibinin İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı olmasa 
dahi kurulabileceği ve çalışmanın bu ekip ile yapılabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kamu, Risk Değerlendirmesi, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi,

Risk Assessment in Public Health Institutions without involving 
Occupational Safety Specialists and Occupational Physicians
Burhan Kebabcı
Provincial Directorate of Health of Istanbul
Purpose: With this study, aimed is the explanation of advantages and disadvantages of making a Risk 
Assessment in Public Institutions without being an Occupational Physician and Occupational Safety Specialist. 
Method: In the provisional clause of the Regulations of Risk Assessment, it is stated that keeping Occupational 
Safety Specialists and Occupational Physicians in Risk Assessment Teams of Public Institutions was not 
mandatorily by 2020 and that accordingly, dwelled on was the method of building up a Risk Assessment Team 
without an Occupational Physician and Occupational Safety Specialist and to work with such a team. Findings: 
Experiences have shown, that Risk Assessment, procured as a service is carried out by people, who do not 
work at that work place, who do not know the qualifications even the features and specifically the risks of the 
job. Consequently, based upon the example of certain specific areas such as of a Bone Marrow Transplantation 
centre or in vitro fertilization centre, an expert and/or a physician who goes to such areas for Risk Assessment 
misses out the specifications of the work, focusses on general issues such as the fixity of closets, disorganisation 
of cables, infection, intense work, but not on details. On the other side, due to the lack of realistic Risk definitions 
and Corrective Preventive Activity approaches, will result only in offering palliative solutions, which turn, as 
method will not conform to the spirit of the law. Conclusions: Nevertheless, considering that upon knowing 
the dangers and risks regarding the nature and specifications of the work after a risk assessment, the works 
will continue in such area and the follow up will become easier. Consequently, it is considered that the Risk 
Assessment Team can be established without involving an Occupational Physician and Occupational Safety 
Specialist and that works can be carried out with the said team.
Keywords: public, risk assessment, Occupational Safety Specialist, Workplace Physician,
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Dumlupınar Üniversitesinde Yürütülmekte Olan İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Değerlendirmesi
İsmail Baş, Hakan Aykul

Dumlupınar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Kütahya/Türkiye

Bu çalışmada Dumlupınar Üniversitesinde yürütülmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin genel 
değerlendirmesi yapılmış olup, çalışmada değinilen idari-mevzuatsal, teknik çalışmalar ile sahada yürütülen 
operasyonların Üniversitelerde ve diğer kurumlarda çalışan İSG profesyonelleri ve idareciler açısından faydalı 
bir tecrübe sağlaması amaçlanmaktadır.

Çalışmada; DPÜ de İSG mevzuatlarının gerektirdiği yapılanma, hukuksal - idari düzenleme ve uygulamalar ile 
risk yönetimi kapsamında yapılan planlama ve uygulama çalışmaları ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında 
bilgi verilmiş, kuruluştan bugüne kadar karşılaşılan kaza ve ramak kala olayları değerlendirilmiş ve bununla 
beraber uygulamada yaşanan problemler aktarılarak çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: düzeltici, iş güvenliği, iş sağlığı, işveren, önleyici

Evaluation of Occupational Health and Safety Services in 
Dumlupınar University
İsmail Baş, Hakan Aykul

Dumlupınar University Occupational Health and Safety Coordinator Kutahya/Turkey

In this study, the occupational health and safety activities carried out at Dumlupınar University were evaluated 
as generaly. With the administrative-legislative, technical and field operations mentioned in the study, it is aimed 
to provide a useful experience to OSH employees and administrators in universities and other institutions.

The information was given about the structure required by OHS legislation, legal administrative arrangements 
and applications, planning and implementation studies within the scope of risk management, and carried out 
educational activities at Dumlupınar University. The accidents and nearly events that occurred from the start to 
the present were evaluated. Also, the experienced problems in the application are explained and the suggestion 
of solution are presented.

Keywords: corrective, employer, job security, preventive, work health
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Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek 
Yüksekokulunda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
Kadir Erol1, Beray Erol2, Dursun Ali Köse2

1Hitit Üniversitesi, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 2Hitit 
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kamu kurum ve kuruluşlarında tüm yönleriyle zorunlu hale 
gelmesi durumu 2020 yılına ertelenmiştir. Ancak bu husus kamu kurumlarının 2020 yılına kadar iş sağlığı ve 
güvenliği adına hiçbirşey yapmaması anlamına gelmemektedir. Bu görüş doğrultusunda planlamasını ilk olarak 
1 Temmuz 2017 yılına göre yapan Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu 1 Temmuz 
2020 tarihi için de aynı ciddiyetle hazırlıklarını sürdürmektedir. Bu hazırlıklar çerçevesinde kurum içerisinde bir 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı görevlendirilmiş, personele iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, 
ilk yardım ve yangın konusunda ekipler kurulmuş, ekip üyelerinin sertifikalı eğitimler alması sağlanmıştır. Aynı 
zamanda okul içerisinde sağlık ve güvenlik işaretleri ile etiketlemeler yapılmış, risk değerlendirmesi yapılarak 
bir rapor hazırlanmış ve bir acil durum eylem planı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hazırlık, Hitit Üniversitesi, İSG, Osmancık

Occupational Health and Safety Practices in Hittite University 
Osmancık Ömer Derindere Vocational School
Kadir Erol1, Beray Erol2, Dursun Ali Köse2

1Hitit University, Osmancik Ömer Derindere Vocational School, Occupational Health and Safety Program 2Hitit 
University, Faculty of Science and Literature, Department of Chemistry

The situation of the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety becoming mandatory in public institutions 
and organizations in all aspects has been postponed to 2020. However, this does not mean that public institutions 
should do nothing on behalf of occupational health and safety until 2020. In line with this view, Hittite University 
Osmancık Ömer Derindere Vocational School, which made its planning according to the first year of July 1, 
2017, continues its preparations with the same seriousness for the date of 1 July 2020. Within the framework of 
these preparations, an Occupational Health and Safety Specialist was assigned to the organization, trainings on 
occupational health and safety were provided, teams were established for first aid and fire, and team members 
were provided with certified trainings. At the same time, health and safety signs and labels were made in the 
school, a risk assessment was made and an emergency action plan was prepared.

Keywords: Preparation, Hitit University, OHS, Osmancık
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Kamu işyerlerinde İSG hizmetlerinin organizasyonu 
Ankara Orman İşletme Müdürlüğü Örneği
Kemalettin Özçelik

Orman Genel Müdürlüğü,Ankara

4857 sayılı kanundan müstakil bir kanun olarak ortaya çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, 
bazı istisnaları dışında kamu ve özel sektöre ait bütün iş ve işyerlerini kapsamaktadır. Bu kanun, işverenleri ve 
işveren vekillerini tüm çalışanlara faaliyet kollarına bakılmaksızın uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 6331 
sayılı kanun 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla uygulanmaya kademeli olarak yürürlüğe girmiş olmasına rağmen 
az tehlikeli iş yerleri 1/1/2020 tarihine kadar tehir edilmiştir. Bulgular: İş kazalarının doğrudan ve dolaylı 
masrafları özellikle Kurumsal özel sektör işletmelerini iş güvenliği konusunda önemli yol almasını sağlamıştır. 
Yine kamu iştiraki olan Türkiye Taş Kömürleri, Türk Hava Yolları gibi kamu kurumları İş Güvenliği konusunda 
ülkemizdeki diğer kamu kurumlarına ait bir İSG kültürü oluşturmuştur. 6331 sayılı kanun Kamu kesimi için yeni 
bir kanun gibi gözükmektedir. Oysa gerek 4857 sayılı kanun gerekse 657 sayılı kanundan gelen personel özlük 
haklarından dolayı iş güvenliği uygulamalarından dolayı adapte kolaylaşacaktır. Kamu kurumlarında yönelik 
İSG profesyonelleri çalıştırma yükümlülüğü, çalışanların işçi memur ayrımı, uzun süreli görevlendirmeler ile 
işyerinden bağımsız farklı bir iş yerinde çalışması, İSG hizmetlerini bütçeden yeterince pay ayıramama gibi 
sorunlar İSG hizmetlerinin organizasyonu bakımından belirsizlikler ve boşluklar yaratmaktadır. Daha önce hiç 
İSG uygulamasına ve kültürüne sahip olmayan kamu kurumlarının İSG organizasyon çalışmaları konusunda 
birçok sorunlar yaşamaktadır. Yöntem ve Sonuç: Bununla birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 
bazı kamu işyerleri 1/1/2014 tarihinden günümüze önemli yol almışlardır. Bu kurumlar az tehlikeli sınıfta yer 
alan diğer kamu kurumları açısından yol gösterici olacaktır. Bu çalışma, Ankara Orman İşletme Müdürlüğünü 
örnek İSG hizmetlerinin sunulması ve diğer kamu kurumları için de farkındalık oluşturacaktır. Yine diğer Kamu 
kurumları açısından karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri açısından da farkındalık yaratacaktır. Çalışma; 
bu organizasyon gerçekleştiren kişinin de katılımıyla hazırlanmıştır. Kanunun ana prensiplerinden olan İSG-
Katip’te yaşanan boşluklar,İSG hizmetlerinde yapılacak periyodik kontrollerin sorunsalının çözümü diğer kamu 
kurumları içinde bir örnek olabilecek niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: kamu, organisazyon, orman, sorunlar, öneriler

Organization of OHS services at public workplaces The sample of 
Ankara Department of Forestry
Kemalettin Özçelik
General Directorate of Forestry, Ankara
OHS Law No. 6331 detached 4857 Law No includes work and workplaces realeted to private and public sector 
apart from some exceptions. This law has ensured to be enforced the law by looking regardless of the activity 
of workplaces with considering all employees, employers and employer representative by stages. Law No. 
6331 has come into force as of the date of 30 June 2012 fractionally but it has been postponed to 1 January 
2020. Findings: This law has ensured progress about the cost, directly or indirectly, of occupational accidents 
especially private sector corporate operation. Turkish Airlines and Turkish Hard Coal having public sharing have 
pioneered on occupational safety for other institutions. Law No. 6331 is known much as new law for public 
part,however personal rights on either law no 4857 or law no 657 have ensured occupational safety appications 
without any problem contrary to believed as a big problem. OHS Liability for Public enterprises, discrimination 
between workers and officers,working independent with long term assignments and not allocation fund from 
the budget for OHS services, etc. These have caused uncertainities and gaps in OHS services and organizations. 
Public enterprises which have not OHS applications and culture have problem about OHS organizatins. Method 
and Result: Some public workplaces which are dangerous or very dangerous classes cover a distance since 
date 1 January 2014. These institutions will be guide for other public enterpises in less dangerous class. This 
study will create awareness for other institutions and be introductory for OHS sevices of Ankara Department of 
Forestry. Meanwhile, this will be guide for other institutions about problems and solution offers. This study is 
prepared by person in charge of organization and exemplary for other intitutions about OHS services the gaps 
in İSG –katip
Keywords: Organization, public, forest, problem, recommendation,
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Yerel Yönetimlerde Öğrenmeyi Öğrenme ve Mesleki 
Yeterlilik
İsmail Macit Zeki, Halil Tam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AMAÇ: Ulusal meslek standartlarının hazırlanması için belirlenen 26 sektör bulunmaktadır. Bir mesleğin 
başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve 
tutumların neler olduğunu gösteren asgari norma Ulusal meslek standardı denilmektedir. Yerel yönetimlerde 
birden fazla asıl iş tanımına giren faaliyetler yürütülmektedir. YÖNTEM: Belediye bünyesinde ilgili birimlerde 
görev yapan tüm kadrolu çalışanların (işçi ve memur) ve alt işverenler de dahil olmak üzere yürütülen tüm 
fiili işler belirlenmiş, iş değişikliği yapan ve yeni işe başlayanların da dahil olduğu sistemde alınması gereken 
tüm eğitimler belirlenmiştir. Çalışanların bilgi beceri ve yetkinlik seviyelerini belirlemede örnek olarak yıkım 
işleri ve çalışanları ele alınmış. BULGULAR: Planlı ve plansız yıkımlarda yapılan saha gözetimleri neticesinde 
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi 3. ve 4. seviyede ulusal meslek standardı taslağı hazırlanmasının ihtiyaç olduğu 
belirlenmiştir. Kaynak olarak TS 13633(2014-2017) Yapıların tam ve kısmi yıkımı için uygulama kuralları’ ndan 
da yararlanılmıştır. SONUÇ: Yapılan çalışmada; iş sağlığı ve güvenliği konularını da içeren şekilde, çalışanların 
fiziki özellikleri, beslenme şekilleri, görevleri, bilgi, beceri ve başarım ölçütleri konularında taslak hazırlanmıştır. 
Ülke çapında kentsel dönüşüm sürecinde yıkım işi yapan çalışanların önerilen standartlarda çalışması halinde iş 
kazası ve meslek hastalıklarının çalışanın bilgi eksikliğinden kaynaklı yaşanmayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Yeterlilik, Türk Standardı, Yerel Yönetimler

Learning to Learn and Professional Qualification in Local 
Governments
İsmail Macit Zeki, Halil Tam

Istanbul Metropolitan Municipality

Objecitve: There are 26 sectors designated for the preparation of national occupational standards. The 
minimum norm that indicates what the necessary knowledge, skills, attitudes and attitudes accepted by the 
Vocational Qualifications Authority are for the successful execution of a profession. Local governments carry 
out activities that fall into more than one actual job description. METHOD: All the actual work carried out in 
the municipality, including all staff members (workers and civil servants) and sub- employers working in the 
relevant units, have been determined and all the trainings that should be taken in the system including job change 
and new employees have been determined. Demolition work and its employees were taken as an example in 
determining the skill and competence levels of employees. FINDINGS: Turkey Qualifications Framework in 
that field inspections carried out in the 3rd and 4th level of planned and unplanned destruction as a result it 
was determined that the needs of the national occupational standards drafting. As a source TS 13633 (2014-
2017) has also benefited from the application guidelines for complete and partial destruction of the structures. 
CONCLUSION: In the study; including the physical characteristics of employees, nutrition patterns, tasks, 
knowledge, skills and performance criteria, including occupational health and safety issues. It is considered 
that if the employees who work in demolition work in the process of urban transformation around the country 
work in the recommended standards, the work accidents and occupational diseases will not be caused by lack 
of information of the employees.

Keywords: Vocational Qualification, Turkish Standard, Local Governments
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Kalite Yönetim Birimi İle İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Kurulu Ortak Çalışmalarının Hastaneye Katkıları
Hasibe Kamış, Meral Doğan, Sevgi Kılıç, Dilan Soylu, Kübra Özaslan, Ayşe Derya Güneş, Figen Ok

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine 
Dair Yönetmelik “ yayınlanmış olup yönetmelikte geçen Kalite standartlarının çalışmaları Kalite Yönetim 
Birimince takip edilmektedir. 18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazetede ‘elli ve daha fazla çalışanın 
bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur’ denilmiştir. Ayrıca kurulun görev ve yetkileri de bu yönetmelikte 
belirtilmiştir. Bu çalışma Kalite Yönetim Birimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ortak çalışmalarının ve kurul 
kararlarının etkinliğini ölçmek amacıyla 2015 – 2017 yılları arasındaki 1100 yataklı İzmir’de bir Eğitim ve 
Araştırma Hastanesinde Kalite Yönetim Birimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği kurulunun aldığı kararlar ve yapılan 
iyileştirmelerin retrospektif incelemesi ile yapılmıştır. Çalışmada Kalite Yönetim Birimi Kararları, İş Sağlığı ve 
Güvenliği kurulunun aylık olarak aldığı toplantı kararları, Düzeltici-Önleyici faaliyet raporları, İş Sağlığı ve Kurulu 
görev tanımları, Kurul Çalışma Prosedürü, 18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı Resmi Gazete değerlendirmeye 
alınmıştır. Araştırma dönemini kapsayan 2015-2017 yılları arasındaki Kalite Yönetim Birimi’ nin çalışmayla 
ilgili toplantı kararları, kurulun toplam 27defa toplandığı ve bu toplantılarda alınan 134 adet kararı, alınan bu 
kararların sonuçlandırılma oranları değerlendirilmiştir. Çalışmanın Kalite Yönetim Birimi toplantı kararları ve 
kurulda alınan kararların uygulanması ve sonuçlandırılmasının çalışan sağlığı ve güvenliği üzerine katkıları.

Anahtar Kelimeler: Kalite Yönetim Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Karar,

Retrospektif Qualıty Admınıstratıon Unıt And Hospıtal Contrıbutıons 
Of Joınt Venture Workshop And Safety Commıttee Common Work
Hasibe Kamış, Meral Doğan, Sevgi Kılıç, Dilan Soylu, Kübra Özaslan, Ayşe Derya Güneş, Figen Ok

İzmir Katip Celebi Unıvercıty Ataturk Educational research Hospital

“Regulation on the Development and Evaluation of Quality in Health” was published in the Official Gazete dated 
27.06.2015 and numbered 29399, and the activities of the quality standards mentioned in the regulation are 
followed up by the Quality Management Unit. The official gazette dated January 18, 2013 and numbered 28532 
said that the employer should establish a committee for occupational health and safety related work in the 
places where there are fifty and more employees and where permanent jobs are carried out for more than 
six months. In addition, the mandate and authorities of the establishment are specified in this regulation. This 
study is a retrospective review of the decisions made by the Quality Management Unit at the Training and 
Research Hospital and the Health and Safety Committee of the 1100-bed Izmir between 2015 and 2017 and the 
improvements made by the Quality Management Unit and the Occupational Health and Safety Board in order to 
measure the effectiveness of the joint studies and board decisions.. Corrective and Preventive Activity Reports, 
Job Health and Board Job Definitions, Board Working Procedure, Official Gazette dated 18 January 2013 and 
numbered 28532 were taken into consideration in the evaluation of the Quality Management Unit decisions in 
the workshop, the meeting resolutions of the Occupational Health and Safety Board on a monthly basis. The 
Quality Management Unit between 2015-2017 covering the research period, the meeting decisions about the 
work, the total of 27 meetings of the board were collected and 134 decisions were taken at these meetings and 
the finalization rates of these decisions were evaluated. The Quality Management Board of the Working Party 
contributes to employee health and safety by meeting decisions and the implementation and concluding of 
decisions taken at the board.

Keywords: Quality Management Unit, Occupational Health and Safety Board, Occupational Health and Safety, 
Quality, Decision, Retrospective
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Kimya Bölümü Laboratuvarlarının İş Sağlığı ve 
Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Ömer Yurdakul, Tuğrul Yıldırım, Dursun Ali Köse

Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Çorum, Türkiye

Kimya Bölümü Laboratuvarları “Az Tehlikeli” sınıfta (İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları 
Tebliği-NACE Kodu:85.42.01-Kamu kurumları tarafından verilen yükseköğretim faaliyeti (yükseköğretim 
düzeyinde eğitim sağlayan konservatuarlar dahil)) yer almasına rağmen, laboratuvar faaliyetleri pek çok 
tehlikeli ve çok tehlikeli eylemi içermektedir. Eğitim ve Öğretim amacıyla laboratuvar faaliyetlerinde bulunan 
öğrenciler ve hocalar başta kimyasal olmak üzere fiziksel ve biyolojik birçok risk ile karşılaşmaktadır. Bu 
çalışmada, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği 
açısından inceleme yapılarak tehlikeler tespit edilmiş ve alınması gereken önlemler üzerinde çalışmalar 
yapılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar (eğitim, düzenleme, işaretleme) 
yapılmış ve pek çok laboratuvar araç-gereç ve donanımı yenilenerek risklerin azaltılması hedeflenmiştir. Bu 
sayede laboratuvarı kullanan herkese güvenlik kültürü aşılanarak, güvenli davranış ve çalışma biçimlerinin de 
öğretilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında;
I) Kimyasalların Güvenli Şekilde Depolanması ve Taşınması
II) Oluşan Atıkların Toplanması ve Saklanması
III) Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
IV) Sağlık ve Güvenlik Uyarıları alanlarında inceleme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları, Kimya Laboratuvarı, Laboratuvar Güvenliği

Assessment in Terms of Occupational Health and Safety in 
Chemistry Department Laboratories
Ömer Yurdakul, Tuğrul Yıldırım, Dursun Ali Köse

Hitit University, Faculty of Arts & Sciences, Chemistry Department, Çorum, Turkey

Although the Chemistry Department Laboratories are in the “Less Hazardous” class ((Notification on Workplace 
Hazard Classes Concerning Occupational Health and Safety-NACE Code: 85.42.01 - Higher education activity 
(including conservatories providing education at the higher education level) provided by public institutions)), 
the laboratory activities involve many hazardous and too hazardous actions. Students and teachers who are 
in laboratory activities for education and training are faced with many physical and biological risks, especially 
chemical.

In this study, hazards were determined by examining in terms of Occupational Health and Safety in the Chemistry 
Department Laboratories of Hitit University Faculty of Arts & Science and studies on the precautions have been 
taken. Various studies (training, regulation, marking) have been carried out in order to create Occupational 
Health and Safety awareness and it has been aimed to reduce risks by renewing many laboratory equipments 
and tools. In this way, it is aimed that everyone who uses the laboratory will be educated about safe behavior 
and working styles by vaccinating the security culture. Within of study;
I) Safe storage and transport of chemicals
II) Collection and Storage of Waste
III) Use of Personal Protective Equipment
IV) Health and Safety Alerts issues have been examined.

Keywords: Chemistry Laboratories, Laboratory Safety, Occupational Health and Safety Practices



454

[Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İSG]

Güvenli Madencilikte Yol Haritamız
Ali Koray Özdoğan, Mahmut Murat Ceyhan, Hakan Kullep

ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğü

Ülkemiz maden sahalarındaki tehlikelerin önleyici yaklaşımla öngörülüp, kazaların ortaya çıkmadan önlenerek 
etkilerinin minimize edilmesi için bir sistemin oluşturulması ve bu sistemin standart hale getirilerek işletilmesi 
amacı ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü’müzce “Güvenli Madencilik” çalışma koşullarına ulaşılması için 
çerçeve plan hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu bağlamda yurtdışında güvenli madencilikte ilerlemiş 
ülkelerde yapılan çalışmalar incelenmiş ve ülkemizde güvenli madencilik adına neler yapılabileceği hakkında bir 
yol haritası oluşturulmuştur.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Güvenli Madencilik Yeraltı Metalik/ Yeraltı Kömür ve Açık İşletme 
Madencilik Komisyonları ile madencilik faaliyetlerinin, Maden Kanunu ve Yönetmelikleri kapsamında işletme 
güvenliğine uygun olarak sürdürülmesi amacıyla işletme proje parametrelerinin uluslararası standartlara 
göre belirlenmesi ayrıca madencilik faaliyetlerinin izlenmesinin hangi kriterlere göre yapılacağı hususlarının 
belirlenmesi amacı ile Kamu ve Özel Şirketlerin katkıları ile çalışmalar devam ettirilmektedir. Ayrıca denetim 
mekanizmasında “Uluslararası detaylarda etkin, verimli ve güvenli madencilik yapılmasına imkân sağlayacak 
işletme ve denetim yapısı oluşturulması” için bir komisyon oluşturulmuş olup, faaliyetleri sürmektedir. Ayrıca 
“denetim periyotlarına göre risk sınıflandırılmasının” yapılmasının Genel Müdürlüğümüz görevleri açısından 
önem arz etmekte olduğu düşünüldüğünden, sınflandırma çalışması yapılmış ve maden ruhsat sahaları risk 
gruplarına göre farklı renklerde tanımlanmıştır.

Bu çalışmamızda Güvenli Madencilikte Yol Haritamızı, geldiğimiz nokta ve plan dahilinde gelecekteki 
hedeflerimizin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güvenli Madencilik, Risk Değerlendirme, Maden Sektörü

Our Roadmap in Safety Mining
Ali Koray Özdoğan, Mahmut Murat Ceyhan, Hakan Kullep

General Directorate of Mining Affairs

A framework has been prepared and implemented to reach the working conditions of “Safe Mining” by the General 
Directorate of Mining Affairs with the aim of establishing a system for minimizing the effects of the hazards 
in our country by preventing the accidents from appearing accidentally. In this context, studies conducted in 
countries that have advanced in safe mining abroad have been examined and a road map has been established 
about what can be done in the name of safe mining in our country. In order to ensure the continuity of mining 
activities with the Safe Mining Underground Metallic and Underground Coal and Open Mining Committees 
established within the scope of General Directorate in accordance with Mining Law and Regulations within the 
scope of Mining Law and Regulations, in order to determine the operational project parameters according to the 
international standards and to determine according to which criteria the monitoring of mining activities will be 
made, working with the contribution of public and private company is continuing. In addition, a commission has 
been established in the supervision mechanism for “establishing an operational and supervisory structure that 
will enable efficient and safe mining in international detail” and its activities continue. Therefore; the classification 
of risk according to inspection periods “is thought to be of importance in terms of the duties of the General 
Directorate, a classification study has been carried out and the mine license areas have been defined in different 
colors according to the risk groups.

In this work we aim to share our Roadmap in Safe Mining, our future goals within the point and the plan we 
make.

Keywords: Safety Mining, Risk Assesment, Mining Sector
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Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş 
Güvenliği
Gülşah Çamcı1, Sıdıka Oğuz2, Betül Bayrak2, Turabi Karadağ3

1Kocaeli Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama hastanesi, Aritmi Servisi, Kocaeli, Türkiye. 2Marmara Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği, İstanbul, Türkiye. 3Üsküdar üniversitesi, Sağlık Bilimleri 
Fakültesi, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ: Sağlık çalışanları meslek hastalıkları, iş kazaları ve birçok sağlık sorunuyla karşılaşmaktadır. İş sağlığı 
ve güvenliğine yönelik alınan tedbirlere rağmen sağlık çalışanlarında iş kazaları ve meslek hastalıkları fazla 
görülmektedir.
AMAÇ: Bu çalışma; Türkiye’de bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin çalışan güvenliğinin belirlenmesi 
amacıyla kesitsel tanımlayıcı bir çalışma olarak planlandı.
METOD: Çalışmanın örneklemini Ocak 2016- Mart 2016 tarihlerinde üniversite hastanesinde çalışan ve 
çalışmaya gönüllü katılan 120 hemşire oluşturdu. Veri toplamada Hasta Bilgi Formu ve ‘İş Güvenliği Ölçeği’ 
kullanıldı. İstatiksel analizler için yüzdelik, frekans, ortalama, student t testi kullanıldı. Tüm testlerde anlamlılık 
seviyesi p<.05 olarak ele alındı.
BULGULAR: Hemşirelerin %90’nı kadın, hemşirelerin %44.2’si 6-11 yıldır mesleğini yapmaktadır. Hemşirelerin 
İş güvenliği ölçeğinden alınan toplam puan ortalaması 2.59±.77, ölçeğin alt boyutlarından Mesleki Hastalıklar 
ve Şikâyetler puan ortalaması 1.70±.70; Sağlık Taraması ve Kayıt Sistemleri puan ortalaması 2.72±1.11; Kazalar 
ve Zehirlenmeler puan ortalaması 3.05±1.26; Yönetsel Destek ve Yaklaşımlar 1.80±.82; Malzeme, Araç ve Gereç 
Denetimi ortalaması 2.76±1.26; Koruyucu Önlemler ve Kurallar 3.21±1.23; Fiziksel Ortam Uygunluğu 2.88±1.30 
saptandı. Gündüzde çalışan hemşirelerin sağlık taraması ve kayıt sistemleri ölçek alt boyutu vardiyada çalışan 
hemşirelere göre daha iyi bulundu (p=.02). Ölçeğin diğer alt boyutlarıyla çalışma şekli arasında fark bulunmadı.
SONUÇ: Çalışmada hemşirelerin iş güvenliği yetersiz olduğu bulundu. Hemşirelerin iş güvenliğine yönelik 
gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane, Hemşire, İş Güvenliği, İş Sağlığı.

The Occupational Safety of Nurses Working in a University Hospital
Gülşah Çamcı1, Sıdıka Oğuz2, Betül Bayrak2, Turabi Karadağ3

1Kocaeli University, Research and Application Hospital, Arrhythmias Unit, Kocaeli, Turkey. 2Marmara University, 
Health Sciences Faculty, Nursing Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey. 3Uskudar University, Health 
Sciences Faculty, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: Health workers are faced with occupational diseases, occupatioanl accidents and many 
health problems. Despite taken precautions regarding occupational health and safety, health workers have a lot 
of occupational accidents and occupational diseases. OBJECTIVE: This study was planned as cross sectional 
and descriptive desing to determine occupational safety of nurses working in a university hospital METHODS: 
The sample of the study consisted of 120 nurses who worked in university hospital and volunteered to participate 
in the study between January 2016-March 2016 date. Data were gathered with Patient İnformation Form and 
‘Occupational Safety Scale’. For statistical analysis, percentage, frequency, mean, student t test were used. The 
level of significance was considered p <0.05 in all tests. RESULTS: 90% of the nurses were women, 44.2% of 
the nurses were profession for 6-11 years. The total mean score of the nurses’ occupational safety scale was 
2.59±.77, of the Occupatioanl safety scale ’s subscales; mean of the Occupational Diseases and Complaints 
was 1.70±0.70; mean of the Health Screening and Registry Systems was 2.72±1.11; mean of the Injuries and 
Poisoning was 3.05±1.26; of the Managerial Support and Approaches was 1.80±.82; mean of the Material, Tools, 
and Equipment Control was 2.76±1.26; Protective İnstructions and Rules was 3.21±1.23; Physical Medium 
Compatibility was 2.88±1.30. health screening and registry systems of the nurses working to daytime were 
found to be better than the nurses working in the shift (p =.02). There was no difference between the other sub-
dimensions of the scale and working style. CONCLUSION: The study found that occupational safety of nurses 
was insufficient. Nurses need to take the necessary precautions for occupational safety.
Keywords: Hospital, Nurse, Occupational Safety, Occupational Health.
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Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşire ve 
Teknisyenlerin Mesleki Risk Algısı Üzerine Amprik bir 
Araştırma
İsmail Durak1, Şeref Cerrah2, Hakan Murat Arslan1

1Düzce Üniversitesi 2Düzce İl Sağlık Müdürlüğü

Bu araştırma bir üniversite hastanesinde çalışan hemşire ve teknisyenlerin mesleki risk algılama durumları ve 
bunu etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Çalışma Düzce Üniversitesi Araştırma Hastanesinde 
çalışan Hemşire ve Teknisyenleri kapsamaktadır. Çalışmada anket yoluyla hemşire ve teknisyenlerden mesleki 
risk algısı, çalışma güvenliği ve kurumun çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışanlarda oluşturduğu imajı 
ölçmeye yönelik veri toplanacaktır. Elde edilen veriler SPSS programında tanımsal, tek ve çok değişkenli 
istatistiksel analizlere tabi tutularak çalışanların risk algısı başta olmak üzere, çalışma güvenliği ve kurumun 
çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik çalışanlarda oluşturuduğu imaj belirlenecektir. Çalışma paydaşlar ile 
paylaşılıp gerekli önlemlerin alınması için önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Risk, Risk algısı, Sağlık çalışanı, Tehlike

AnEmprical Research on Occupational Risk Perception of The 
Nurses and Technicians Working at a University Hospital
İsmail Durak1, Şeref Cerrah2, Hakan Murat Arslan1

1Duzce University 2Düzce İl Sağlık Müdürlüğü

This study are performed in order to find out profession risk status of technicians and nurses who work in at a 
university hospital. The study covers Nurses and Technicians working at Duzce University Research Hospital. 
Data will be gathered from the nurses and technicians through the questionnaire to measure the occupational 
risk perception, working safety and the image of employees working for the health and safety of the employees. 
The obtained data will be subjected to descriptive, single and multivariate statistical analyzes in the SPSS 
program to determine the employee’s risk perception, the work safety and the employee’s health and safety. 
The study will be shared with stakeholders and proposals will be made to take necessary measures.

Keywords: Risk, Risk perception, Health worker, Danger
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Bir Laboratuvar da Fine Kinney Metoduyla Risk 
Analizi
Zehra Gülten Yalçın1, Mustafa Dağ1, Ali Öz2, Ercan Aydoğmuş3

1Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Uluyazı Kampüsü, Çankırı 
2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Burdur 3Fırat Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Elazığ

Bu çalışmada, resmi bir kurum laboratuvarının çeşitli birimlerinde Fine Kinney metoduyla risk değerlendirme 
çalışması yapılmıştır. Bunun için laboratuvarın fizibilitesi çıkarılmış, risk önceliği yüksek olan cihaz ve alanların 
tespiti yapılmıştır. Tehlikeli alanlarda kullanılan risk değeri yüksek olan materyaller; kimyasal malzeme 
depoları, yedek parça üretim, kalıplama ve presleme, kauçuk üretim ve parçalama, plastik kırma, çapak 
alma, kesme ve ambalajlama, plastik enjeksiyon makineleridir. Bu birimlerde tespit edilen riskler ise şu 
şekilde söylenebilir; kimyasal malzemelere maruz kalarak yaralanma, eklem ve omurilik zedelenmesi, uzuv 
kaybı, işitme kaybı, tezgahtan eriyik halde plastik sıçraması, ezilme, yanık meydana gelmesidir. Bu birimlerde 
Fine Kinney metoduyla risk değerlendirmesi yapılarak gerekli tedbir ve önlemlerin alınması ve gerekli 
düzenlemelerin yapılması sağlanmıştır. Bu önlemler şunlardır; prosesin yürütülmesi için kontrol protokolü ve 
tedbir talimatlarının uygulanarak rutin haline getirilmesi, personelin her birim için isg kurallarına göre eğitilmesi 
ve düzenli periyotlarla eğitim seminerlerinin verilmesi, koruyucu kıyafet ve donanımların çalışma esnasında 
kullanılması, birimlerin düzenli bakım ve onarımlarının yapılmasıdır. Bu önlemlerden sonra en yüksek riske 
sahip bölgelerde, risk önleyici faaliyetler yapılarak “kabul edilebilir risk” değeri elde edilir.

Anahtar Kelimeler: Fine Kinney metodu, risk analizi, laboratuvar

Risk Analysis by Fine Kinney Method in a Laboratory
Zehra Gülten Yalçın1, Mustafa Dağ1, Ali Öz2, Ercan Aydoğmuş3

1Engineering Faculty, Department of Chemical Engineering, Karatekin Unıversity, Çankırı 2Mehmet Akif 
ErsoyÜniversity Technical Sciences Vocational School Motor Vehicles and Transportation Department of 
Technology, Burdur 3Engineering Faculty, Department of Chemical Engineering, Fırat Unıversity, Elazığ

In this study, a risk assessment was performed by Fine-Kinney method in various units of an official institutional 
laboratory. For this purpose, feasibility of the laboratory determinated, devices and areas with high risk priority 
were identified. In hazardous areas, High-risk materials such as store chemical material, spare part production, 
molding and pressing, rubber production and shredding, plastic breaking, deburring, cutting and packaging, 
plastic injection molding machines used. The risks identified in these units can be stated as follows; injury by 
exposure to chemical materials, diarthrosis and spinal cord injury, limb loss, hearing loss, etc. In these units, 
the risk assessment was carried out by the Fine Kinney method and necessary precautions were taken and 
necessary arrangements were made. These measures are applying the control protocol for routine execution 
of the process, training of personnel for each unit according to ISG rules and giving training seminars at regular 
intervals, protective clothing and equipment used during operation, regular maintenance and repairs of units. 
After these precautions, “risk acceptable” values are obtained by carrying out risk preventive activities in regions 
with the highest risk.

Keywords: Fine Kinney Method, risk analysis, laboratory
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Kamu kurumlarında İSG organizasyonu
İsmail Macit Zeki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İSG hizmetleri yürütenler arasında koordinasyonun sağlanması önem arz etmektedir. Aynı tüzel kişi yapısı 
altında birden fazla yöneticisi olan kamu kurumlarında koordinasyon çeşitli şekillerde sağlanabilir.

İSG; personel işlerinden eğitim işlerine, periyodik sağlık muayenesinden iş ekipmanlarının periyodik 
kontrollerine kadar çeşitli alanlarla ilişkili olması gereken bir bilimdir.

Kamu ve yerel yönetimlerin yapısı göz önünde bulundurularak iş sürekliğinin sağlanması ve İSG eğitimlerinin 
verilmesi ve İSG’ nin organizasyon içinde kendisine etkin ve öncelikli rol üstlenmesi konularında önerilere yer 
verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İSG Yapılanması, Yerel Yönetimler, Yönetim Sistemleri

Organization of OHS in public institutions
İsmail Macit Zeki

Istanbul metropolitan municipality

It is important that coordination between OHS services providers is ensured. Coordination may be provided in 
various forms in public institutions with more than one manager under the same legal entity structure.

OHS; It is a science that should be related to various fields ranging from personnel affairs to educational affairs, 
from periodic health examinations to periodic checks of work equipment.

Taking into consideration the structure of public and local governments, the provision of job continuity and OHS 
trainings and the role of OHS in taking effective and priority role within the organization are suggested.

Keywords: OHS Structuring, Local Governments, Management Systems
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Dağıtım şebekesinde iş kazaları ve elektrik 
çarpılmaları
Servan Marşil

Dicle Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, Diyarbakır

Elektrik enerjisi üretimden itibaren son kullanıcıya kadar birçok aşamadan geçer. Bu aşamalar sırasıyla 
üretim, iletim ve dağıtım olarak adlandırılmaktadır. Son kullanıcıya en yakın şebeke ise dağıtım şebekesi olarak 
adlandırılmaktadır. Dağıtım şebekesinde meydana gelen iş kazalarının sayısı çok yüksek olmakla beraber 
dağıtım şebekesinde çalışmayan ve elektrik çarpılmasına maruz kalan kişi sayısı da oldukça fazladır. Tüm 
elektrikle yaralanmaların ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla bir dağıtım şebekesinin her noktasında 
gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmalı ve elektrik enerjisi kullanıcıları konu ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Bu 
çalışmada elektrikle yaralanmaların yoğunluğu, bölgelere göre ayrımı ve çarpılmaların nedenleri araştırılmıştır. 
İstatistiksel araştırma modeline göre yürütülen bu çalışmada bilinen tüm iş güvenliği önlemlerinin alındığı 
durumlarda iş kazalarının en düşük seviyeye düşürülebileceği ancak elektrikle çarpılmaların tamamen 
önlenemediği gözlemlenmiştir. Ancak bilinen iş güvenliği önlemlerinin yanında son teknolojiler de kullanılarak 
bu kazaların asgari düzeye indirilebileceği öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: elektrik çarpması, elektrikle yaralanma, iş güvenliği, iş kazaları

Occupational accidents and electric shock caused by 
power distribution line
Servan Marşil

Department of Electrical-Electronics Engineering, Dicle University, Diyarbakir, Turkey

Occupational accidents and electric shock caused by power distribution line

Keywords: electric shock, injuries caused by electric, occupational accident, occupational safety
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Tevekkül anlayışının güvenli/güvensiz davranışlar 
üzerine etkisi
Fatma Somuncuoğlu Erkan1, Mehmet Akif Erkan2

1Ankara Üniversitesi 2Erciyes Üniversitesi

Toplumların, onu oluşturan bireylerin davranışları üzerine çok önemli etkileri vardır. Genel olarak kültür kavramı 
ile açıklanan bu olgu, ortak dil, ahlak, dünya görüşü, inanç sistemleri, din, sanat, edebiyat, anane, görgü kuralları 
gibi bir çok alt bileşene sahiptir. Bu bileşenler arasında inançlar, bireysel davranışlar üzerine doğrudan etkisi 
olan, ancak tutum ve davranışlar göre, ölçülmesi, değerlendirilmesi çok daha zor olan yapılardır. Ayrıca inançlar, 
kişilerin temel hak ve hürriyetlerinden olup, kişilerin kendi iradesine bırakılmış bir özgürlük alanıdır. Bu nedenle 
iş sağlığı ve güvenliği alanında, inançların “güvensiz davranış” lar üzerinde etkisinin olduğu kabul edilmekle 
birlikte çok fazla araştırma yapılmamıştır.

Bu çalışmada, güvenli/güvensiz davranışlar üzerine kritik etkilerinin olduğu değerlendirilen “tevekkül anlayışı” 
genel hatlarıyla incelenecektir. Tevekkül anlayışına, tarihsel süreç içerisinde çok farklı anlamlar yüklenmiş, 
tevekkül-önlem alma, tevekkül- sorumluluk gibi konularda, görüş farklılıkları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, 
tevekkül kavramı ve bu kavrama çeşitli inanç yapılarında yüklenen anlamlar açıklanacaktır.

Bireylerin sahip olduğu tevekkül anlayışı, işyerindeki davranışlarını da etkileyecektir. Bu anlayışın güvenli/
güvensiz davranış kalıpları üzerine etkisi üzerine ülkemizde çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada ise, 
tevekküle yönelik farklı yaklaşımlar hakkında bilgi verilecek, bu yaklaşımların iş sağlığı ve güvenliği üzerine 
etkileri değerlendirilecek ve kişilerin inançlarına saygı gösterilerek, bu konuda yapılması gerekenler hakkında 
öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tevekkül, güvenli /güvensiz davranış, inanç

The effect of tevekkül on safe / unsafe behaviors
Fatma Somuncuoğlu Erkan1, Mehmet Akif Erkan2

1Ankara University 2Erciyes University

Societies, has important effects on the behavior of the individuals that comprise it. In general, this phenomenon 
which is described with the concept of Culture, common language, morality, worldview, belief systems, religion, 
art, literature, etiquette, such as many sub-components. Among these components, beliefs are structures that 
are directly affected by individual behaviors, but are much harder to measure and evaluate than attitudes and 
behaviors.In addition, beliefs are one of the basic rights and freedoms of the people and are an area of freedom 
left to the will of the people. For this reason, in the area of occupational health and safety, beliefs are considered 
to have an effect on “insecure behavior”, but not much research has been done.

This study will be reviewed in general terms of “understanding of tevekkül” (reliance of God) which is considered 
to have critical effects on safe / unsafe behaviors. Different meanings have been put into the understanding of 
trust in the historical process, differences in opinions have arisen in matters such as tevekkül-take precaution, 
tevekkül-responsibility. In this study, the meanings implied in various belief structures to the concept of trust 
will be explained.

The understanding of tevekkül that individuals have will also affect their behavior at workplace. There is little 
work in our country on the effect of this understanding on safe / unsafe behavior patterns. In this study, we will 
give information about different approaches to tevekkül, the effects of these approaches on occupational health 
and safety will be evaluated and the opinions of the people will be respected and suggestions about the things 
to be done in this subject will be presented.

Keywords: Tevekkül (reliance of God), safe / unsafe behavior, belief
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Üretimde Anne Adayları
Evrim Yaşar Çimber1, Özlem Bayarçelik2

1Ford OtosanKocaeli Fabrikası Sağlık Merkezi 2Ford Otosan Kocaeli Fabrikası Montaj Alan Müdürlüğü

SEN VARSAN GELECEK BİZİM anlayışı ile çıktığımız bu yolda,Anne adayı çalışanlarımızın bu özel dönemlerini 
sosyal,fiziksel ve ruhsal açıdan daha iyi geçirmeleri ve üretkenliklerini desteklemek için bir proje başlattık.
Fabrikamızda son 1.5 yılda kadın çalışan sayısı yaklaşık % 100 oranında arttı. Dolayısıyla hamile çalışan sayımız 
da yükseldi. Bu süreçte geri planda tutulan çalışanlarımızı üretkenliklerini devam ettirebilmelerini hedefledik.
Başlattığımız bu çalışmada Fabrika Müdürlüğü – Sağlık Merkezi gibi departmanların yanısıra Halk Eğitim 
Merkezi ve Uzman doktorlarla da işbirliği yapıyoruz.
Sağlıklı nesiller yetiştirmenin yolunun üreten ve eğitimli anne adaylarından geçtiği inancından hareketle anne 
adaylarımıza güvenli çalışma ortamı sağladık, sağlıklı beslenmelerini ve kişisel gelişimlerini destekleyerek 
süreci bir bütün haline getirdik.
Bu kapsamda çalışma saatleri içerisinde, Ruhsal ve bedensel bütünlük için hamile yogası, sanat atölyelerimizde 
kişisel yeteneklerini geliştirebilecekleri eğitim imkanı sunuldu.
Bu çalışma sayesinde anne adaylarımız,

• Ortalama 7 ay boyunca üretime de katılarak kendini gerçekleştirme yolunda geri kalmaz. • Zorlukları olan bu 
dönemde birlikte olduğumuzu hissettiririz,
• Kişisel gelişimlerine, eğitim ile katkıda bulunarak, eş, anne, çalışan kadın rollerinin dengesini kurar ve yaşam 
kaliteleri artar,
• Uzun süreli ve meşakkatli hamilelik süreci keyifli bir şekilde geçirmesi ve tekrar rahat
bir şekilde işine dönmesi sağlanır.
• Kadın çalışmalarına -sektörde başka örneği olmayan- bir yenisi daha eklenir
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği,özel risk grupları,anne adayları,gebe çalışanlar,kişisel gelişim 
eğitimleri,sağlıklı beslenme

Pregnancy In Production
Evrim Yaşar Çimber1, Özlem Bayarçelik2

1Ford Otosan Kocaeli Plant Health Center 2Ford Otosan Kocaeli Plant Assembly Plant Area

We kicked off a project for our soon to be mother employees. The aims was to support their productivity and 
to support them phsiycally and mentally on their special journey. Female employee number has increased 
by nearly %100 in the past 1,5 years. This also led to an increase in pregnant employees. During this period 
we have aimed to increase productivity of those who affected. The collobaration consists of not only the Plant 
Management and health center but also with Public Training Center and expert physicians. Holding onto the 
belief that healthy generations can ve raised by educated and productive mothers. We provided a safe working 
environment for them. Also by providing them a healthy diet plan and supporting their personal development, 
we completed the process. To this extend, during work hours, we have initiated yoga for pregnants for mental 
and phsyicall well being. Also we have organized activities in our art workshops for them to develop their skills.
With the benefits of this study, During an average 7 month time frame, our employees will not stand down from 
being productive We built stronger relationships by supoorting each other.
By supporting their education and personal growth, the balance in their life is established as a spouse, mother 
and an employee This long and tiring journey becomes more fun and returning to work becomes easier.
Adding an industry leading activity for women employees

Keywords: OHS, special risk groups, mother candidates, pregnant workers, personal development trainings, 
healthy nutrition 
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Aylık Yemek Kartlarını Kullanan Çalışanların Bireysel 
Beslenme Tercihlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği 
Açısından İncelenmesi
Beyrul Canbaz, Gülşah Süne, Hilal Demirkesen

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Maslow’a göre, tüm ihtiyaçlar içerisinde en önemli olan ihtiyaç, fizyolojik ihtiyaçlardır. Fizyolojik ihtiyaçlar 
içerisinde yeme, içme ve buna benzer temel yaşamsal gereksinimler yer almaktadır. İhtiyaçlar Hiyerarşisi, 
temel gereksinimlerden kendini gerçekleştirmeye doğru giden bir piramidin basamakları şeklindedir ve birey 
bu basamakları tırmanmaya çalışmaktadır ki insan davranışlarını güdüleyen bu ihtiyaçlardır. En üst basamağa 
çıkabilmek için alt basamaktaki temel ihtiyaçların belirli bir düzeyde doyurulması gereklidir. Temel ihtiyaçlarına 
doyum sağlayan birey giderek kendini daha özgür ve iyi hissetmekte, sonunda da kendisindeki tüm potansiyelleri 
açığa çıkarabilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliğinde de bunu gerçekleştirmek için çalışanın temel ihtiyaçlarının 
tam olarak karşılanması şarttır.

İş sözleşmeleri kapsamında, iş yerinde verilen yemeklerin, çalışanların çalıştıkları işe göre gereksinim 
duydukları günlük enerjinin yarısını karşılayabilecek yeterlilikte olması gerektiği vurgulanmaktadır. Fakat aylık 
yemek kartları ile kontrolsüz bir biçimde beslenen çalışanlar eksik veya aşırı beslenmeye maruz kalmaktadırlar. 
Eksik veya aşırı beslenmeden kaynaklanan sorunlar olabildiği gibi besinlerin karbonhidrat, protein, yağ ve diğer 
besin bileşenleri de göz önünde bulundurulmamaktadır. Ayrıca besinlerin tek öğünde alınması yönlendirilmiştir. 
Oysa çalışan için gerekli enerjinin yeterli ve dengeli bir şekilde alınmasıyla hem harcadığı enerjiyi karşılamış 
olacak hem de aşırılıktan kaçınmış olacaktır. Böylece çalışanın yalnız çalışma hayatı değil normal hayatı da daha 
konforlu hale gelebilecektir. Bu durum iş verimine de olumlu yönde katkı sağlayacaktır.
Öncelikle yeterli ve dengeli beslenme kavramlarının tam olarak anlaşılması ve işçilerin yeterli ve dengeli 
beslenmelerini sağlamak için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bu önlemler alınırken önce bireyin yaşı, 
cinsiyeti, vücut kitlesi, özel durumları dikkate alınarak, çalışma koşullarına ve yapılan işe göre beslenmelerine 
dikkat edilmesi ve aynı zamanda fiziki çalışmanın gerektirdiği enerji gereksinimlerinin hesaplanması son derece 
önemli olup aylık yemek kart kullanımı ile dengeli beslenme denetlemesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Aylık Yemek Kartı, Beslenme, İş Sağlığı ve Güvenliği

Investigation of Individual Nutritional Preferences of Employees Who 
Use Monthly Meal Cards in Terms of Occupational Health and Safety
Beyrul Canbaz, Gülşah Süne, Hilal Demirkesen

Department of Occupational Health and Safety, İstanbul Yeni Yüzyıl University, Istanbul, Turkey

Requirements In order to get to the top of the hierarchy, it is necessary to satisfy the basic requirements at a 
certain level. The individual who satisfies his basic needs is increasingly feeling more free and well, and eventually 
he can unleash all of his potentials. In order to achieve this in the Occupational Health and Safety, it is essential 
that the basic needs of the employee are fully met. Under the terms of the employment contracts, it is emphasized 
that the meals provided at the workplace must be capable of meeting the half of the daily energy needed by 
the employees according to the work they are engaged in. However, employees who are fed uncontrolled by 
monthly meal cards are exposed to undernutrition or overfeeding. There are problems that may be caused by 
undernutrition or overfeeding, as well as the carbohydrate, protein, fat and other nutrients of the foods are not 
considered. In addition, the food was directed at one-time intake. However, by taking the necessary and sufficient 
energy for the workforce, it will both have met the energy it has spent and avoided excessiveness. Thus, not only 
the working life of the employee but also the normal life may become more comfortable. This will contribute to 
the productivity of the business in a positive way. First of all, the necessary precautions must be taken to fully 
understand the concepts of adequate and balanced nutrition and to ensure adequate and balanced nutrition of 
the workers. When taking these precautions, it is very important to take into consideration the age, gender, body 
mass, special circumstances of the individual, to be fed according to the work conditions and work done, and at 
the same time to calculate the energy requirements required by the physical work.

Keywords: Monthly Meal Card, Nutrition, Occupational Health and Safety
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Sağlıklı İş Yerleri
Hatice Gürgen Şimşek

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir

İşçi sağlığı ve güvenliği, dünya çapında yüz milyonlarca çalışan insan için hayati önem taşımaktadır. Dünya Sağlık 
Örgütü sağlıklı bir işyerini, “belirlenen ihtiyaçlara dayalı olarak tüm çalışanların sağlıklarını, emniyetlerini ve 
esenlik durumlarını korumak ve geliştirmek için sürekli bir iyileştirme süreci ve iş yerinin sürdürülebilirliği için 
işçilerin ve yöneticilerin, işbirliği içinde çalıştıkları yer” olarak tanımlamaktadır. Sağlıklı bir işyeri oluşturmak için 
dört alan ele alınmaktadır. Fiziksel çalışma ortamı, iş yerindeki yapı, hava, makine, mobilya, ürünler, kimyasallar, 
malzemeler ve üretim süreçlerini ifade eder. Eliminasyon veya değiştirme, mühendislik kontrolleri, İdari 
kontroller, kişisel koruyucu ekipmanlar fiziksel çalışma ortamını etkilemenin yollarına birer örnektir. Psikososyal 
çalışma ortamı, kurum kültürünün yanı sıra, çalışanların zihinsel ve fiziksel refahını etkileyen tutum, değer, 
inanç ve günlük uygulamaları da içermektedir. Kaynağı ortadan kaldırmak veya değiştirmek, İşçiler üzerindeki 
etkiyi azaltmak ve çalışanları korumak psikososyal çalışma ortamını etkilemenin yollarına birer örnektir. İş 
yerindeki kişisel sağlık kaynakları, çalışanlara fiziksel ve zihinsel sağlıklarını izleme ve desteklemenin yanı sıra 
sağlıklı kişisel yaşam tarzlarını iyileştirme ve sürdürme çabalarını destekleme veya motive etmek için, sağlık 
hizmetleri, bilgi, kaynaklar, fırsatlar, esneklik ve destekleyici çevre sunar. Kurumsal toplum katılımı, faaliyet 
gösterdiği bir topluluğun sosyal ve fiziksel refahını desteklemek için sunabileceği kaynakları veya uzmanlığı 
ve kuruluşun içinde olabileceği faaliyetleri ifade eder. Kurum içinde cinsiyet eşitliği politikalarını oluşturma ve 
toplumda birinci basamak sağlık tesislerinin kurulmasını desteklemek örnek olarak verilebilir. Tüm bu faktörler 
göz önüne alındığında sağlıklı iş yerlerinin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasının iş sağlığı ve güvenliğine olumlu 
katkılar yapacağı açıktır.

Anahtar Kelimeler: Dünya Sağlık Örgütü, işçi sağlığı, sağlığı geliştirme

Healthy Workplaces
Hatice Gürgen Şimşek

Ege University, Faculty of Nursing, Department of Public Health Nursing, Izmir

Workers’ health, safety and well-being are vital concerns to hundreds of millions of working people worldwide. 
The World Health Organization defines a healthy workplace as “A healthy workplace is one in which workers 
and managers collaborate to use a continual improvement process to protect and promote the health, safety 
and well-being of all workers and the sustainability of the workplace.” There are four areas for creating a 
healthy workplace. The physical work environment refers to the structure, air, machinery, furniture, products, 
chemicals, materials and production processes in the workplace. Elimination or substitution, engineering 
controls and personal protective equipment are examples of ways to influence the physical work environment. 
The psychosocial work environment includes organizational culture as well as attitudes, values, beliefs and 
daily practices in the enterprise that affect the mental and physical well-being of employees. Eliminate or 
modify at the source, lessen impact on workers and protect workers are ways to influence the psychosocial 
work environment. Personal health resources are the health services, information, resources, opportunities, 
flexibility and otherwise supportive environment an enterprise provides to workers to support or motivate their 
efforts to improve or maintain healthy personal lifestyles, as well as to monitör and support their physical and 
mental health. Enterprise community involvement refers to the activities in which an enterprise might engage, 
or expertise and resources it might provide, to support the social and physical wellbeing of a community in 
which it operates. Examples of ways enterprises may become involved in the community are instituting gender 
equality policies within the workplace and supporting the establishment of primary health care facilities in the 
community. When all these factors are taken into consideration, it is clear that the creation and dissemination 
of healthy workplaces will make positive contributions to the health and safety of work.

Keywords: World Health Organization, worker health, health promotion
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İş Sağlığı ve Güvenliği alanında düzenlenen 
etkinliklerin isg kültürüne katkısı
Hakan Farimaz, Halil İbrahim Yavuz, Hayati Usta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü,İstanbul

AMAÇ: Çalışma çağındaki nüfus potansiyeline sahip ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği algısı özellikle son 5 
yıllık süreçte artarak devam etmekte olup ülkemizin tüm kesimleri tarafından fikir sahibi olunan, İşveren ve 
çalışanlar açısından ise zaman zaman eleştirilen, İşverene ve çalışana birtakım yükümlülükler ve maliyet 
getirdiği düşünülen, birbirinden çok farklı uygulama örneklerine rastlanan bir dönemden geçmektedir. Bu 
bildiri ile ilgili dönemde iş sağlığı ve güvenliği algısının konunun tüm taraflarında doğru anlaşılması ve olumlu 
davranışların gelişimi ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmaktadır.
Yöntem Anlatım (sunu) yöntemi kullanılmıştır.

BULGULAR: 6331 Sayılı Kanun konu ile ilgili müstakil en üst düzey mevzuat olup amacı; işyerlerinde iş sağlığı 
ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların 
görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. olarak belirlemiştir. Aslında sadece amaç 
cümlesinden bile anlaşılacağı üzere yapılan düzenlemeler işyerleri için tamamen yeni bir durum değildir. 
Geçmiş mevzuatlara da bakılacak olursa Anayasa, Borçlar Kanunu başta olmak üzere birçok yerde İş sağlığı ve 
güvenliğinden bahsedilmiş İşverene yükümlülükleri hatırlatılmış, Çalışanın hak ve sorumlulukları belirtilmiştir. 
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayımlanmasından ve kademeli olarak uygulanmaya başlamasından 
itibaren ise hızlı bir şekilde yönetmelikleri düzenlenmiş ve ağırlıklı olarak İş Güvenliği Uzmanları ile İşyeri 
Hekimlerinin rehberliği ile işyerlerinde uygulanmaya başlanılmıştır. İlgili süreçte yapılan birtakım yanlış ve eksik 
uygulamalar sonucu konunun taraflarında dirençler olmuşsa da genel olarak Eğitimler, İş Güvenliği Uzmanı 
ve İşyeri Hekiminin belirli periyotlarda çalışanları bilgilendirmesi, Saha gözetimleri, Çalışanların sürece dâhil 
edilmesi, Kamu ve Özel sektörün düzenlediği konferans ve seminer gibi çalışmalar İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kültürünün yayılmasına olumlu katkı sağlamıştır.

SONUÇ: İş Sağlığı ve Güvenliğinin en temel unsurlarından biri de süreklilik olduğu göz ardı edilmemeli, yapılan 
uygulamaların odağında çalışan olduğu gerçeğinden hareketle devam etmelidir. Tüm yönetim sistemlerinde 
olduğu gibi bu alanda da olumlu neticeler ve kültür oluşumu ancak sürekli iyileştirmeler ve denetimler olduğu 
sürece başarılı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İsg, Farkındalık,Organizasyon, Kültür, Olumlu davranış değişikliği

Organized activities in the field of occupational health and Safety 
OHS Hindemith’s
Hakan Farimaz, Halil İbrahim Yavuz, Hayati Usta

İstanbul Metropolitan Municipality, Directory of OHS, İstanbul

Organized activities in the field of occupational health and Safety OHS Hindemith’s Keywords: OHs, Organization, 
Culture, Positive behavior change
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İş Güvenliği Uzmanı Ve Uzman Aday Adaylarının; İş 
Sağlığı Ve Güvenliği Algısı
Hasan Uzun

Fırat Üniversitesi, Çalışma Sosyolojisi Ana Bilim Dalı, Elazığ

İş sağlığı ve güvenliği kavramı, ekonomik bir süreci ifade ettiği gibi sosyo-psikolojik bir sürecide ifade etmektedir. 
Toplum olarak yakın geçmişte yaşadığımız iş kazaları ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan iş sağlığı ve güvenliği 
kavramının ne derece önemli olduğunu bize göstermiştir.

Biliyoruz ki iş sağlığı ve güvenliği; işçi, işveren ve devlet üçlüsünden oluşmaktadır. Ancak unutulmamalı ki iş 
güvenliği uzmanları da bu sürecin en önemli aktörlerinden birisidir. Bu bağlamda, iş güvenliği uzmanlarının 
ve iş güvenliği uzman aday adaylarının iş sağlığı ve güvenliği algısı, araştırılması gereken bir konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Çünkü iş güvenliği uzmanlarının veya aday adaylarının kavramsal algıları; yaptıkları veya 
yapacakları işteki başarıları ve hakimiyetleri hakkında bize veri oluşturacaktır.

Öte yandan ülkelerin kalkınma düzeylerinin bir belirleyicisi haline gelen iş sağlığı ve güvenliği kavramının 
irdelenmesi, aynı zamanda toplumsal düzeyimizin tespiti açısından da önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Algı, İş güvenliği uzmanı, İş kazası

The Perception Of The Current And The Candidate Job Security 
Experts On The Job Health And Safety
Hasan Uzun

Fırat University, Master of Science in Sociology of Work, Elazığ

“Job Health and Safety” term also defines a socio psychologic issue apart from an economic issue. The job 
accidents that we experienced in the near future showed the importance of the job health and safety issue in 
terms of economic, social and psychological.

As it is clear, job health and safety depends on three units, employee, employer and the government. The job 
safety experts that they are the most important part in the proces should not be ignored. In that parallel, the 
perception of the currents and the candidate job security experts on the job health and safety is a subject that 
should be investigated. Because theri conceptually perceptions on the subject will give some clues abuot their 
success or failures on their proficiency.

On the other hand, the fact that job health and safety is a criteria on the development indexes, it is crucial to 
examine job health and safety situation of our country in order to have an idea on the development of our society

Keywords: Jobe health and safety, perception, job safety expert, job accident
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Akıllı telefon kullanıcılarının riskleri, tehlike algıları 
ve davranış biçimlerinin değerlendirilmesi
Cengiz Kayışkan
Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İnsanların haberleşme amacıyla geçmişten günümüze kullandıkları farklı kaynaklardan en önemlisinin, telefon 
olduğu düşülmektedir. Telefonun gelişim yolculuğu radyo frekansı ile kara ve deniz haberleşmesiyle başlamıştır. 
Radyo dalgaları ile ilk telsiz telefon hayatımızdaki yerini almıştır. Çevirmeli telefon ağlarından sonra elektronik 
teknolojisi ile ilk tuşlu telefonlar icat olmuştur. Sonrasında yaşanan gelişmeler ile cep telefonları kullanılmaya 
başlanmıştır. Cep telefonları süreci akıllı telefonların hayatımızda yeralması ile devam etmektedir. Akıllı 
telefonların hayatımıza girmesiyle, insanoğlu daha önceden deneyimlemediği bir riskle karşı karşıya kalmıştır. 
Hayatımızın her anında bulunan, genel olarak algımızın telefonda olduğu bir araç haline gelmiştir. Hayatımız güne 
başlamamızla hareketin başladığı ve uyuyana kadar koşturma içinde olduğumuz şekilde ilerlemektedir. Hayatın 
bu koşturması içinde akıllı telefonlar işimizi kolaylaştırmakta ancak telefon kullanımı hareket halinde yaptığımız 
davranışlarda algı kaybı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla 
birlikte gerek iş hayatımızda gerekse sosyal hayatımızda risklerin ne kadar farkında olduğumuzu ve güvenli 
davranışta bulunup bulunmadığımızı ortaya koymaktır. Bu çalışmada 20 yaş ile 50 yaş arasında yetişkinlerin 
katılmış olduğu anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket çalışmasında katılımcılara 25 adet soru yöneltilmiştir. 
Sorulara Evet-Hayır cevabından birini seçmeleri istenmiştir. Toplam 220 kişinin katılım sağladığı ankette 
akıllı telefon kullanımı, bireyleri bekleyen riskler ve risklerin bireyler üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. 
Ankete katılım sağlayan bireylerin %95,45’i akıllı telefon kullanıcısıdır. Ankete katılan bireyleri %94,54’ü 
telefona bakarak yürümenin dikkati dağıttığını belirtmelerine rağmen %60,90’ı telefona bakarak yürüdüğünü 
belirtmiştir. Ankete katılım sağlayan bireylerin %91,24’ü araç kullanırken telefon kullanımının dikkati dağıttığını 
belirtmelerine rağmen %58,79’u araç kullanırken telefon çaldığının cevapladıklarını söylemişler, anket sorusunu 
diğer insanların ne yaptığı üzerine sorduğumuzda; diğer insanların ise %96,81’inin araç kullanırken telefonla 
ilgilendiğini belirtmişlerdir. Ayrıca telefona bakarak sürüş yapmanın, telefonla konuşurken sürüş yapmaya göre 
daha tehlikeli olduğunu söylemişlerdir. Ankete katılım sağlayan bireylerin %87,27’si telefon görüşmesini veya 
telefon ekranına bakmayı durduklarında yaptıklarında güvende olduklarını hissettiklerini söylemişlerdir. Sonuç 
olarak ankete katılan bireylerin tehlike algılarının olduğu fakat uygulamada güvenli davranışı tercih etmediklerini 
ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Akıllı telefon, güvenlik algısı, dikkat dağınıklığı

Assessing about the risks and perception of hazards of the smartphone 
user’s and behavior
Cengiz Kayışkan
Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.
People used different tools to communicate from day to day like phone. Mobile phones continue with the process 
of taking smartphones in our lives. With the introduction of smartphones in our lives, mankind has faced a risk 
not previously experienced. Smartphones make our work easier, but the use of the smartphone causes a loss 
of perception in behaviors we make in motion. The aim of this study is to reveal whether or not we are aware 
of the risks in our business life and in our social life, and whether we are in safe behavior with the spread of 
smartphone usage. In this study, a survey study was conducted in which adults between the ages of 20-50 
participated. 25 questions were asked to participants. They are asked to choose one from the Yes-No answer. A 
total of 220 participated in the survey, assessing the use of smartphones, the risks to individuals. 95.45% of the 
individuals participating in the survey are smartphone users. Although 94.54% of the respondents indicated that 
they were distracted by walking on the phone, 60.90% of them said that they walked by the phone. They said they 
responded to the survey indicate that despite the distractions of individuals providing 91.24% of vehicles using 
phone use while driving is 58.79% that phone rings, 96.81% of the other people were interested in the phone 
while driving. They also said that driving by looking at the phone is more dangerous than driving while talking on 
the phone. 87.27% of the respondents said they felt they were safe when they were on the phone or when they 
stopped looking at the phone. As a result, it is revealed that the individuals who participated in the survey have 
a sense of danger but do not prefer safe behavior in practice.
Keywords: Smartphone, safety perception, distraction
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Güvenlik Kültürünün Benimsenmesi ve 
Yaygınlaştırılması
Burcu Altın, Halil Ertürk

Bordrill Sondaj Müteahhitliği ve Tic. A.Ş., Ankara, Türkiye

Bu çalışma İSG Kültürünün toplumda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda yapılan literatür taramaları 
ile birlikte mesleki bilgi ve tecrübelere dayanılarak konu hakkında fikirlerin paylaşılması ve uluslararası 
platformda paylaşıma sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın içeriğinde, her çalışanın sağlıklı ve 
güvenli bir ortamda çalışma hakkından, iş kazalarının istatistiksel durum değerlendirmesinden, mevzuat 
algısı ve uygulanabilirliğinden bahsedilmiştir. İş kazalarının görünür/görünmez, maddi/manevi sonuçlarına 
değinilerek aslında her zaman toplumun kanayan bir yarası olduğuna değinilmiştir. İlerleyen teknolojiye 
ve sistem yaklaşımına rağmen iş kazalarında “insan” göz ardı edilemez bir faktördür. İş sağlığı ve güvenliği 
toplumsal bir problem olup bu sorumluluğu görev tanımlarında tek bir kişiye yüklemek mümkün değildir. 
Çalışmada ayrıca “İhtiyaçlar Hiyerarşisi” nden güvenlik ve güvenlik kültürü kavramlarına, güvenlik kültürünün 
toplumda benimsenmesi ve yaygınlaştırılması için izlenecek işlem basamaklarına değinilmiş, örneklemeler 
yapılmıştır. Bu yüzden hedefe doğru izlenecek yol tümevarım şeklinde olmalıdır. Basamakların altyapısı 
tamamlanmadan başarıya ulaşılamayacağı, güvenlik kültürü kavramının toplumun bilinçaltına yer etmesi için 
kitle iletişim araçlarının etkin kullanım gerektirdiği, iş güvenliği kavramının eğitim müfredatındaki yeri, İSG 
profesyonellerinin çalışma hayatında karşılaştığı engeller ve güvenlik kültürünün şirketin her basamağında 
çalışan için benimsenmesi gerektiği önemle vurgulanmıştır.

Ayrıca bu çalışmada, BORDRILL Üst Yönetimi olarak birim çalışmalarına verilen desteklerden, bir davranışın 
alışkanlığa dönüşme sürecinden ve bu süreçte her kademede kontrol ve denetimin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik Kültürü, İSG Kültürü, İş Kazası, İş Hayatı

The Adoption and Dissemination of Safety Culture
Burcu Altın, Halil Ertürk

Bordrill Drilling Contractor and Trade. Co., Ankara, Turkey The Adoption and Dissemination of Security Culture

This study has been prepared to share ideas about the subject and share it on the international platform based 
on professional knowledge and experience together with the literature reviews about the development and 
dissemination of OHS culture in the society. In the content of the study, it was mentioned about the right of every 
employee to work in a healthy and safe environment, statistical situation evaluation of work accidents, legislative 
perception and applicability. It has been mentioned that the visible / invisible, material / spiritual consequences 
of work accidents are always the problem of society’s distress and sadness. Despite the advancing technological 
and system approach, “human” in business accidents is an irreplaceable factor. Occupational health and safety is 
a social problem and it is not possible to put this responsibility in a single person. In the study, also the concepts 
of safety and security culture from the “Hierarchy of Needs”, the steps to be followed for the adoption and 
dissemination of security cultures in the society were made and samples were made. So the path to be followed 
towards the target must be inductive. It has been emphasized that the success of the steps can not be achieved 
before the infrastructure of the steps is completed, the mass media needs effective use of the concept of safety 
culture, the place of the concept of occupational safety in the curriculum and the barriers and security cultures 
encountered by OHS professionals in working life should be adopted for every step of the company.

In addition, this study emphasizes the importance of controlling and controlling at every stage in the process 
of transformation from a behavior to a habit, from the support given to unit studies as BORDRILL Senior 
Management.

Keywords: Safety Culture, HSE Culture, Work Accident, Business
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[İSG Kültürü] Sağlıklı Yaşam/Çalışma Kültürü
Mustafa ERYÜKSEL

İSG Ajansı, İstanbul

İş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin başarılı olabilmesi için kültür oluşturulmak istenmektedir. Kültür ise 
insanların davranışlarının oluşması ile mümkün olacaktır. Bu açıdan bakıldığında yapılması gereken çalışmaların 
sadece işyeri sınırlarında değil yaşamın tümünde uygulanmasının gerekliliğini görmekteyiz. İnsanın ana rahmine 
düştüğü andan itibaren ölümüne kadar edindiği ve kazandığı her şey o insanın kültürünü oluşturmaktadır.

Yapılacak çalışmaların okul öncesinden başlayıp ölüme kadar devam etmesi gerekmektedir. İşyerlerine kadar 
olan kısımda bireylere sağlıklı yaşam kültürü oluşturmak için nelerin yapılması gerektiği üzerine çalışmaların 
yapılması gerekmektedir. Bireylerde sağlıklı yaşam kültürü oluştu ise sağlıklı çalışma kültürüne adaptasyonları 
zor olmayacaktır. Fakat işyerinde sadece güvenlik kavramı üzerinden gidip geriye kalan beslenme, ücret vb. 
dışarı atılırsa başarı elde edilemez bir kültür oluşturulamaz devamlılığı sağlanamaz.

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği uygulayıcılarına bakıldığı zaman en temel sağlık ve güvenlik önlemlerini bile 
evlerinde uygulamadığını görmekteyiz. Fakat işyerinin kapısından adım attıkları andan itibaren bir anda önlemler 
almaya başlıyor, çalışanları uyarıyor dediklerini uygulamadıklarında ise cezalar kesiliyor, işten atılıyor. Bakıldığı 
zaman evlerde veya sokaklarda meydana gelen kazaların sayısı işyerinde meydana gelen kazalardan kat ve 
kat daha fazladır. Bu bakış açısının bir an evvel değiştirilmesi gerekmektedir. Yaşamın tüm alanında güvenlik 
kültürü değil sağlıklı yaşam kültürünün oluşturulması gerekmektedir. Bunun için bir an evvel harekete geçilmesi 
gerekmektedir. Ülke çapında sağlıklı yaşam/çalışma kültürü adına platformların oluşturulması gerekmektedir. 
Ancak bu şekilde sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği sistemleri oluşturulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çalışma, Kültür

Healthy Living / Working Culture
Mustafa ERYÜKSEL

OHS Agency, İstanbul

When we look at occupational health and safety practitioners in our country, we see that even the most basic 
health and safety measures are not implemented at home. But from the moment they stepped into the door of 
the workplace, they start taking precautions, and when they do not apply what they call warnings to employees, 
punishment is cut off, When viewed, the number of accidents in the houses or in the streets is higher than 
the accidents in the workplace. This viewpoint needs to be changed as soon as possible. In all areas of life, 
it is necessary to create a culture of healthy living, not a culture of security. Action must be taken as soon 
as possible. It is necessary to establish platforms around the country in the name of healthy living culture. 
However, sustainable occupational health and safety systems will be created in this way.

Keywords: Healthy Living, Healthy Work, Culture
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Uzaktan Çalışma Yönteminde İşverenin İş Sağlığı Ve 
Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü
Yusuf Akman

Selçuk Üniversitesi, Özel Hukuk / İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı, Konya

Uzaktan çalışma yöntemi, 4857 sayılı Kanun’un “Çağrı üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma” başlıklı 14’üncü 
maddesinin dört ve devamı fıkralarında düzenlenmiştir. Dördüncü fıkrada söz konusu yöntem, “Uzaktan çalışma; 
işçinin, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da teknolojik 
iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisidir.”, şeklinde 
tanımlanmıştır.

Uzaktan çalışma yönteminde iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğünün nasıl sağlanacağı önem arz eder. Çünkü 
bu çalışma yönteminde işçi iş görme edimini işyeri dışında ifa eder. Bu yerler genellikle işverenin denetim ve 
gözetim mekanizmasından uzakta yer alır. Bu durum iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı zorlaştırır.

4857 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin altıncı fıkrasına göre, “...İşveren, uzaktan çalışma ilişkisiyle iş verdiği 
çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı bilgilendirmek, 
gerekli eğitimi vermek, sağlık gözetimini sağlamak ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği tedbirlerini 
almakla yükümlüdür.”. Hükümde bir takım iş sağlığı ve güvenliği önlemleri sayılmış ancak bu önlemlerin nasıl 
alınacağından bahsedilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: uzaktan çalışma, iş sözleşmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğü

The Employer’s Obligation To Provide Occupational Health And 
Safety In Distance Working Method
Yusuf Akman

Department of Private Law / Labor and Social Security Law, Selçuk Üniversity, Konya, Turkey

The method of remote working has been arranged in the four and continuing paragraphs of Article 14 entitled 
“Working on the Call and Working on the Distance” of Law No. 4857. In the fourth paragraph, the method is 
defined as “Remote operation; based on the principle that the worker fulfills the job performance within the scope 
of the work organization formed by the employer at home or with the means of technological communication 
and out of the workplace”.

It is important how to provide the occupational health and safety obligation in the remote working method. 
Because in this method of work, the worker fulfills his duty to work outside the workplace. These places are 
often away from the supervisory mechanisms of the employer. This makes it difficult to provide occupational 
health and safety.

According to the sixth paragraph of Article 4 of Law No. 4857, “... the employer shall inform the employee in 
respect of occupational health and safety precautions considering the nature of the work done by the employee 
whom he / she works for, to take security measures.”. Many measures have been mentioned in the provision, 
but no explanation has been given how to take such measures.

Keywords: remote working, labor contract, provide occupational health and safety obligation
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Çocuk Parklarının Multidisipliner Açıdan 
Değerlendirilmesi
Mustafa ERYÜKSEL

İSG Ajansı, İstanbul

Çocuk parkları, çocukların en çok zaman geçirmek istedikleri ve sevdikleri yerler olmasına karşın bu alanların 
yeterli güvenlik seviyesinde olmadığını görmekteyiz. Bu güvensiz durumlar çocukları yalnızca parkta geçirdikleri 
zamanda değil gelecek yaşamlarında da tehdit etmektedir. Yarınımızın teminatı olan çocuklarımız gelecekte 
ülkeyi yönetecek, iş sahibi olup şirket yönetecek, meslek sahibi olup mesleğini icra edecek kişiler olacaklardır. 
Bugün kazandıkları tüm edinimler gelecekte alacakları kararları ve atacakları adımları direkt olarak etkileyecektir. 
İş yerlerinde, trafikte ve genel olarak yaşam alanlarımızda yaşadığımız kazaların büyük bir bölümünün güvensiz 
davranışa bağlı olduğu istatistiksel bir gerçektir. Bu kazaların önüne geçmenin en önemli yolu güvensiz davranışa 
sebep olan faktörleri bulmak ve ortadan kaldırmaktır. Güvensiz davranışa sebep olan faktörleri incelediğimizde 
karşımıza bir kültürsüzlük sorunu çıkmaktadır. Kültür ile içselleşip davranış haline gelmeyen tüm kural ve 
kaidelerin sonuç vermediğini ve başarıya ulaşmadığını görmekteyiz. Kültür oluşturmanın en temel yolunu 
incelediğimizde ise, küçük yaşta başlayan eğitimin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu sebepten ötürü çocukların 
sevdikleri ve zaman geçirdikleri bu alanları bugün ile birlikte geleceği de düşünerek oluşturmalıyız.
Çocuk parkları, sosyal yaşamın önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Geleceğin büyüklerinin yetiştiği bu parklar 
çok disiplinli olarak planlanmalı, tasarlanmalı, konumlandırılmalı ve hizmete sunulmalıdır. Fiziksel, psikolojik, 
sosyal ve ergonomik açılardan ele alınması gerekmektedir.
Çocuk parkları fiziksel açıdan TSE tarafından belirlenen standartlara uygun olması gerekmektedir. Bu tehlikeler 
çocuklarda yaralanma gibi riskleri oluşturmaktadır. Biyolojik açıdan 3-6 yaş aralığı çocuklar çevresindeki 
zararlı maddeleri ayırt edemeyecek düzeydedir. Bu yüzden oyun alanlarındaki biyolojik risklerin analizinin 
yapılarak değerlendirilmesi ve bu durumlar için önlem alınması gerekmektedir. Sosyolojik açıdan çocukların 
gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi sosyolojik konumundan meydana gelebilecek riskleri analiz 
edip değerlendirilmesinden sonra gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Psikolojik açıdan geleceğimizin 
teminatı olan çocuklarımızın en çok zaman geçirmek istedikleri ve sevdikleri çocuk parkları, çocukların fiziksel 
ve ruhsal açıdan gelişmesini sağlamaktadır. Fakat ülkemizde genellikle ruhsal açıdan gelişmeye yönelik park 
tasarımları çok azdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk parkı, Kültür, Davranış

Multidisciplinary Evaluation of Children’s Parks
Mustafa ERYÜKSEL

OHS Agency, İstanbul

Children’s parks show that these areas are not at a sufficient level of security, although children have the most 
time and places to love. These insecure situations threaten children not only when they are in the park but 
also in their future lives. Our children, who are the assurance of our tomorrow, will manage the country in the 
future, be the business owner, direct the company, have the profession and be the people who will carry out the 
profession. All the acquisitions they have today will directly influence the decisions they will make in the future 
and the steps they will take. It is a statistical fact that a large part of the accidents we have experienced in our 
workplaces, in the traffic, and in our living spaces in general, are due to insecure behavior. The most important 
way to avoid these accidents is to find and remove factors that cause insecure behavior. When we examine the 
factors that cause insecure behavior, there is a confrontational problem of uncultivism. We see that all the rules 
and bases that are internalized by culture and not behavior do not yield results and do not succeed. When we 
examine the most basic way of building culture, the pre-eminence of early-age education emerges. For this 
reason, we must build these areas where children love and spend their time thinking that they will come with 
today. 

Keywords: Children’s park, Culture, Behavior 
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Sağlık Personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi 
Düzeyinin Belirlenmesi
Elif Işık1, İsmail Serden Başak2, Yalçın Kanbay1

1Artvin Çoruh üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Artvin 2Artvin Çoruh üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Artvin
GİRİŞ: Sağlık çalışanları, meslek hastalıkları ve iş kazaları bakımından en riskli gruplar içerisinde yer 
almaktadır. Çalışma koşulları, performansa dayalı çalışma, kalite ve verimliliğin artırılması, az çallışanla çok 
iş yapılması vb. gereklilikler sağlık çalışanlarının şartlarını daha da ağırlaştırmaktadır. AMAÇ: Bu araştırma ile 
sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumdaki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ne ölçüde olduğunun çalışanların 
gözü ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Veriler, etik kurul izni ve 
kurum izinleri alındıktan sonra Nisan-Haziran 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmaya Artvin il 
sınırları içerisinde ki sağlık kurumlarında çalışan bütün sağlık personeli dahil edilmiştir. Araştırma, 293 kişi ile 
yapılmıştır. Verilerin toplanması, sosyodemografik özellikler formu ve Hastanede Çalışan Sağlık Personeli İçin 
İş Güvenliği Ölçeği kullanılarak yapılmıştır. BULGULAR: Araştırmanın bulgularına göre; çalışmaya katılanların 
yaş ortalaması 35,8; Çalışma yılı ortalaması 13,6 yıl; aynı kurumda çalışma yıl ortalaması 8,2’dir.Katılımcıların 
%70,3’ü erkek, %29,7’si kadın; % 52,9’u hemşire, % 15’i ebe, %10,6’sı hekim, %21,5’ diğer sağlık personelidir. 
Çalışmaya katılanların % 38,2’si kurumlarında meslek hastalığı görülme olasılığının nadir olduğunu; %48,5’inin 
ise iş kazası görülme olasılığının nadir olduğunu belirtmiştir. Çalışmada; Yaş, deneyim yılı, kurumda çalışan 
güvenliğine yönelik bir kurul varlığını bilme durumu, çalışılan bölüm, meslek hastalığı ve iş kazası görülme 
olasılığının farkında olma durumu, kurumda hasta ve çalışan sağlığını korumaya yönelik bir tebliğ okuma 
durumunun ölçek puanı yüksek ve aralarındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. SONUÇ: 6331 
sayılı İSG kanunu ile birlikte tüm kurumlarda İSG’ye verilen önem de artmıştır. Bu çalışmaya katılan çalışanların 
büyük çoğunluğu (% 70 ve üstü), çalıştıkları kurumdan, çalışma ortamındaki kişilerarası ilişkiden, çalıştıkları 
birimden, alınan sağlık güvenliği önlemlerinden memnundur.
Anahtar Kelimeler: sağlık personeli, iş ağlığı ve güvenliği, hastane

Determination of the Occupational Health and Safety Knowledge 
Level of Healthcare Personnel
Elif Işık1, İsmail Serden Başak2, Yalçın Kanbay1

1Artvin Coruh University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Artvin,Turkey 2Artvin Coruh 
University, Faculty of Health Sciences, Occupational Health and Safety Department, Artvin, Turkey
INTRODUCTION: Healthcare workers are among the riskiest groups in terms of occupational diseases and 
occupational accidents.Necessities such as working conditions,performance-ased working, increasing quality 
and efficiency,getting more job done with fewer workers,the level of occupational health and safety services of 
healthcare workers at the institution they work from the eyes of workers. METHOD: The study is descriptive.
The data were collected between April and June 2016 after taking permissions from the ethics committee and 
institution.All healthcare workers working at healthcare institutions within the boundaries of Artvin province were 
included in the study. The study was carried out with 293. The data were collected using the sociodemographic 
characteristics form and the Occupational Safety Scale for Healthcare Personnel at the Hospital. FINDINGS: 
According to the findings of the study,the average age of the study participants is 35.8 years,the average of 
working years is 13.6 years,and the average of working years at the same institution is 8.2 years.70.3% of 
the participants are male,29.7% are female,52.9% are nurses,15% are midwives,10.6% are physicians,and 
21.5% are other healthcare personnel.38.2% of the study participants stated that the prevalence of occupational 
diseases at their institution was rare, while 48.5% stated that the prevalence of occupational accidents was rare. 
The scale score was found to be high and the relationship between the age,years of experience, awareness of 
a committee on the employee safety at the institution,the department worked at,awareness of the possibility of 
occupational diseases and occupational accidents, and reading a notification on protecting patient and employee 
health at the institution was found to be statistically significant. CONCLUSION: The importance attributed to 
occupational health and safety at all institutions increased with the Law No.6331 on Occupational Health and 
Safety.A great majority of the employees who participated in this study(70%and above)are satisfied with the 
institution they work at,interpersonal relations in their working environment,the unit they work at,and the 
health safety precautions taken.
Keywords: health personnel,occupational health and Safety,hospital
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Gölgedeki Hayatlar
Şükran Kırömeroğlu, Emine Uzun

Bereket Enerji, Çatalağzı Termik Santrali, Zonguldak

Türkiye’de bizim bildiğimiz kadarı ile içeriği bakımından ilk kez yapılan bu çalışmadaki amaç; İş Sağlığı Güvenliği ile 
bağlantılı sorunlardan kaynaklanan, insani ve ekonomik kayıpların, şehit madenci ailelerinin üzerinde bıraktıkları 
olumsuzlukları gün ışığına çıkararak, bir büyük drama ve sosyal probleme dikkat çekmektir. Koklaşabilir 
taşkömürünün yaygın olarak üretildiği Zonguldak kömür havzasında 1835-2012 yılları arasında yaklaşık, 5 
bin maden işçisi hayatını kaybetmiştir. Tarihsel gelişime bakıldığında ülkemizde de dünya örneklerine benzer 
şekilde, iş sağlığı ve güvenliği konusu, ilk olarak kömür madenciliği alanında ortaya çıktığı görülmektedir. Yapılan 
araştırmalara göre iş kazalarının %98’i, meslek hastalıklarının da %100’ü, önlenebilir iken, ne yazık ki her yıl 
ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı çok büyük bir insan topluluğu hayatını kaybetmektedir. 
İş sağlığı ve güvenliği doğrudan işverenleri, çalışanları; dolaylı olarak çalışanların ailelerini, bütün olarak da tüm 
toplumu ilgilendiren bir konudur. Biz bu çalışmada İş Güvenliği yetersizliği sonucu ortaya çıkan kayıpların en 
az tartışılan, belki de hiç tartışılmayan yanını ortaya koymaya; madencilerimizin can kaybı sonucu, çok sayıda 
madenci ailesinin, maddi ve manevi açıdan yaşadığı büyük mağduriyetleri ve Zonguldak için çok büyük bir 
sosyal travmanın varlığını kamuoyuna yansıtmayı amaçladık.
Bu çalışma ile;
TTK’daki grizu faciaları ve daha sonraki iş kazalarında,
Rödevanslı sahalarda meydana gelen iş kazalarında,
Şehrimizin gerçeği kaçak maden ocaklarında meydana gelen iş kazalarında;
Hayatını kaybeden madenci şehitlerimizin ailelerinin yaşadığı;
Sosyal-ekonomik, psikolojik sorunlar ve beklentilerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu çalışmamızdaki 
sonuçlara, Kozlu, Çaycuma, Ereğli, Devrek ve Merkezde iş kazası yaşayan maden şehitlerimizin ve kazazedelerin 
yakınlarına ulaşarak varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Meslek hastalıkları,Psikolojik problemler, Sosyal ekonomik 
araştırma

Lives in the shadow
Şükran Kırömeroğlu, Emine Uzun

Bereket Energy,Catalagzi Power Plant, Zonguldak

The aim of this study, which we consider as the pioneer in its content, is to raise awareness on the great drama 
and social problem by unearthing the humanitarian, economic lost resulting from problems related to work 
safety having negative impacts on the families of fallen miners. In the coal field of Zonguldak, where coking 
coal is commonly produced, almost five thousand miner lost their lives during the years 1835-2012. The issues 
of work health and work safety appeared firstly in the field of coal mining, similar to the examples across the 
world. According to the studies conducted, %98 of work accidents and %100 of occupational diseases can be 
prevented; however, unfortunately, in our country, a big group of people lose their lives because of accidents 
at work and occupational diseases. Work health and safety is an issue which directly affects the employers, 
employees; indirectly their families and as a whole the society. We aim to reveal the sides of the lost resulting 
from lack of work safety, which are never discussed and to reflect on the suffer the families of the fallen miners 
experience as a result of the loss of miners, the existence of the great social trauma for Zonguldak to the public 
opinion. With this study, the socio-economical, psychological problems and the expectations of the families of 
the fallen miners who lost their lives

In the firedamp calamities in TTK and in later work accidents,
In the work accidents at royalty fields,
In the work accidents at the runaway mines, which are the realities of our city,
are aimed to be revealed. The results of this study are gathered by reaching the lives in work’s diease family of 
the fallen miners and the casualties in the districts of Kozlu, Çaycuma, Ereğli, Devrek and Merkez.
Keywords: Health and work safety, Occupational disease,Psychological problems,Social economical research
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İş güvenliği uygulamalarında yapılan hatalar
Abbas Musa Gökburun

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş güvenliği uygulamalarında yapılan hatalar

iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında ve prosedürlerde bir çok doğru bilinen yanlışlarla karşılaştım. Bu doğru 
bilinen yanlışları fotoğraflayarak arşivledim. Bu arşivi sunum halinde paylaşarak farklı firmaların aynı hataları 
düşmesini önlemek adına paylaşmak istiyorum.

Anahtar Kelimeler: hata, iş güvenliği, kurallar

Errors in occupation safety applications
Abbas Musa Gökburun

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi University

İş güvenliği uygulamalarında yapılan hatalar Keywords: error, occupational safety, rules
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İş Sağlığı ve Güvenliği ve Sendikalar
Zehra Güner Karaoğlu Yalın

Osgb, İstanbul

Çalışma yaşamında sendikaların varlığı önemlidir. İşçi örgütlerinden olan sendikalar, çalışma yaşamının 
kurallarının oluşmasında, işçilerin hakların savunulmasında ve bu alana getirilen yeni düzenlemelerde söz 
sahibi olma ayrıcalığına sahiptir. Bugün sendikaların üye sayıları azalmış, toplumsal etkileri zayıflamış olsa 
da işçilerin örgütlü olduğu yegane kurumlardan olduğundan, çalışma yaşamının devlet ve işveren örgütleri ile 
birlikte üçlü yapı içinde işçiler adına söz sahibi olma özelliğini korumaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği, işçilerin sağlıklarının ve güvenliklerinin sağlanmasını hedefler ve bu anlamıyla da 
çalışma yaşamının önemli alanlarından biridir. Özellikle ülkemizde yaygın ve sayıca çok fazla olan iş kazaları 
düşünüldüğünde iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma yaşamının öncelikleri arasında yer aldığı açıktır. 6331 sayılı “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve bağlı yönetmelikler önleyici bir yaklaşımı içermesine karşın pek çok nedenden 
dolayı iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde istenilen etkiye sahip olamamıştır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında sendikaların da yapacağı çalışmalar bulunmaktadır. Sendikaların bu alanda daha 
etkin bir biçimde alacakları rol, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki olumsuzlukların ortadan kaldırılması ya da daha 
gerçekçi bir yaklaşımla, azaltılması konusunda etkili olabilecektir.

Bu çalışmada, ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorunların işyerinden başlayarak çözümü 
konusunda sendikaların iş sağlığı güvenliği alanına toplu iş sözleşmeleri dahil olmak üzere katılımları/katılım 
yolları ve sendikaların iş sağlığı ve güvenliği alanına katkıları ve katkılarının artırılmasının yolları irdelenecek ve 
ülkemizdeki bazı sendikaların iş sağlığı ve güvenliği alanında yaptıkları çalışmalardan örnekler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Denetim, ISG, Sendika, 6331, 6356

Occupational Health and Safety and Trade Unions
Zehra Güner Karaoğlu Yalın

Osgb, İstanbul

Trade Union existence is important in working life. Trade Unions are one of the organizations of workers have 
privilege of right to speak for labours about making new regulations, arrangement of rules for working life and 
defending labour’s rights. They still have that privilege of right to speak for labours in being trio structure with 
state and employer unions of working life despite of their decreased members and weak social impact.

Occupational health and safety aim to provide health and safety of labours and in this sence it is one of important 
field of working life. If we consider numerous and common work accidents spesifically in our country, it is 
obvious that occupational health and safety is a priority in working life. The law 6331 “Occupational Health and 
Safety” and related regulations could not have been effected as desired to avoid work accidents and occupational 
illness for many reasons despite the fact have preventive approach.

There is also jobs of work to be done by trade unions in occupational health and safety area. Taking effective role 
by Unions in this area may have influence on eliminating of negative impacts in occupational health and safety 
or with realistic approach reducing them at least.

In this work, will be studied of ways to improve contributions/contribuiton aspects and involvement of labour 
unions for occupational health and safety and collective labour agreements starting from workplace for 
solutions of occupational health and safety issues in our country. Examples from recent studies which done by 
some trade union in our country will be given.

Keywords: Audit, OHS, Trade Unions, 6331, 6356
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Binaların Yangından korunması hakkında yönetmelik 
uygulanmasındaki sorunlar
Cemalettin Budak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AMAÇ: 6331 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi çalışma hayatında birçok değişikliklerin, uygulamaların, yeni 
iş kollarının, yeni kavramların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kanunla birlikte yeni çıkarılan, tadil edilen ya 
da mevcut olan yönetmeliklerin uygulanmasına yönelik çalışmalar ciddi anlamda uygulanmaya başlamıştır. 
Bakanlık tarafından kurulan denetim mekanizmalarının çalışmaya başlaması kanunun ve ilgili yönetmeliklerin 
uygulanmasına yönelik süreçteki başarı seviyesini artırmakla beraber henüz istenilen seviyelere gelmemiştir. 
Özellikle kamuda ve az tehlikeli işyerlerinde yasanın bazı maddelerinin sürekli ertelenmesi hedefe ulaşılmasına 
engel olmuştur. 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerin en önemli ayaklarından birisi olan ve birçok 
yönetmeliğinde uygulanmasında atıfta bulunduğu Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 
uygulanması ile ilgili mevcut durum ve yaşanılan problemler hakkında acil olarak ele alınması gereken hususlara 
ve bu konuda yaşanan sorunların çözümüne yönelik yapılması gereken çalışmalara dikkat çekmek. BULGULAR: 
Yönetmeliğin uygulanmaya başladığı ilk günden itibaren çok ciddi sorunlar baş göstermiş ve özellikle yerel 
yönetimlerin yönetmeliğe yeterince sahip çıkmaması ve yönetmeliğin gereklerini yerine getirmemesinden 
dolayı ülke genelinde yaygın olarak uygulanması sağlanamamıştır. Son yıllarda proje ve iskan aşamasında 
itfaiye görüşü alınmaması ve projelerin itfaiye onayından geçmemesi mevcut durumu daha kötüleştirmiştir. 
Bu durum, birçok projenin inşası tamamlanmadan yapı kullanım izni alabilme boyutuna ulaşmasına sebep 
olmuştur. Çalışma ruhsatı verilmesi noktasında ise bir çok yerel idare/ilgili kurum itfaiye görüşü almaya ihtiyaç 
duymadan faaliyet izni vermektedir. SONUÇ: Tasarım, Yapım, İşletim, Bakım, Kullanım safhalarında Çıkabilecek 
yangınları önlemek(en aza indirmek). Herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza 
indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak Tedbirlerin,Organizasyonun, 
Eğitimin ve Denetimin usul ve esaslarını belirlemektir. Bu duruma dur denilmemesi halinde önümüzdeki yıllarda 
şehirlerimizi ve tüm yaşam alanlarımızı yangınlarla ilgili ciddi sorunlar beklemektedir.

Anahtar Kelimeler: yangın, önlem, ruhsat

Problems with implementing regulations on the protection of 
buildings from fire
Cemalettin Budak

The Istanbul Metropolitan Municipality

PURPOSE: The enactment of Law No. 6331 has led to many changes, practices, new lines of business, new 
concepts in working life. The enforcement of the regulations, which have been newly introduced, amended 
or existing together with the Law, have been seriously applied. The supervision mechanisms established by 
the Ministry have not yet reached the desired levels, while increasing the level of success in the process of 
implementing the law and the related regulations.The constant deferral of certain substances, especially in 
public and low-risk workplaces, has hampered the achievement of the goal. RESULTS: From the very first day 
of implementation of the Regulation, serious problems have arisen and it has not been widely applied throughout 
the country, especially since local governments have failed to fulfill the requirements of the governance and 
administration. In recent years, the fact that fire brigades have not been taken during project and construction 
and the projects have not been approved by fire brigade have made the situation worse.This has led many pro- 
cesses to arrive at building permits before construction is completed.At the point of issuing a working license, 
many local authorities / authorities give permission to operate without needing a firefighting opinion. RESULT: 
Design, Construction, Operation, Maintenance, Use In order to prevent fires (to reduce most). Determine the 
procedures and principles of the Measures, Organizations, Training and Inspection to be taken before and during 
the fire in order to ensure that the fire that may occur in any way is put down by minimizing the loss of life and 
property. If this is the case, we will have serious problems with our cities and all our living spaces in the coming 
years.
Keywords: fire, measure, license
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Holistik Güvenlik
Murat Çağlar

Dağ Mühendislik

İnsan güvenliği, hem tehditlerin hem de karşılıkların birbirine bağlılığını vurgular. Yani insan güvenliğine yönelik 
tehditler karşılıklı olarak takviye edici ve birbiri ile bağıntılıdır. Her tehdidin domino etkisiyle birbirine bağlı 
olması, her birinin bir diğerini beslediği anlamını taşır. Böyle bir durumda riskleri ortadan kaldırmak, birbirini 
tamamlayan ve birlikte etkileşimli çalışan farklı güvenlik sistemleri ile olasıdır.

Bu tür bir yapıya çok katmanlı güvenlik “Multi Layer Security” denilmektedir. Sel suyunu engelleyen ardışık bentler 
gibi; her katman, bir sonraki katmana geçilmeden önce sorunun bir kısmını çözer. Süreç aile içi özel yaşamdan 
başlayıp birbiriyle ilintili ve birbirini tamamlayıcı bireysel ve toplumsal tüm konuları daire içine aldığından, 
(eğitim, sosyal yaşam, sağlık politikaları, sosyal politikalar, kültürel farklılıklar, coğrafi şartlar, ekonomik refah 
vs.) en son katman olan iş yerine gelindiğinde tehditler sönümlenmiş olacaktır. Bu yaklaşım kazaların multi 
faktöriyel (çok faktörlü) olduğunu kabul ederek, birçok faktöre bağlı gelişen kazaların, çok katmanlı bir güvenlik 
sistemi ile önlenebileceğini savunur. Bu yaklaşımda salt iş yeri ve işçi yoktur. Aksine merkeze insanı alır ve 
insanın etkileşim halinde olduğu tüm olguları bir bütün olarak değerlendirir, kazaya çıkan yolda sel bentleri 
misali birbiri ile etkileşimli tedbirlerin alınmasını öngörür. Bu tedbir yaklaşımı, bentlerini hiçbir zaman iş yerinin 
kapısı ile çalışma tezgahı arasında konumlandırmaz. Konumlandırmaya özel yaşamdan, sosyal yaşama; fiziksel 
etkenlerden, ekonomik etkenlere kadar geniş bir düzlemde yer verir.

Anahtar Kelimeler: güvenlik, katman, sel, iş yeri, insan, sosyolojik

Holistic Safety
Murat Çağlar

Dağ engineering

Human security emphasizes the interdependence of both threats and responses. That is, the threats to human 
security are mutually reinforcing and interrelated. The fact that each threat is connected by domino effect means 
that each one feeds on another. In such a case, it is possible to remove the risks from the middle, with different 
security systems complementary and interacting together. Such a structure is called multi layer security “Multi 
Layer Security”. Like sequential dams that block flood water; each layer resolves some of the problem before 
it is passed to the next layer. As the process begins with private life in the family and integrates all related 
and complementary individual and social issues (education, social life, health politics, social policies, cultural 
differences, geographical conditions, economic welfare etc.) the threats will be dampened. In this approach, 
there are not only places of work and workers, but instead they take the people to the center and evaluate all 
the phenomena that the person interacts with as a whole, and anticipate the intervention measures like floods 
on the way to the accident. This precautionary approach never positions the braces between the workplace door 
and the work bench.Positioning private life, social life; from physical factors to economic factors.

Keywords: safety, layer, flood, workplace, human, sociological
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İş sağlığı ve Güvenliğinde Dini Rehberlik
Mehmet Akif Erkan, Hatice Kübra Şahbaz

Erciyes Üniversitesi Kayseri

Kişilerin sergiledikleri her türlü davranışta olduğu gibi işyerlerinde ya da işlerini yaparken sergiledikleri 
davranışlarda inanç ve tutumlar oldukça önemli rol oynar. Kişilerin tüm davranışlarında, yaşamları boyunca 
öğrendikleri, edindikleri inanç ve tutumların gelişiminde,kişinin içerisinde yetiştikleri kültürün, aldıkları eğitimin, 
mesleklerinin, kişisel özelliklerinin etkileri ile birlikte dini tercihlerinin de etkisi bulunmaktadır. İş sağlığı ve 
güvenliği bakış açısına göre, davranışlar güvenli - güvensiz davranışlar olarak iki kategoride ele alınmaktadır. 
Özellikle güvensiz davranışların, iş kazalarının oluşumunda en önemli faktör olduğu konusunda bütün literatür 
hemfikirdir. İnançlar, kaynağı ne olursa olsun, sorgulanmadan, üzerinde fazla düşünülmeden kabul edilen 
düşünce yapılarıdır ve insan davranışlarına kılavuzluk ederler. Güvensiz davranışlar, çeşitli inanç yapılarının 
kılavuzluğunda ortaya çıkmaktadır. İnançlar aynı zamanda, kişilerin temel hak ve hürriyetlerinden olup, 
kişinin özgür iradesine bırakılmış, bir özgürlük alanıdır. Bu alanda yapılacak bir faaliyette, kişilerin inançlarına 
saygı duyulması ve kişilerin rencide edilmemesi gerekmektedir. Kişilerin sahip olduğu, “kader” ve “kaza” 
inancı, “tevekkül”, “önlem alma”, olumsuz olaylarla “başa çıkma” gibi dini temelli inanç ve tutumlar, güvensiz 
davranışların ortaya çıkmasında, alınan isg tedbirlerin uygulanmamasında önemli etkileri vardır. Bu alanlarda 
kişilerin sahip oldukları inanç ve tutumların, güvenli davranış kuralları ile uyum içerisinde olması, isg çalışmaları 
için kritik öneme sahiptir.

Dini rehberlik, kişilerin dini inançlarını, davranışlarını eleştirmeden, dini bilgilerin aktarılması, sağlıklı ve huzurlu 
bir hayat için verilen danışmanlık hizmetidir. Bu hizmetler, Türkiye’de DİB tarafından yürütülmekte ve daha 
çok aile ve sosyal hayata odaklı hizmet vermektedir. Ancak, iş hayatına yönelik uzmanlaşmış bir faaliyeti 
bulunmamaktadır.

Bu çalışmada, çalışanların davranışlarında etkili olan inançlar genel olarak ele alınacak, etkileri değerlendirilecek 
ve bu inançlar konusunda yapılacak dini rehberlik faaliyetlerinin neler olacağı, nasıl ve kimler tarafından 
yürütüleceği, bu faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği olumlu etkileri üzerinde bilgi verilecektir. Çalışmanın sonuç 
kısmında, iş hayatına yönelik, danışma ve eğitim esasına dayalı bir dini rehberlik modeli önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: güvenli davranış, inançlar, dini rehberlik

Religious Guidance in Occupational Health and Safety
Mehmet Akif Erkan, Hatice Kübra Şahbaz

Erciyes University Kayseri

Beliefs and attitudes play a very important role in behaviors they exhibit in their workplace or in their work, such 
as in the way that people behave in every way they exhibit. From the perspective of occupational health and 
safety, behavior is treated in two categories as safe - unsafe behaviors. Beliefs are thought structures that are 
accepted without question, regardless of source, and they guide human behavior. Unsafe behaviors emerge in 
the guidance of various faiths. Beliefs are at the same time a fundamental freedoms of people, freed from their 
fundamental freedoms and freedoms. In an activity to be performed in this area, the beliefs of the people must 
be respected and the people should not be renounced. Religion-based beliefs and attitudes such as “fate” and 
“accident” beliefs, “trusting”, “taking precaution”, “coping” with adverse events, etc., have important effects in the 
application of the acquired measures. In these areas, the beliefs and attitudes of the people are in keeping with 
the rules of safe conduct, and they have a critical prescription for their work. Religious guidance is a counseling 
service for a healthy and peaceful life, without criticizing the religious beliefs and behavior of people, conveying 
religious information. These services are carried out by the DİB in Turkey and are mainly focused on family 
and social life. In this study, beliefs that are effective in employees’ behaviors will be discussed in general, their 
effectiveness will be assessed and information on religious guidance activities to be carried out on these beliefs, 
how and by whom, and the positive effects of these activities on occupational health and safety will be given. 
In the conclusion of the study, a religious guidance model based on business and counseling and education 
principles is proposed.
Keywords: safe behaviors, Beliefs, religious guidance
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitimin Davranış 
Değişikliğine Etkisi
Akbey Elçi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İş sağlığı ve güvenliğinin olmazsa olmazı olan eğitimin davranış değişikliğine ve iş kazalarına olan etkisinin 
kıyaslama ve ölçümleme yöntemi ile analiz edilmiştir.Böylelikle eğitimin etkinliği verimi ve nasıl olması 
gerektiğine dair kriterleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: eğitim, iş kazası,Davranış Değişikliği

Effect on Behavioral Change Educated in Occupational Health and 
Safety
Akbey Elçi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

The analysis of the effect of education on the behavioral change and the effect of work on occupational health 
and safety has been analyzed by benchmarking and measuring methodology. Thus, the criteria for teaching 
effectiveness and how it should have emerged.

Keywords: education, work accident, Behavioral change
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Kent Kültürü ile Toplumsal Güvenlik Kültürü 
Arasındaki İlişki
Murat Çağlar, Tolga Barışık

İstanbul yeniyüzyıl üniversitesi

Çocuk parkları, sosyal yaşamın önemli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Geleceğin büyüklerinin yetiştiği bu parklar 
çok disiplinli olarak planlanmalı, tasarlanmalı, konumlandırılmalı ve hizmete sunulmalıdır. Fiziksel, psikolojik, 
sosyal, kültürel, biyolojik ve ergonomik açılardan ele alınması gerekmektedir.

Çocuk parkları, çocukların en çok zaman geçirmek istedikleri ve sevdikleri yerler olmasına karşın bu alanların 
yeterli güvenlik seviyesinde olmadığını ve çocukların resmi olarak en çok ihmal edildikleri yerler arasında 
olduğunu görmekteyiz. Çocuk ihmalleri ve temel güven duygularının sarsıldığı durumların gelecek yaşamları 
da etkilediği bilinen bir gerçektir. Çocuklar bir ülkenin geleceğidir ve gelecek olan çocuklarımıza yatırımlarda 
buna göre yapılmalıdır.

Bu günün çocukları yarının yetişkinleri ve yöneticileri olacaktır. Bu gün kazandıkları tüm edinimler gelecekte 
alacakları kararları ve atacakları adımları direkt olarak etkileyecektir. Yapılan bazı çalışmalar göstermektedir ki 
genel olarak yaşam alanlarında yaşanan kazaların büyük bir bölümünü güvensiz davranışlara bağlıdır.

Bu kazaların önüne geçmenin en önemli yolu güvensiz davranışa sebep olan faktörleri bulup ve ortadan 
kaldırmaktır. Güvensiz davranışa sebep olan faktörleri incelediğimizde karşımıza kültürel sorunlar çıkmaktadır. 
Kültür ile içselleşip davranış halinde gelmeyen tüm kural ve kaidelerin sonuç vermediğini ve başarıya 
ulaşmadığını görmekteyiz.

Kültür oluşturmanın en temel yolunu incelediğimizde ise, küçük yaşta başlayan eğitimin önemi ortaya 
çıkmaktadır. Geleceği emanet edeceğimiz çocuklara en önemli yatırım olarak onların yaşamlarında 
gelişmelerinde çok önemli bir yer tutan oyun alanlarını onların gelişimine yararlı olacak hale getirmek olacaktır.

Anahtar Kelimeler: çocuk, kültür, kent, park

Relationship Between Urban Culture and Culture of Social Security
Murat Çağlar, Tolga Barışık

İstanbul yeniyüzyıl university

Children’s parks are an important and indispensable part of social life. These parks, grown by your future 
grandfathers, must be planned, designed, positioned and serviced in a multidisciplinary way. Physical, 
psychological, social, cultural, biological and ergonomic aspects of the need to be discussed.

Children’s parks are places where children want to spend most of their time and places they love, but these 
areas are not at an adequate level of security and children are officially neglected. It is a well-known fact that 
situations where child neglect and basic confidence are shaken also affect future lives. Children are the future of 
an country and our future children should be invested accordingly.Today’s children will be adults and managers 
tomorrow. All the acquisitions they have today will directly influence the decisions they will make in the future 
and the steps they will take. Some studies show that a large part of the accidents in the habitat generally depend 
on insecure behavior. The most important way to avoid these accidents is to find and remove the factors that 
cause unsafe behavior. When we examine the factors that cause insecure behavior, conflicting cultural problems 
arise. We see that all the rules and bases that are internalized by culture and do not behave in a way that is not 
conclusive and successful. When we examine the most basic way of building culture, the pre-eminence of early-
age education emerges. The most important investment for the children we will entrust to the future will be to 
make playgrounds useful for their development as a very important place in their development in their lives.

Keywords: child, culture, city, park
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Mesleki Ortam Güvenlik Araştırması
Şükran Kırömeroğlu, Zeynep Çakır

Bereket Enerji,Çates Elektrik Üretim A.Ş., Zonguldak

Yapılan bu araştırma; Zonguldak Çatalağzı Elektrik Üretim Santrali alanında çalışan bireylerin iş güvenliği ile iş 
doyumu düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit edilmesini amaçlamıştır.

Bu araştırma ile; Elektrik üretim alanında çalışan bireylerin sosyo-ekonomik düzeylerine göre iş güvenliği 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının ölçülmesi ve buna bağlı olarak çalışanların sosyo-
ekonomik düzeyleri yükseldikçe iş güvenliği algı düzeylerinin nasıl değişim gösterdiğini Elektrik üretim alanında 
çalışan bireylerin eğitim düzeylerine göre iş güvenliği düzeyleri arasındaki farklılıklara ilişkin bulgular bulup 
çalışanların eğitim düzeyleri arttıkça iş güvenliği algı düzeylerinin nasıl değişim gösterdiğini, inceleme amacıyla 
yapılmıştır.

Bu amaçla araştırma Zonguldak Çatalağzı Üretim Santrali ‘indeki çeşitli kademelerinde çalışan bireylerin 
üzerinde gerçekleşmiştir.

Araştırma sonucunda elektrik üretim alanında çalışan bireylerin iş doyumu düzeyleriyle, iş güvenliği algıları 
arasındaki pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur.Buna göre is doyumu düzeyi arttıkça iş güvenliği 
algılama düzeyinin de arttığı, iş güvenliği algılama düzeyinin arttıkça iş doyumunun da arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik,Kültür,Motivasyon

Professional Environmental Security Research
Şükran Kırömeroğlu, Zeynep Çakır

Bereket Energy, Çates Electric Generation Co, Zonguldak,Turkey

This research is done; Zonguldak Catalagzi Electricity Teaching Power Plant is aimed to determine whether 
there is a meaningful relationship between work safety and job satisfaction levels.

With this research; Whether there is a significant difference between the socio-economic levels of the individuals 
who work in the field of electricity generation and the gore security levels and accordingly, the socio-economic 
levels of the workers, how their levels have changed,in order to investigate how the level of job security 
perceptions change as the level of education of employees finds evidence of differences between the level of 
education of individuals working in the field of electricity generation and the level of security, done.

For this purpose, the research has been carried out on the individuals who work in the various stages of the 
Zonguldak Catalagzi Teaching Power Plant.

As a result of the study, it is found that there is a significant positive relationship between job satisfaction and 
job security perceptions of individuals working in the field of electricity production. As the job satisfaction level 
increases, the level of job security perception job security perception increases as work satisfaction increases.

Keywords: Security, Culture, Motivation
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ASAŞ SEÇ Kültürü Modeli ve Uygulaması
Akif Çergel
ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş., SEÇ Müdürlüğü
Bu çalışmada ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikalarında SEÇ performansını iyileştirmek ve 
“Sürdürülebilir 0 Kaza” hedefini yakalayabilmek için oluşturulan “ASAŞ SEÇ Kültürü Modeli” ve bu modelin 
sahada uygulamasının değerlendirilmesi anlatılmaktadır. Bir endüstriyel tesiste İş Güvenliği anlamında iyi bir 
ortam yaratmak ve bunu sürdürebilmek için SEÇ Kültürünü orada yerleştirmeniz ve sürdürmeniz gerekir. 
SEÇ Kültürü, en yalın tanımıyla, bir fabrikada SEÇ’in günlük yaşamın bir parçası olarak görülmesi şeklinde 
ifade edilebilir. SEÇ Kültürünün üst düzeyde olduğu bir fabrikada tüm çalışanlar üretimde standartları, 
kaliteyi ve maliyeti iyileştirmek için yaptıkları çabalarda nasıl destekleniyorsa güvenli çalışma konusunda da 
aynı şekilde desteklenirler. SEÇ Kültürünü yerleştirmek ve sürdürmek kolay bir iş değildir. Tüm kademeden 
herkesin söyledikleriyle, yaptıklarıyla ve alt kademelerdeki çalışanlardan beklentileriyle SEÇ konusuna tam 
bir adanmışlığını gerektirir. Bununla birlikte her yönetici, alt kademesindeki çalışanlarının SEÇ ile ilgili bilincini 
geliştirme ve onları SEÇ ile ilgili faaliyetlerde yer alma konusunda ikna etme bağlamında birçok fırsatlar elde 
edecektir. ASAŞ SEÇ Kültürünün tanımı ise şöyledir; Kendisini SEÇ konularına adamış üst yönetim, tehlike ve 
risk bilinci yüksek ve örnek sergileyen yöneticiler, SEÇ faaliyetlerine katılan ve birbirlerinin gözeticisi olan mavi 
yaka çalışanlara sahip ve SEÇ’in günlük yaşamın bir parçası olarak görüldüğü ve tüm süreçlerde göz önüne 
alındığı bir ortam.
ASAŞ SEÇ Kültürü modeli 5 modülden oluşmaktadır;
1) Yönetimin Taahüdü 2) Örnek Sergileme 3) Bilinç Seviyesi 4) Çalışan Katılımı 5) Arkadaşını Gözetme
Bu modüllerin her biri farklı saha uygulamalarıyla desteklenecek şekilde ve her uygulama için seviyeler 
belirlenerek bir saha değerlendirme kontrol listesi hazırlanmıştır. Bu kontrol listeleriyle bölümler periyodik 
değerlendirmelerden geçirilerek SEÇ kültürü modeli modüllerinin o bölümdeki seviyeleri tespit edilmekte ve 
bölümlere SEÇ kültürü puanı verilmektedir. Değerlendirme dokümanlarında bölümlerin her bir modülde ve 
her bir saha uygulamasında bir üst seviyeye çıkmak için gerekli olanlar da yer almaktadır. Yani SEÇ Kültüründe 
mükemmelliğe ulaşmanın formülü de değerlendirme dokümanı içerisinde yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: SEÇ Kültürü, Yönetim Taahhüdü, Örnek Sergileme, Bilinç Seviyesi, Çalışan Katılımı, 
Arkadaşını Gözetme

ASAŞ HSE Culture Model and Application
Akif Çergel

ASAŞ Aluminium Industry and Trading A.Ş., HSE Management

In this study, “ASAŞ HSE Culture Model” and its evaluation methodology is introduced. This model was developed 
at ASAŞ to improve HSE performance and to maintain “Sustainable Zero Incident” at the company. In order to 
create and maintain a safe environment in an industrial plant, its vital to create a company HSE Culture and 
apply its elements at the field. HSE Culture, simply, is identified as HSE being seen as a most important part 
of daily life at a company. At a high level HSE Culture company, people are supported to improve work safety 
in such a way that they are supported to improve standards, quality and productivity. İts not an easy thing to 
create and maintain an HSE Culture at a company. Every people at each level must committ on safety with 
words and things they do. But at this environment, each supervisor will have many chances to improve people’s 
safety awareness. ASAŞ HSE Culture is identified as such; have a top management committed to HSE issues, 
have supervisors with high level of safety awareness thus setting examples, have employees involved in HSE 
activities and brother’s keepers, have an ecosystem where HSE issues are a part of daily activities.
ASAŞ HSE Culture model has five modules; 1) Management Committment 2) Setting Example
3) Level of Safety Awareness 4) Employee Involvement 5) Brother’s Keeping
In addition, to evaluate the modules at the field, each module has its specific safety field applications with 
diferent levels. An evaluation check list was prepared and each department is evaluated periodically with this 
check list to see the level of HSE Culture there. This check list also shows whats needed to move to a higher 
level at the modules of ASAŞ HSE Culture.
Keywords: HSE Culture, Management Committment, Setting Example, Lvel of Safety Awareness, Employess 
Involvement, Brother’s Keeping
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İş Sağlığında Tıp Etiği
Umut Otlu

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü

GİRİŞ-AMAÇ: Tıp etiği kavramı tıbbi eylemi düzenleyen kurallarla, tıbba özgü ahlaki değerlerle ve neyin iyi 
neyin kötü olabileceği ile ilgilenir. İş sağlığı; çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst 
düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır. Hem dünyada hem de ülkemizde iş sağlığında 
etik değerlendirmeler oldukça yenidir. Çalışmamız iş sağlığı biliminde olası tıp etiği sorunlarını irdelemek amacıyla 
yapılmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda Aralık 2017 itibariyle yayınlanmış tıp etiği ile ilgili üç kitapta yer 
alan konular iş sağlığı bilimi kapsamında değerlendirilmiştir. Etik kurul onayına gerek yoktur. BULGULAR: 
İş sağlığı tıp biliminin bir dalı olduğu için tıp etiği ile doğrudan ilişkilidir. Tıp etiğinin ilkeleri ve konu başlıkları; 
özerklik ilkesi, yararlılık ilkesi, kötü davranmama ilkesi, adalet ilkesi, aydınlatılmış onam, mahremiyet, yaşamın 
başı ve sonuyla ilgili etik konular, anne-bebek çatışması, psikiyatri hastaları ve engelli kişiler, etik konsültasyon, 
yetkinlik dışı faaliyet yasağı, diğer çalışanlarla ilişkiler, koruyucu tıp ve tıbbi kötü uygulama olarak belirlenebilir. 
Yararlılık, kötü davranmama, adalet ilkeleri, mahremiyet, aydınlatılmış onam, etik konsültasyon, yetkinlik dışı 
faaliyet yasağı, malpraktis ve diğer çalışanlarla ilişkiler tüm tıp bilimlerinde olduğu kadar iş sağlığı alanında da 
önemli yer tutmaktadır. Yaşamın başı ve anne-bebek çatışması ile ilgili etik sorunlar gebe/gebelik düşünen 
kadınların iş yaşamında olmasından kaynaklı karşımıza çıkacak konulardandır. Yaşamın sonu ile ilgili etik 
sorunlarla bu kişilerin genel olarak iş yaşamının dışında kalması nedeniyle nadir karşılaşılmaktadır. Psikiyatri 
hastaları ve engelli kişiler işyerlerinde sık yaşanan etik problemlere yol açmakta olup iş sağlığı çalışanlarının özel 
önem vermesi gerekir. Etik konsültasyon, yetkinlik dışı faaliyet yasağı ve diğer çalışanlarla ilişkiler her çalışan 
için etik öneme sahiptir. Koruyucu tıp iş sağlığının halk sağlığı disiplini olmasının bir gereğidir. SONUÇLAR: İş 
sağlığı bilimi çalışanların üretim faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde katılmasını sağlarken bir takım etik sorunlarla 
karşılaşmaktadır. Bulgularda belirtilen alanlarda etik sorun yaşanması az veya çok muhtemeldir. Bu başlıklarla 
ilgili kapsamlı çalışmalar yapılması ve rehberler yayınlanması yerinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Etik, tıp etiği, iş sağlığı

Medical Ethics In Occupational Health
Umut Otlu

Provincial Health Directorate of Yozgat

INTRODUCTION-BACKGROUND: Medical ethics deals with rules that govern medical action, moral values 
inherent in medicine. Occupational health (OH) is highest level of keeping, maintaining and improving physical, 
mental and social well-being of employees. Ethical evaluations of OH both in the world and in our country 
are quite new. Our study was conducted in order to investigate possible medical ethical problems in OH. 
METHODS: Medical ethics subjects were evaluated within scope of OH. Ethics committee approval is not 
required. RESULTS: OH is related to medical ethics since it is a branch of medicine. Principles and topics 
of medical ethics are autonomy, utility, not behaving badly, justice, informed consent, privacy, ethical issues 
related to beginning and end of life, mother-baby conflict, psychiatric patients and people with disabilities, 
ethical consultation, unauthorized activity ban, relations with other employees, preventive medicine and medical 
malpractice. Utility, not behaving badly, autonomy, justice, privacy, informed consent, ethical consultation, 
unauthorized activity ban, medical malpractice and relationship with other employees has an important place 
for OH. Ethical problems related to beginning of life and mother-baby conflict are the ones because of women 
in business life.Ethical issues related to end of life are rarely encountered because these people are somewhat 
out of business life in some way. Psychiatric illnesses and disabilities are a group of ethical problems that 
are very common in workplace. Ethical consultation, unauthorized activity ban, relations with other employees 
have ethical considerations for every employee. Preventive medicine is a requirement of OH as a public health 
discipline. CONCLUSION: OH is faced with a number of ethical problems while ensuring that employees are 
involved in their production activities in a healthy way. It is more or less probable that there are ethical problems 
in areas mentioned in results. Comprehensive studies and publications on these topics will be appropriate.

Keywords: Ethics, medical ethics, occupational health
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Maden İşyerlerinde Oluşan İş Kazalarının İş Güvenliği 
Kültürü Açısından İncelenmesi
Nurcan Yılmaz, Gönül Demirsu
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Zonguldak

İş kazaları, çoğunlukla risk öğesi taşıyan çalışma koşullarının birtakım psiko-sosyal faktörler nedeniyle 
çalışanlar tarafından yeterince algılanamamasından kaynaklanmaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde 
‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ ve Mesleki Eğitim Belge zorunluluğu bulunmaktadır. Bu belgelerin zorunlu olma 
nedeni iş kazalarının azalmasını sağlamaktır. İşveren ve çalışanlar bu belgelerin ‘prosedür’ nedeniyle istendiğini 
düşünmektedirler. Kanuni zorunluluklara vatandaşların bakış açısı, bu zorunlulukların toplumsal fayda sağlamak 
değil de, ‘prosedür’, ’zorunluluk’, ‘ceza’ olduğu sürece iş güvenliği kültürü tam olarak sağlanamamış olmaktadır. 
Örneğin günlük hayatta araçlarda kullandığımız emniyet kemerinin çoğunlukla ‘ceza ’dan kaçınmak için 
kullanıldığı gözlemlenmektedir. Eğer güvenlik tedbiri alınmadığında oluşacak durumlar tam olarak algılansaydı 
emniyet kemerinin kullanma nedeni değişebilirdi. Bakış açısını değiştirecek diğer bir faktör de inançlardır. 
‘Kaderde varmış, tedbir alsaydı da başka bir nedenden kaza olurdu’ gibi kaderci anlayışa dayalı inançlar tedbir 
almanın bir anlamı olmadığını ifade etmektedir. Bu da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılanların çalışan ve 
işverenler tarafından sahiplenmesini engellemektedir. Ne kadar eğitim verilirse verilsin ‘bana bir şey olmaz’ 
düşüncesiyle tehlikeli hareketler yaparak tehlikeli durumlar oluşmasına sebep olmak kaçınılmaz olmuştur. 
Örneğin bir işyerinde sorumlu mühendis; çalışan işçilerden birinin çizmesinde çakmak sakladığını görmüştür. 
İşçi madende sigara içilmesinin tehlikeli olduğunu bilmesine rağmen ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesiyle hareket 
etmiştir.

Bu çalışma, maden işyerlerinde oluşan kazalara iş güvenliği kültürü açısından bakış açısı geliştirmeyi 
amaçlamaktadır. Çalışmanın birinci kısmında, İş kazaları oluşma nedenleri ‘iş güvenliği kültürü’ açısından 
irdelenecektir. İkinci kısımda ise kamu- özel maden işyerlerinde çalışanlara iş güvenliği kültürü anketi 
uygulamasının sonuçları istatiksel olarak incelenirken, kamu ve özel madenlerdeki çalışanlara uygulanan anket 
sonuçlarının karşılaştırılması da yapılmıştır. Son olarak da anket sonuçları ile iş kazaları nedenleri arasındaki 
ilişki incelenerek, güvenlik kültürü ile ilgili olarak değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: iş güvenliği kültürü, maden işyerleri, iş kazaları

INVESTIGATION OF WORK ACCIDENTS IN MINE WORK PLACES IN 
TERMS OF WORK SAFETY CULTURE
Nurcan Yılmaz, Gönül Demirsu 
Zonguldak Labour and Employment Institution, Zonguldak, Turkey
Work accidents are mostly due to the fact that risky working conditions are not sufficiently perceived by employees 
due to some psychosocial factors. Hazardous and dangerous workplaces are subject to the ‘Occupational Health 
and Safety Training’ and the ‘Vocational Training Certificate’ requirements. The reason that these documents 
are mandatory is to reduce job accidents. Employers and employees think that these documents are requeste 
are not ‘social benefits’ but’ procedures’, ‘obligations’ and’ punishments’. For example, it is observed that the 
safety belt used in vehicles in daily life is often used to avoid ‘punishment’ If safety precautions were not taken 
precisely, the reasons for using the seat belt could change. Another factor that will change the angle of view 
is beliefs. Beliefs based on fatalism, such as “had been in fate, took measures, but there would have been an 
accident in another,” implies that there is no sense in taking measures. This prevents employers and employers 
from owning structures related to occupational health and safety. No matter how much training is given, it 
becomes inevitable to cause dangerous situations by making dangerous movements with the thought of 
‘nothing happens to me’. The aim of this study is to improve the perspective of accident safety culture in mine 
workplaces. In the first part of the study, the causes of work accidents will be examined in terms of ‘culture 
of work safety’. In the second part, it is the statistical analysis of the results of applying the job safety culture 
questionnaire to the employees in public-private mine establishments. As a result, the relationship between the 
survey results and the causes of work accidents will be examined and evaluated in relation to the safety culture.
Keywords: work safety culture, mining workplaces, accidents at work
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturulmasında 3T 
Model Uygulaması
Abdurrahman Aksoy

Yılmaz Elektrik ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturulmasında Sade ve Farklı Bir Yaklaşım olarak;
1-Kendin İçin Tedbir,
2-İnsanlar İçin Tedbir,
3- Trafik-Çevre İçin Tedbir olmak üzere üç tedbirden oluşmaktadır.
Bu konunun çok sade, net ve çalışanlar tarafından kolayca anlaşılır bir uygulama olmuştur. Bu uygulama elle 
yapılan bir selamlama sembolü ile nitelendirilerek çalışanlar üzerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalığı 
artırmıştır. Çalışanlar, çalışma sahasında birbirlerini ve saha kontrollu yapanları 3T selamı ile karşılamaktadır.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğinde 3T Modelemesi bilgilendirme ve eğitim sonrası yapılan kontrollerde 
kültürün, bilincin arttığı ve tedbirlerin her iş öncesinde uyarıya gerek olmadan alındığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kültür, Bilinç, Kendin, İnsanlar, Çevre, Tedbir

Application of 3T Model in Occupational Health and Safety Culture
Abdurrahman Aksoy

Yılmaz Electricity and Construction Industry Trade Limited Company

As a Simple and Different Approach in the Culture of Health and Safety of Work; 1-Measure for self, 2-Measure 
for people, 3- Measure for traffic-environment consists of three measures.

This has been a very simple, clear and easy to understand application by employees.

This application is characterized by a hand-made salutation symbol, which has increased the awareness of 
employees’ health and safety at work.

The employees are welcomed by the 3T greetings to each other in the work field and those who control the field.

Employee Occupational Health and Safety In 3T Modeling informing and post-training controls were observed 
that cul- ture, consciousness increased and measures were taken without warning before every work.

Keywords: Culture, Consciousness, Self, People, Environment, Measure
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Sevgi ve güven kazanma ve çoklu maruziyet etkisi 
yaklaşımlarını kullanarak güvenlik kültürü oluşturmak
Kerem İpek

Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş., Sağlık Emniyet Çevre ve Kalite Güvence Bölümü, Adana, Türkiye

Çoklu maruziyet etkisi; insanlar tercih geliştirirken aşina oldukları şeylere eğilim gösterdikleri bir fenomendir. 
Sosyal psikolojide bu etkiye bazen aşinalık ilkesi de denir. Etki sözler, kelimeler, resimler, yüz resimleri, geometrik 
şekiller ve sesler gibi birçok şeyle gösterilir. Wavin TR’de bu etki, sarı siyah renklerini kullanarak çalışanların 
algılarını yönetmek için kullanılmaktadır ve çalışanların iş güvenliği konusunda pozitif düşünceye sahip olmasını 
sağlamak için çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra kalpleri ve zihinleri kazanan etkinlikler yapılmaktadır. Vietnam 
savaşı için Başkan Lyndon B. Johnson’un “Nihai zafer aslında orada yaşayan insanların kalplerine ve zihinlerine 
bağlı olacaktır” sözü asla unutulmamıştır. İş güvenliği uzmanları olarak, bizim zaferimiz bir emniyet kültürü 
yaratmak ve sıfırın ötesine geçmek; işletmelerimizdeki çalışanlarımızın kalplerine girmeye ve zihinlerini 
kazanmaya bağlıdır

Anahtar Kelimeler: algı yönetimi, güvenlik kültürü, pozitif

Creating a safety culture by using;”winning hearts and minds” and 
“mere exposure effect” approaches
Kerem İpek

Health Safety Environment and Quality Assurance Department, Wavin TR Plastic Industry Co., Adana, Turkey

The mere-exposure effect is a psychological phenomenon by which people tend to develop a preference for 
things merely because they are familiar with them. In social psychology, this effect is sometimes called the 
familiarity principle. The effect has been demonstrated with many kinds of things, including words, paintings, 
pictures of faces, geometric figures, and sounds. In Wavin TR, this effect has been used for managing the 
perception of the employees by using yellow and black colours and has worked for providing employees to 
have positive thought on safety. Besides that, winning hearts and minds activities has used. For Vietnam war, 
President Lyndon B. Johnson’s “the ultimate victory will depend on the hearts and minds of the people who 
actually live out there” quote was never forgotten. As safety experts, our our victory will be creating a safety 
culture and achieving beyond zero depends on the hearts and minds of our employees in our sites.

Keywords: perception management, positive, safety culture,
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İlköğretim Çağında İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün 
Oluşturulması
Gamze Kağan1, Adem Bulcum2, Mehmet Tolga Taner1

1Üsküdar Üniversitesi 2Uygar Çelik Metal A.Ş

Ülkemizdeki ölümcül iş kaza oranlarının Avrupa ülkeleri arasında birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer 
almaktadır. Ülkemizde özel bir İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu olmasına rağmen, genel olarak bireylerin İş 
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda halen bilinçli ve bilgili olduğu söylenemez. Vatandaşlarımız, eğitim hayatı 
süresince İSG ile ilgili ciddi bir eğitim almamaktadır. Dolayısıyla, İSG alanında yaşadığımız bu çaresizliklerin 
temel nedeni, çoğu vatandaşımızın kültürel eksikliğidir. Yaşamımız boyunca bilinçli ve sistematik bir şekilde 
uyguladığımız bilgilerin çoğunu, eğitim sürecimizce öğreniriz. Eğitim hayatımızın kültürümüzde etkisi vardır. 
Herhangi bir konuda bilgiyi anlamamak, bilgiyi reddetmek, insanda o konuda kültür eksikliği olduğunu ve 
bilgileri sentezleme yapamadığını gösterir. Öte yandan eğitimli birey, nerede, ne amaçla, nasıl davranacağını 
daha iyi bilir. Çocuk yaşta verilen eğitimlerde, sağlık ve güvenlik konularında riskler ile ilgili doğru bir şekilde 
bilgilendirilen bireyler, çalışma hayatına girdiklerinde, sağlıklı ve güvenli davranışı bir alışkanlık haline kolayca 
getirirler.

Bu çalışmada, İSG ve kültür kavramlarını bir araya getirerek ortaya uzun vadede sonuç alınabilecek bir sentez 
kurmak hedeflenmiştir. Sonuç olarak, farklı bir bilinç oluşturmak için öğrenme yaşını küçük yaşlara indirmek 
gerektiği kanaatine varılmıştır. Çalışmamızda, İSG dersinin de ilköğretim müfredatlarına koyulmasının, ülkemizin 
refah düzeyine ulaşması için önemli adımlardan biri olduğu ortaya çıkmış ve önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Kültür, İlköğretim, Eğitim, Öğretim

Establishing Occupational Health and Safety Culture during Primary 
School Education
Gamze Kağan1, Adem Bulcum2, Mehmet Tolga Taner1

1Uskudar University 2Uygar Steel

In terms of fatal occupational accident rates, Turkey is ranked as the first country in Europe and the third in the 
world. Despite the fact that there is a special Occupational Health and Safety law in Turkey, it can not be claimed 
that Turkish people are yet conscious and informed about Occupational Health and Safety (OHS) in general.

Turkish citizens do not get any OHS education during their education life. Therefore, the main reason of this 
helplessness is due to cultural shortage. Throughout our lives, we consciously and systematically apply the 
knowledge that we learned during our education. Education is the influence of culture. Thus, cultural shortage 
is related in any particular way to denying the knowledge and being unable to synthesize it. On the other hand, 
educated individuals know where, for what purpose and how to behave better. Individuals who are correctly 
informed about the risks about OHS issues durinh his education life, can easily develop and transform healthy 
and safe behavior into a habit at work.

In this study, it is aimed to bring together the concepts of OHS and culture; and thus establish a strategy that 
can yield long term results. As a result, it is concluded that the age of learning OHS issues, should be reduced 
to younger ages in order to create more consciousness on OHS. In this study, it is suggested and recommended 
that placing OHS courses in primary school curricula is one of the important steps to reach the level of prosperity 
in Turkey.

Keywords: Occupational Health and Safety, Culture, Primary Education, Education, Teaching
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İtfaiye hizmetlerinde İSG kültürü
Cemal Kozacı

Maltepe Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, İstanbul

İtfaiye hizmetlerinin yapılması sırasında meydana gelen iş kazalarındaki itfaiye personelinin yaralanması ve 
ölümleri konusunda ülkemizde istatistik bilgileri mevcut değildir. Basında yapılan kısa bir taramada bir çok 
ölüm ve yaralanmaların olduğu görülmektedir.

İtfaiye hizmetleri esas itibarıyla dünyanın bütün ülkelerinde ayni teknik eğitim ve çalışma talimatlarına uygun 
olrak yapılmalıdır.Bu nedenle; Konuyla ilgili olarak, ABD de yapılan sayısal ve nedensel istatistik bulguları dikkate 
alınmış ve itfaiyede İSG kültürünün yerleşmesi için yapılması gerekenler 13 başlık altında toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: kültür,isg,itfaiye

Safety culture in firefighting services
Cemal Kozacı

Maltepe University, Lifetime Education Center, İstanbul

The deaths and injuries of firefighters in line of duties are seriously increasing. Unfurtunately, statistical 
information is not available regarding to the issue.

Since the firefighting services should be carried out mainly in accordance with the same technical training and 
working instructions through out the world; Statistical findings made in the USA were taken into account as a 
reference. Accordingly, Initiatives that can provide the base for you to change the culture in the fire service and 
reduce line of duty death’s were collected under 13 headings.

Keywords: firefighting, safety, culture
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İş sağlığı ve güvenliği açısından biyolojik ve 
kimyasal risk etmenleri farkındalıkları: Araştırma 
laboratuvarları örneği
Mustafa Günaydın, Sibel Ersoy

Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane Meslek Yüksekokulu, 29100, Gümüşhane, Türkiye

Bu çalışmada, laboratuvar çalışanlarının insan sağlığına zarar verme potansiyeli bulunan biyolojik ve kimyasal 
risk etmenleri farkındalıklarının araştırılması amaçlanmıştır. Laboratuvar ortamlarında sağlıklı ve güvenli 
çalışma ortamlarının sağlanabilmesi, çalışanların laboratuvar güvenliğini tehdit eden risk etmenleri hakkında 
yeterli bilgi ve donanıma sahip olmaları ile mümkündür. Laboratuvar çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini 
tehdit eden en önemli risk etmenlerinin başında biyolojik ve kimyasal risk etmenleri gelmektedir. Biyolojik ve 
kimyasal risk etmenleri denildiğinde akla yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, aşındırıcı, tahriş edici, zehirli, üreme için 
toksik, kanserojen, mutajen katılar, sıvılar ve gazlar gibi kimyasal etmenler ile herhangi bir enfeksiyona, alerjiye 
veya zehirlenmeye neden olabilen mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri gibi biyolojik etmenler 
gelmektedir. Bu çalışmada bir kamu üniversitesinin sağlık, kimya, veterinerlik, merkez araştırma laboratuvarı 
çalışanlarının ve öğrencilerin bu konudaki bilgi ve yeterlilikleri ölçülerek farkındalıkları ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı doğrultusunda bir kamu üniversitesi laboratuvarında çalışan personel, 
akademisyen ve öğrencilerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak, kısa cevaplı ve açık uçlu sorularla görüş 
ve düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma 
grubunun, çalışmalara başlamadan önce etkin bir güvenlik ve ilk yardım eğitimi almadıkları anlaşılmıştır. Bu 
çalışma ile, laboratuvar ortamlarında bulunan biyolojik ve kimyasal risk etmenlerinin bilinmediği veya çok az 
bilindiği belirlenmiştir. Sonuç olarak, laboratuvar çalışanları ve laboratuvarda eğitim gören öğrencilerin biyolojik 
ve kimyasal risk etmenleri hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıkları sonucuna varılmıştır. Bu 
bağlamda laboratuvar çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından çalışmalara başlanmadan önce etkin bir 
laboratuvar güvenliği eğitim programı belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik, İş Sağlığı, İş Güvenliği, Kimyasal, Laboratuvar, Risk Faktörleri

Awareness of biological and chemical risk factors in terms of 
occupational health and safety: Example of research laboratories
Mustafa Günaydın, Sibel Ersoy
Gümüşhane University, Gümüşhane Vocational School, 29100, Gümüşhane, Turkey
In this study, it was aimed to investigate the awareness of the biological and chemical risk factors that the 
laboratory workers have the potential to harm human health. Ensuring a healthy and safe working environment 
in laboratory environments is only possible if employees have adequate knowledge and equipment on risk 
factors that threaten laboratory safety. Biological and chemical risk factors are among the most important 
risk factors that threaten the health and safety of laboratory workers. Microorganisms, cell cultures and 
microorganisms that can cause any infection, allergies or poisoning by chemical agents such as flammable, 
flammable, explosive, abrasive, irritant, toxic, toxic for reproduction, carcinogen, mutagenic additive, biological 
agents such as human parasites. In this study, it was tried to determine the awareness of employees and 
students of health, chemistry, veterinary, central research laboratories of a public university by measuring their 
knowledge and competencies. This study aims at a public university laboratory personnel in accordance with, 
academics and students are made with semi- structured interviews, opinions and open-ended questions with 
short answers and thoughts have been determined. Content analysis was used in the analysis of the obtained 
data. It was understood that the working group did not receive effective safety and first aid training before 
starting work. With this study, it was determined that biological and chemical risk factors in the laboratory 
environment are unknown or very little known. As a result, laboratory staff and students in the laboratory were 
found not to have sufficient information and equipment on biological and chemical risk factors. In this context, 
an effective laboratory safety training program should be identified and implemented before the work begins in 
terms of occupational health and safety of the laboratory staff.
Keywords: Biological, Occupational Health, Occupational Safety, Chemical, Laboratory, Risk Factors
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İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Sosyal Pazarlama
Dilay Akgül, Gönül Orhan, Fatma Gülesin Yavuz

T.C.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Ankara, 
Türkiye

Ulusal sağlık ve güvenlik kültürü yaratmada uzun vadeli amaçlar elde edebilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından bir sosyal pazarlama programı yürütülmelidir. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (ISGUM), üniversiteler gibi sosyal taraflarla işbirliği yapmaktadır fakat bu, 
pazarlama veya psikososyal yaklaşımlardan ziyade teknolojik bir işbirliğidir. Devam eden uygulamalar, iş sağlığı 
ve güvenliği konularında sosyal pazarlamanın sağlanması için teknik olmaktan çok kapsamlı ve detaylandırıcı 
bir pratik yaklaşım gerektirmektedir. Stratejik hedeflerden biri, küçük ve orta ölçekli girişimcilerde iş sağlığı ve 
güvenliği kültürünü geliştirme konusundaki yönetimdir. Diğer hedefler, uzun vadeli davranış değişikliği, mevcut 
durumla ilgili araştırmalar ve araştırmaların iyileştirilmesi ve ortaklıkların güçlendirilmesidir. Tanımlanan 
hedefleri elde etmek için, sosyal pazarlama gibi kapsamlı bir yaklaşım uzun vadede kullanılabilir. Hedef ve 
sonuçları elde etmek için sosyal taraflar programa dahil edilmelidir. İş sağlığı ve güvenliğini arttırmak için sosyal 
pazarlamayı gerçekleştirirken “4P” kuralı, meslektaşlar arası iletişim, “ sözcü/konuşmacı” yöntemleri kolayca 
kullanılabilir. Web seminerleri, ücretsiz online kurslar ve eğitimler, görsel kimlik yaratma gibi uygulamalar 
web hizmeti aracılığıyla işçi ve işverenleri eğitmede kullanılabilir. Programın ana hatları şu şekilde açıklanabilir: 
Sorunun tarihçesi ve ülke genelinde işçi ve işverenlerin güncel iş sağlığı ve güvenliği kültürlerini anlamak, 
sistemin etkililiğini korumak, iletişim materyallerini ve yöntemleri seçmek, sosyal taraflarla ortaklıklar kurmak, 
işyerinde hedef gruplara göre teknikler hazırlamak, iş sağlık ve güvenlik profesyonelleri web ağı oluşturmakve 
medyayı hem işçilerin hem de işverenlerin ilgisini çekmek için bir araç olarak kullanmak.

Anahtar Kelimeler: Ulusal sağlık ve güvenlik kültürü, sosyal pazarlama

Social Marketing in Occupational Health and Safety
Dilay Akgül, Gönül Orhan, Fatma Gülesin Yavuz

Ministry of Labor and Social Security Occupational Health and Safety Institue, Ankara, Türkiye

In order to get long-term purposes in creating a national health and safety culture, a social marketing program 
must be conducted by Occupational Health and Safety Research and Development Institute.Occupational Health 
and Safety Research and Development Institute (ISGUM) collaborates with social partners such as universities 
but it is a technological support rather than marketing or psychosocial approaches. The ongoing applications 
requires a comprehensive and detailing practical approach rather than technical is a must to ensure social 
marketing in Occupational Health and Safety.The one of strategic targets is governance about improving culture 
of occupational health and safety in small and medium entrepreneurs.The other targets are, long-term behavioral 
change, improving surveys and researches regarding the current situation and strengthen partnerships. To get 
the described targets, a comprehensive approach like social marketing can be used in the long term. Social 
partnerships must be incorporated into the programs to get the targets and outcomes. While implementing 
social marketing to promote workplace health and safety, “4 Ps” rule, peer-to-peer communication, ‘spokes 
person’ methods can easily be used. Webinars, free online courses and training, creating a visual identity are 
the examples of this tool via a web service to educate workers and employers. The outline of the program can 
be explained as follows: to understand the history of the problem and the current culture of the workers and 
employers throughout the nation,strengthen partnerships with the social partners to maintain the system’s 
effectiveness, choosing of communication materials, ways and techniques according to target groups in 
workplaces and creation of web network of health and safety professionals, using media as a tool to attract the 
attention of both workers and employers.

Keywords: national occupational health and safety, social marketing,
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü ve Toplumsal Kalkınma
Sunullah Doğmuş

Türk Hava Yolları Teknik A. Ş., İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü, İstanbul

İş sağlığı ve güvenliğinde yaşanan sorunların temelinde genel olarak insana değer verilmemesi, özensiz iş 
yapma, planlama ve insan kaynağının eksikliğini hızlı iş yapma ile telafi etme çaresizliği yatmaktadır. Buna bir 
de yanlış yorumlanan kader anlayışı eklenince sorunlar ortaya çıkıyor. İSG çalışmalarında mevzuat tek başına 
yeterli değildir; toplumsal bir kültür devrimi sağlanmalıdır. Bunun için işveren-işçi-sendika-devlet, medya, 
okullar, kolluk kuvvetleri, sivil toplum kuruluşları olarak tüm tarafların bu konuya inanmaları, eğitimlerinde 
ve gündemlerinde yer vermeli, insanı merkeze alan ve insana değer veren bir bakış açısıyla üzerlerine düşeni 
yapmalarıdır.

İş sağlığı ve güvenliği konusuna yaklaşım en başta, insana verilen değerin bir göstergesidir. Bunun yanında 
ülkenin iş gücü ve ekonomik gücünü etkileyen son derece önemli bir konudur. Gelişmiş ülkelerde iş kazası 
oranının gelişmemiş ülkelere nazaran daha düşük seviyede olması da bunun bir göstergesidir. Ülkemizde iş 
sağlığı ve güvenliği konusu hak ettiği seviyeye gelme yolunda hızla ilerlemektedir. Burada sorumlulara düşen 
bugün birçok müessesede olduğu gibi konuyu formalite gereği yüzeysel olarak ele almak değil; işin insani 
boyutunu ön planda tutarak, hukuki boyutunu da akıldan çıkarmayarak üzerine düşeni yapmaktır. Eğer iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda sorumlular gerekli bilinç seviyesine ulaşırsa iş kazalarını asgari düzeye çekmek 
mümkün olabilecektir. Bu da ülkemizin hem maddi hem de manevi açıdan bir kazancı olacaktır. Ülkemizde iş 
sağlığı ve güvenliği konusu hak ettiği seviyeye gelme yolunda hızla ilerlemektedir. Burada sorumlulara düşen 
bugün birçok müessesede olduğu gibi konuyu formalite gereği yüzeysel olarak ele almak değil; işin insani 
boyutunu önceleyerek, hukuki boyutunu da akıldan çıkarmayarak üzerine düşeni yapmaktır. Eğer iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda sorumlular gerekli bilinç seviyesine ulaşırsa iş kazalarını asgari düzeye çekmek mümkün 
olabilecektir. Bu da ülkemizin hem maddi hem de manevi açıdan bir kazancı olacaktır. Toplumumuzun mutluluğu 
için, bireylerin mutluluğu temel şart. Ve bireyin mutluluğu için de tüm yaşam alanlarında sağlık ve güvenlik, 
vazgeçilemez değerlerdir.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, Kültürü, Sağlığı, Toplumsal Kalkınma

Occupational Health And Safety Culture And Social Development
Sunullah Doğmuş

Turkish Airlines Technic Inc., Health Safety Environment Department, Istanbul, Turkiye

On the basis of the problems that arise in Health&safety, the lack of human value in general, the lack of careless 
work, the lack of planning and the lack of human resources, the desperation to make up with quick work lies. 
Problems arise when the misunderstanding of fate is added to this. Legislation alone is not sufficient in OSH 
studies; a social cultural revolution should be provided. For this reason, all parties as the employer-labor-trade 
union-state, media, schools, law enforcement officers and non-governmental organizations should place their 
faith in this subject, their education and their agendas.

The approach to the issue of occupational health and safety is, at first, an indicator of human value. It is also 
an extremely important issue that affects the workforce and economic power of the country. This is also an 
indication that the rate of work- related accidents in developed countries is lower than in undeveloped countries.
Health and safety in our country is rapidly progressing towards the level that it deserves. It is not a matter of 
superficial handling of the formality that seems to be in many institutions today, keeping the human dimension 
of the work in the foreground, and making the legal dimension fall on the ground without thinking. If occupational 
health and safety responsibilities reach the level of consciousness required, it will be possible to minimize job 
accidents. This will be a gain from our country both in material and spiritual terms.

it is not to take a superficial account of the responsibility for health&safety; is to make a drop on the human 
dimension. If health&safety responsibilities reach the level of consciousness required, it will be possible to 
minimize job accidents. This will be a gain from our country both in material and spiritual terms.

Keywords: Health Occupational, Safety Culture, Social Development
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İşletmelerde Güvenlik Kültürünün Önemi ve Bir 
Maden İşletmesinde Uygulama
Burcu Akdeniz

Dumlupınar Üniversitesi

Kültür kavramı insan davranışlarının şekillenmesinde son derece etkilidir. Her ulusun kendine has kültürü 
olduğu her bir örgütün de kendine ait kurumsal kültürü vardır. Çalışanlar bu kurumsal kültürün kendilerine 
verdiği değerler, gelenekler ve normlar çerçevesinde hareket ederler. Kurumsal kültürün bir parçası olan 
güvenlik kültürünün güçlü olduğu işletmelerde çalışanlar güvenlik kurallarına cezadan kaçınmak için değil 
gerçekten güvenliğin öncelikli olduğuna inandıkları için uyarlar. Ayrıca işletmelerde çalışanların eğitim 
durumu, yaş, iş deneyimi ve iş kazasına uğrayıp uğramama durumları gibi bireysel özellikleri de güvenlik 
kültürü algılarını etkilemektedir. Düzenli olarak çalışanlara uygulanacak güvenlik kültürü anketleri işletme 
yöneticilerine İSG çalışmalarını düzenlemek konusunda değerli veriler temin edecektir. Bu çalışmada öncelikle 
güvenlik kültürü kavramı açıklanacak ve güvenlik kültürünün geliştirilmesi amacıyla yürütülebilecek faaliyetlere 
örnekler verilecektir. Ardından araştırma çerçevesinde literatürde kabul görmüş bir güvenlik kültürü ölçeği ve 
çalışanların demografik özellikleri üzerine sorular içeren bir anketin Kütahya ilinde yerleşik TKİ-GLİ işletmesinde 
uygulanması ile ve elde edilen verilerin SPSS 18 paket programı ile analize tabi tutulması yoluyla elde edilen 
sonuçların değerlendirilmesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültürü, Güvenlik Kültürü, Maden İşletmesi

Importance of Safety Culture for Companies and an Empirical Study 
on a Mining Institution
Burcu Akdeniz

Dumlupınar Universty

Culture is very influential on human behavior. Every nation has its own cultural characteristics. Similarly every 
organization has its own culture which characterizes the behavior of its employees. In other words, employees act 
within the framework drawn by the values, traditions and norms of the organizational culture of their company. 
In those companies where there is a strong safety culture which is an integral part of the organizational culture 
the employees do not obey the safety rules in order to avoid a punishment but they obey because they believe 
that safety comes first. moreover, the level of safety culture may vary among those employees whose levels 
of education, work experience and state of having an work accident are different. application of safety culture 
surveys among their employees on a regular basis would surely contribute to the planning of OHS activities by 
the managers. In this study, firstly the concept and importance of safety culture will be explained and beneficial 
activities to support improvement of safety culture will be discussed. Secondly, data gathered through a survey 
applied on TKİ-GLİ which is based in Kütahya province using a reliable safety culture survey tool from the 
literature, will be analysed using SPSS 18 software and the results will be discussed.

Keywords: Organizational Culture, Safety Culture, Mining Institution
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Bir ilçenin devlet okullarındaki okul kazalarının 
incelenmesi
Ebru Efe Özçam

Dalaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

Okullarda yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili iş ve işlemler il ya da ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde bulunan İşyeri 
Sağlık ve Güvenlik Birimlerince koordine edilmektedir. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri okul ve kurumlardaki İş 
Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına rehberlik etmekte, bunun yanında okul güvenliği ve hijyeni ile ilgili çalışmalar 
da yapmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, çalışanların sağlık ve güvenliğiyle ilgili proaktif çalışmalar yaparken 
öğrencilerin sağlık ve güvenliğini de göz önünde bulundurmaktadır. Çalışma ortamı gözetimlerinde hem çalışan 
hem de öğrenci faktörü göz önüne alınır. Çalışanlarla ilgili İş Kazası, Meslek Hastalıkları, Ramak Kala tutanakları 
tutulduğu gibi öğrencilerle ilgili olarak da okul kazaları tutanakları tutulmalıdır. Okul güvenliği çalışmaları için 
okul kazalarından elde edilen bilgiler önemlidir. Muğla’nın Dalaman ilçesindeki devlet okullarında 20.03.2017 
ve 05.01.2018 tarihleri arasında meydana gelen okul kazaları incelendiğinde erkek öğrencilerin sayısının kız 
öğrencilerden fazla olduğu, en çok okul kazasının ortaokulda meydana geldiği, okul kazalarının genellikle 
öğrencilerin dikkatsiz davranışlarından meydana geldiği, en çok gövdelerine zarar verdikleri tespit edilmiştir. 
Kazalar sonucu ölüm ya da uzuv kaybı meydana gelmemiştir. Bu kazaların tekrar etmemesi için hazırlanması 
planlanan okul kazaları seminerleri için söz konusu tespitlerden faydalanılmaktadır. Okul kazası seminer yapılan 
okullarda okul kazası meydan gelmediği de tespit edilmiştir.

Güvenlik kültürü oluşturulurken ve istenmeyen tehlikeli hareketleri istendik davranışlara dönüştürme 
aşamasında etkili ve tekrarlanan eğitimlerden yararlanmak gerekmektedir. Eğitimler ana sınıfından lise son 
sınıfı öğrencilerine kadar periyodik olarak tekrarlanan, sıkıcı olmaktan çok merak uyandıran, farkındalığı 
arttıracak ve öğrencilerin düzeylerine göre hazırlanan sunumlardan oluşabilir.

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

Examination of school accidents in a public school
Ebru Efe Özçam

Dalaman National Education Directorate Occupational Health and Safety Department

Jobs and transactions related to Occupational Health and Safety carried out by the schools are coordinated in the 
Occupational Health and Safety Units in the provincial or district National Education Directorates. The Workplace 
Health and Safety Departments provide guidance on work health and safety at schools and institutions, as well 
as work on school safety and hygiene. The Occupational Health and Safety Unit takes into account the health 
and safety of students when proactively working on the health and safety of employees. Both working and 
student factors are taken into account in the workplace surveillance. Work Accidents, Occupational Diseases, 
Ramak Kala Minutes related to employees should be kept as well as minutes of school accidents related to the 
students. The information from school accidents is important for school safety studies.

When school accidents in Dalaman province of Muğla were examined in 20.03.2017 and 05.01.2018, it was 
observed that the number of male students was higher than that of girls, most of school accidents occurred in 
secondary school, school accidents were mostly caused by inattentive behaviors of students, have been found. 
The end of the accident did not lead to death or loss of limb. For these school accidents seminars, which are 
planned to be prepared for not repeating these accidents, the aforementioned determinations are utilized. It has 
also been determined that school accidents did not occur during the school seminar.

Effective and repetitive trainings need to be utilized in the course of establishing a safety culture and at the stage 
of transforming unwanted dangerous movements into desired behaviors. The trainings can consist of periodic 
repetition from the main class to senior high school students, more curious than boring, presentations that 
raise awareness and are prepared according to the levels of the students.

Keywords: Occupational Health and Safety, HSE Culture, School Accident, School Eğitim kademeleri
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İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Alan Öğrencilerin 
Güvenlik Kültürü Algısı: Bozok Üniversitesi Örneği
Fatma Çelik1, Ilhan Eroğlu2

1Bozok Üniversitesi, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu, Sosyal Güvenlik Programı, Yozgat 2Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Tokat

İktisadi faaliyet alanlarında meydana gelen iş kazalarının büyük çoğunluğunun güvensiz davranışlardan 
kaynaklandığı bilinmektedir. İş kazalarına sebep olan fiziki ve çevresel faktörlerin yanı sıra çalışma hayatında 
insan faktörü de önem arz etmektedir. Bu nedenle bireyin davranış yönlendiricisi olarak kabul edilen kültür 
kavramı göz ardı edilemez. Güvenlik kültürü, sağlıklı ve güvenli bir üretim faaliyeti gerçekleştirmek, iş 
kazalarının önlenmesi ile çalışanların ve üretim maruz kalacakları zararı önlemek için çalışma hayatında yer 
alması gereken bir olgu olarak kabul edilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacının, pro-
aktif bir yaklaşımla iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmeden önlenmesini sağlamaktır. Bu sebeple 
iş sağlığı ve güvenliği dersleri yüksek öğretim kurumlarının eğitim programlarının çoğunda zorunlu ders olarak 
yer alması öğrencilerde meslek hayatına geçmeden önce güvenlik kültürünün oluşturulması açısından yerinde 
bir uygulama olarak kabul edilebilir. Söz konusu argümandan yola çıkarak Bozok Üniversitesi’nde iş sağlığı 
ve güvenliği eğitimi alan ve almayan öğrencilere yönelik güvenlik kültürü algısının karşılaştırılarak ölçülmesi 
amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Eğitim, Güvenlik Kültürü.

Occupational Health and Safety Education Perception of Security 
Culture of Students: Bozok University Example
Fatma Çelik1, Ilhan Eroğlu2

1Bozok University, Yerköy Vocational School of Justice, Social Security Program, Yozgat, Turkey
2Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziosmanpaşa University, 
Tokat

It is known that the vast majority of business accidents arising from economic activity are caused by insecure 
behavior. In addition to physical and environmental factors that cause job accidents, human factor is also 
important in working life. For this reason, the concept of culture, which is regarded as the behavioral guide 
of the individual, can not be ignored. Safety culture is considered as a phenomenon that must take place in 
the working life in order to carry out a healthy and safe production activity, to prevent work accidents and to 
prevent the damage to employees and production. The main objective of occupational health and safety work 
is to prevent occupational accidents and occupational diseases through a pro-active approach. For this reason, 
occupational health and safety courses can be regarded as an in-situ practice in terms of establishing security 
culture before entering the occupational life in the majority of the education programs of higher education 
institutions as compulsory courses. It is aimed to measure the security culture perception of students who 
receive and do not receive job health and safety education at Bozok University by means of argument

Keywords: Occupational Health and Safety, Education, Safety Culture.
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güvenlik Kültürü Oluşturma
Bilal Çilkaya1, Ebru İpek Doğan2

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bilim Dalı, Niğde 
2Algı Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, Yenişehir- Mersin

İş sağlığı ve güvenliği açısından baktığımızda güvenlik kültürü, gerek işveren, gerek çalışanlar açısından önem 
arz ettiği gibi, çalışanlar tarafından yeterli düzeyde algılanmasının da ilk basamağı olarak görülmektedir. 
Tanımsal olarak açıklığımızda, farklı şekillerde birçok tanımı olmak ile birlikte, güvenlik kültürünün örgütte 
çalışanlar için neyin önemli olduğunu, inançları, değerleri, tutumları ile birlikte, önleme, koruma ve işbirliği gibi 
kavramların ortak bütünlüğü olarak tanımlayabiliriz. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, güvenlik kültürü bütün 
işletmeyi kapsamakta ve işletmenin her çalışanı tarafından algılaması gereken bir durumdur.

İş kazaları, çoğunlukla risk unsuru taşıyan çalışma koşullarının birtakım psiko-sosyal faktörler nedeniyle, 
çalışanlar tarafından yeterince algılanamamasından tehlikeli durumu önceden sezilememesi, etkin bir ramak 
kala sisteminin oluşturulamaması, bana bir şey olmaz düşüncesi ile gereksiz riskleri alması sonucundan 
kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra çalışanların aile ve günlük yaşamları sonucunda karşılaştığı olumsuz 
durumların psikolojik, sosyolojik etmenlerinin de etkili olması kaza riskini arttırmaktadır. Bu nedenle iş 
güvenliğinde çalışan üzerindeki unsurunu önemli hale getirmektedir.

Bu çalışmanı amacı, iş yerlerinde güvenlik kültürünün oluşturulmasında bütün yönetim birimleri ile çalışanların 
birlikte hareket edip, iş sağlığı ve güvenliği gerekçelerine uygun bir şekilde güvenlik kültürünün oluşturulması 
gerekliliğinin önemini belirterek, bu gerekliliklerin oluşturulmasında gerek devletin, gerek işverenlerin, gerekse 
çalışanlar ile birlikte katkı sağlayacak toplumun diğer kesimlerinin, güvenlik kültürünün firmalar için yaşam tarzı 
halinde olmasını sağlama yönünden önemi vurgulanmaktadır. Bununla birlikte iş sağlığı güvenliği sisteminin 
oluşturulmasındaki unsurlar çeşitli aşamalar ile alınmış ve güvenlik kültürünün oluşturulması ihtiyacından 
bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Güvenlik Kültürü, İş Kazaları

Creatıng Securıty Culture In Occupatıonal Health And Safety
Bilal Çilkaya1, Ebru İpek Doğan2

1Niğde Omer Halisdemir University Social Sciences Vocational School Social Science Department, Nigde 
2Perception Common Health Security Unit, Yenişehir-Mersin

In terms of occupational health and safety, the culture of security is important both for the employer and for 
the employees as well as for the first step of being adequately perceived by the employees. Our descriptive 
clarity, together with many definitions in different forms, can be defined as a common unity of concepts such as 
prevention, protection and cooperation, as well as beliefs, values, attitudes, what is important for employees in 
the organization of security culture. It is understood from the definition that security is a condition that should be 
perceived by every employee of the enterprise, including the operation of the culture

Job accidents are mainly due to the fact that the requirements for working with risk factors can not be perceived 
in advance by the employees because of some psycho-social factors, the dangerous situation can not be detected 
beforehand, the creation of an effective ramp system is not taking place. In addition to this, the psychological and 
sociological factors of the negative situations that the employees face as a result of family and daily life increase 
the risk of accident. For this reason, it makes the element on the job security important

To establish the importance of security culture in the workplace and to create safety culture in accordance 
with the reasons for occupational health and safety by working together with all the management units and 
employees in the establishment of safety culture in the work place. In order to establish these requirements, 
the government, the employers, emphasizes the importance of ensuring that sections of society are in a 
lifestyle for security culture companies. However, the elements of the establishment of the occupational health 
safety system have been taken at various stages and the need for the establishment of safety culture has been 
mentioned
Keywords: Occupational Health and Safety, Safety Culture, Work Accidents
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturma Çalışmaları
Dursun Ali Köse, Tuğrul Yıldırım

Hitit Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

2012 yılında 6331 sayılı Kanunun Resmi Gazete de yayımlanması ve 2013 yılında aktif olarak uygulanmaya 
başlanması ile Ülkemizin gündeminde yer tutmaya başlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sadece 
çalışanlarımızın değil tüm işyerinin sağlıklı ve güvenliği bir şekilde hayat sürmesini amaçlamaktadır. Kanunun 
uygulamaya başlandığı tarihten itibaren “Çok tehlikeli (A Sınıfı)” ve “Tehlikeli (B Sınıfı) sektörlerde uygulama 
çalışmaları devam ettirilmektedir. Ancak çalışanlarımızın ve işverenlerimizin sosyo-kültürel açıdan 6331 sayılı 
Kanunun içerdiği detaylara çok fazla uyum sağlayamayacağı düşünüldüğünden Kanun koyucu tarafından 
50 kişi altında çalışanı olan “Az Tehlikeli (C Sınıfı)” ve Az Tehlikeli Sınıfta yer alan Kamu Kurumları için geçici 
bir süreliğine erteleme yoluna gidilmiştir. Belirtilen iş sektörlerinde erteleme nedeni olan toplumun sosyo-
kültürel açıdan uygun olmaması, öncelikle toplumun her kesimine 6331 sayılı İSG Kanununun getirmiş olacağı 
yeniliklerin, hakların ve sorumlulukların (çalışanlar ve işverenler açısından) öğretilmesi ve benimsetilmesi ile 
olacaktır.

Hitit Üniversitesi çatısı altında eğitim gören ve buradan aldığı eğitimle artık çalışma hayatında birer birey olarak 
(çalışan veya işveren) görev alacak mezunlarımızın en azından 6331 sayılı İSG Kanunu hakkında bilgi, fikir ve 
donanım sahibi olabilmelerini sağlamak amacıyla 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans ve önlisans 
gözetimi yapılmaksızın tüm öğrencilerimizin eğitim-öğretim müfredatına teknik bölümlerde zorunlu sözel 
bölümlerde ise seçmeli olmak üzere haftada en az 2 (iki) saatten az olmamak kaydı ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” 
dersleri eklenmiştir. Bu sayede çalışma hayatında bir birey adayı olan öğrencilerimizin hem sosyo-kültürel 
açıdan 6331 sayılı İSG Kanununu özümsemeleri hem de çalışan veya işveren olarak haklarını ve sorumluluklarını 
öğrenmeleri amaçlanmıştır.

Üniversitemizde yapmış olduğumuz bu uygulamanın ne kadar doğru olduğu Yüksek Öğretim Kurumunun 2016 
yılında almış olduğu “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersi ile ilgili 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5. Maddesinin i 
fıkrası” kararıyla da desteklenmiştir. Yaptığımız ve yapacağımız bu tür çalışmaların diğer Üniversiteler tarafından 
takip edilmesi ve benzer çalışmalar için fikir alışverişinde bulunulması yaptığımız işin doğruluğu ve öncülüğü 
açısından da bizleri mutlu etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İSG kültürü, üniversitelerde İSG dersleri, farkındalık eğitimleri, çalışan adaylarının eğitimleri

Development of Occupational Health and Safety Culture
Dursun Ali Köse, Tuğrul Yıldırım

Hitit University Occupational Health and Safety Unit

With the publication of the Law No. 6331 in the Official Gazette in 2012 and the active implementation in 2013, 
the Law on Occupational Health and Safety, which began to take place in the agenda of our country, aims to 
ensure that all workplace, not only employees, live a healthy and secure life. However, our employees and 
employers were socio-culturally suspected to be unable to adapt to the details contained in the Law No. 6331, so 
that the Public Prosecutors temporarily postponed the application for the Public Institutions in the class of “Less 
Hazardous (Class C)” and Lesser Hazardous Class. The socio-cultural inadequacy of the procurement societies 
in the mentioned business sectors can be overcome by the teaching and adoption of innovations, rights, and 
responsibilities. In order to ensure that our graduates who will be employed as individuals (employees or 
employers) in the work-life by means of the education which is under the roof of the Hitit University would have 
information, ideas and qualification about the OHS Code No. 6331, “Occupational Health and Safety” courses 
have been incorporated as “must course” to the curriculum in technical programs and as “elective courses” in 
social sciences departments with not less than 2 (two) hours per week for all our undergraduate and upper 
secondary education students indiscriminatingly. The well-timed implementation has also been supported by 
“i” sub-article on the 5th article on Law No. 2547 on Higher Education related with the change in the curriculum 
of higher education in the year 2016 on the “Occupational Health and Safety” course. The fact that satisfying 
outputs of our applications, thus the being followed up by other universities and exchanging ideas for similar 
studies are also pleasing to us in terms of the accuracy of our work as a leader in this field.
Keywords: OHS culture, OHS courses in universities, awareness training, training of employee candidates
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Türk Basınında İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş Kazalarına 
Dair Algının Analizi
Bünyamin Esen

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Türkiye OECD ülkeleri içerisinde en fazla iş kazası yaşanan ülkelerden biridir. Ülkede her yıl 300 binin üzerinde iş 
kazası olmakta olup, 2012 yılında 2017 yılına kadar iş kazalarının sayısı kronik bir artış göstermiştir.

Yayınlanmış son resmi istatistiklere göre 2016 yılında Türkiye genelinde 286 bin 68 iş kazası olmuştur. Bu 
kazalar sonucunda 1405 kişi ölmüştür. Bu kazalar sonucunda 3 milyon 453 bin 702 iş saati kaybedilmiştir. 2016 
yılında Türkiye genelinde 597 kişi meslek hastalığına tutulmuştur. En çok iş kazası inşaat, taşımacılık, tekstil, 
gıda, makine ve metal sanayi sektörlerinde olmuştur. Bu veriler Türkiye’de iş kazalarının önemli bir sosyal 
ve ekonomik sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Böylesi derin bir sorunun çözümünün sağlanabilmesi için 
sorunu oluşturan ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlerin irdelenmesi önem arz etmektedir. Özellikle iş sağlığı 
ve güvenliğinin toplumda nasıl algılandığı ve bireylerin iş kazalarına bakış açısının tespit edilmesi önem arz eder.

Bu çalışmada Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği algısı ile iş kazalarına dair toplumsal bakış açısını anlamak üzere 
araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye basınında 2014 yılından bu yana iş kazaları üzerine çıkan 
önemli haberler derlenmiş ve sınıflandırılmıştır. Toplumsal algının yansıdığı mecra olan medya üzerinden Türk 
toplumunun iş kazaları olgusuna nasıl baktığı, temel zaaflar ve stratejik temalar tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: iş sağlığı ve güvenliği kültürü, iş kazaları, iş güvenliği kültürü, sosyal algı, medya

The Analysis of Perception Regarding Occupational Health and 
Safety and Work Accidents in the Turkish Press
Bünyamin Esen

Bogazici University, Department of Political Science and International Relations

Turkey is one of the worst in terms of work accidents among OECD countries. Each year more than 300 thousand 
work accidents are happening in the country, and by 2012 a chronic increase trend has started in the number 
of work accidents. According to the latest official statistics published, 68 thousand 286 work accidents have 
happened in Turkey in the year 2016. As a result of these accidents, 1,405 workers have died. Because of these 
accidents, 3 million 453 thousand 702 working hours have been lost in the year 2016. In 2016, 597 people were 
exposed to occupational diseases In Turkey. The most frequent business accidents are in the construction, 
transportation, textile, food, machinery and metal industries.

These data suggest that work accidents are a significant social and economic problem in Turkey. It is important 
to examine the economic, social and cultural causes to solve such a deep-rooted problem. It is especially 
important to understand how occupational health and safety is being perceived by the society and how 
individuals understand and perceive work accidents. This study has conducted a research to understand the 
social perspective and perception of occupational health and safety and work accidents in Turkey. Within the 
research, major news on the Turkish media regarding work accidents is being collected and classified. Through 
the media, which is a medium reflecting the social situation, the perspectives and perceptions of Turkish society 
regarding work accidents is being discussed and strategic themes in this perception is being analysed.

Keywords: occupational health and safety culture, work accidents, culture of work safety, social perception, 
media
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İSG’ de güvenlik kültürü ve saygı yaklaşımı
İsmail Macit Zeki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İSG kanunu 2012 yılında yayımlanmıştır. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimlerde İSG faaliyetlerinin 
farkındalığı kanundan sonra artmaya başlamıştır.

İSG profesyonellerinin memur ve işçi personele eğitim vermesiyle artan bir güvenlik kültürü algısı oluşmaya 
başlamıştır.

19 konuda verilen eğitimler çeşitli yaşlarda bulunan çalışanlarda davranış değişikliği oluşmasını amaçlamaktadır.

Herşeyin başı saygıdır. Kişinin KKD kullanması kendi bedenine olan saygısını göstermektedir.

Ulusal eğitim sistemi içerisinde çocuk yaşlarda İSG eğitimleri verilmesinin dışında çocukların etkileşim içinde 
olduğu servis şoföründen, minibüslere ve ebeveynlerine kadar her alanda saygı kültürünün yaygınlaştırılması 
için projeler geliştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu çalışmada mikro yaklaşımlar ile makro boyutta toplumdaki kendine saygı dolaysıyla İSG kültürünün nasıl 
geliştirilmesi gerektiği hakkında önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik kültürü, saygı yaklaşımı,

İSG Safety culture and respect approach in OHS
İsmail Macit Zeki

Istanbul Metropolitan Municipality

The OHS law was published in 2012. Particularly in public institutions and local governments, awareness of OHS 
activities has begun to increase after the law.

With the training of civil servants and workers in OHS professionals, an increasing sense of security culture 
began to emerge. The trainings given in 19 themes aim to create behavioral changes in workers of various ages.

Everything is respectable. The use of PPE by Kishin shows respect to his own body.

Within the national education system, it is important to develop projects to disseminate respect cultures in 
every area from service drivers, minibuses and parents, where children are interacting, besides providing OHS 
trainings at childhoods.

In this study, proposals were made about how micro-approaches and self-esteem in the macro scale should be 
used to develop OHS culture.

Keywords: Safety culture, respect approach, OHS
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Komşunun Tehlikesi Bizim Riskimizdir
Yaver Saka

Bayburt Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenliği Bölümü, Bayburt, Türkiye

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu diğer iş kanunlarından ayıran en mümeyyiz fark, proaktif bir koruma 
anlayışı ile muhtemel tehlikeleri tespit ederek tüm müşterek paydaların daha eylem başlamadan kaza ve 
kayıplardan korumaktır. İş profesyonelleri risklerden sadece çalışanları korumaya dair tedbirleri bildirmekle 
yükümlü değildir. Aynı zamanda işyerinin mali altyapısını oluşturan makine ve ekipmanları, işyerlerimizin 
sürdürülebilirliklerini sağlayan müşterilerini, yıllarla kazanılan değerleri olan itibarlarınıda korumaya dair 
tedbirleri bildirmek zorundadır. Bunuda ötesinde 4857 sayılı kanunun 2 maddesinde yazılı olan asıl işveren – 
alt işveren ilişkisi bulunan işverenleri müşterek sorumlu kılmaktadır. Bu sorumluluk 6331 sayılı kanunun 23. 
Maddesi ile korrdinasyon mecburiyetine dönüştürülmüştür.

‘’Komşuda pişer, bize de düşer’’ terimini ata sözü belleyen gönül coğrafyamızda son yıllarda komşu fabrikada 
yaşlanılan bir kaza yada felaketin etkisinde çalışanları, makineleri veya işgünü kaybına uğratan olayların artması 
bu maddenin ne kadarda yerinde olduğunun ispatıdır.

Lakin alt işveren, müteahit firma, taahhüt eden firma, taşeron, yüklenici firma diye nitelenerek çeşitlendirdiğimiz 
‘’Kamu Yatırımlarının Hizmetkarları’’, iş sağlığı ve güvenliği kuralları manzumesi dışına itilen kamu hizmetlerinde 
ataması zorunlu kılnmayan, atanmayan iş profesyonelleri tarafından mı koordine edilecek ?

En çok koordinasyon ihtiyacı olan kamu yatırımlarını en mühim kaidesi kamu ihale kanununa iş sağlığı ve 
güvenliğine dair gözetim ve denetim şartı ne zaman enjekte edilecek ?

Koordinasyon için isg katip çıktılarını isteyen İş sağlığı ve güvenliği uzmanları şahsi çıkar devşirme suçlamasından 
ne zaman kurtulacak ?

Anahtar Kelimeler: işbirliği, koordinasyon,

Isg The Danger of Our Neighbor Is Our Risk
Yaver Saka

Bayburt University, Property Protection and Security Department, Bayburt, Turkey

The difference between the Occupational Health and Safety Act (No. 6331) and the other labor laws is to recognize 
the prospective hazards with a proactive approach to protection and to protect all common beneficiaries from 
accidents and losses without initiating action.

Business professionals are not obliged to disclose only the measures to protect employees from risks. At the 
same time, the machinery and equipment that make up the financial infrastructure of the workplace have 
to declare measures to protect the sustainability of our workplaces, which are their earned value for years. 
Beyond that, the main employer - subordinate employer relationship written in Article 2 of Law No. 4857 
makes employers jointly responsible. This responsibility has been transformed into a corruption requirement 
with Article 23 of Law no. 6331. In the past few years in our heartland, where the word ‘’ Neighborhood is 
cooked, it falls to us ‘’ is an expression of the fact that the increase in the number of events that have caused 
the loss of workers, machines or workdays under the influence of an accident or catastrophic aging in the 
neighboring factory has been remarkable. Will be coordinated by unassigned business professionals who do not 
require appointment in public services that are shifted out of the line of business health and safety rules to the 
“public servants of public investments” that we have diversified by qualifying as sub-employers, subcontractors, 
contractors, subcontractors and contractors.

When will public investment, which needs the most coordination, be injected into the most important public 
scandal in the public procurement law for supervision and control of occupational health and safety?

When will the occupational health and safety specialists, who demand the closure of iSG for coordination, escape 
from the charges of personal recruitment?

Keywords: cooperation, coordination, ohs
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Mermer Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Faktörüne 
Çalışanların Yaklaşımı
Mehmet Çolak, Murat Yaşyerli, Tahsin Çetin

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği, Muğla

Günümüz işletmelerinde, iş ahlakı, etik değerler ve çalışma anlayışı bakımından “İş Sağlığı ve Güvenliği” öncelikli 
olmuştur. Bunun yanında bir işletmenin ergonomik ve iş sağlığı güvenliğine göre düzenlenmesinin o iş yerinde 
çalışanların iş verimini artırdığı, iş kazalarını azalttığı ve işçi-işveren ilişkilerini olumlu yönde etkilediği de bir 
gerçektir.

Bu çalışma, Muğla ilindeki mermer işleme atölye ve fabrikalarındaki çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik 
algılarını ölçmek için anket uygulaması yapılmış olup, elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. 
Sonuç olarak elde edilen bulgulara bakıldığında; çalışanların büyük bir çoğunluğu iş sağlığı ve güvenliği kurallarını 
pozitif yönde değerlendirdikleri ve kabullendikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mermer işleme atölyeleri ve fabrikaları, çalışanların algıları, İş Güvenliği Faktörü.

Approach Of Employees To Occupational Health And Safety In 
Marble Industry
Mehmet Çolak, Murat Yaşyerli, Tahsin Çetin

Muğla Sıtkı Koçman Üniversity, Wood Working Industrial Engineering, Muğla

In today’s businesses, business ethics, ethical values and approach to work has become a priority in terms 
of “Occupational Health and Safety”. Besides, it is a fact that organizing a company according to ergonomics 
and occupational health and safety, increase the work efficiency, reduce work-related accidents and worker-
employer relations in a positive way.

This study is based on a survey conducted at the Mugla among the employees in marble industy. The survey 
aims to measure the perception of Occupational Security and Health. Data obtained was analyzed with SPSS. 
Consequently, the findings show that the majority of the students believe that occupational health and safety 
rules are important and they accept them.

Keywords: Marble industry, Perception of employees, Occupational safety factor
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Bir kamu hastanesinin değişik bölümlerinde risk 
analizi uygulamasi
Ali Ceylan1, Erdal Çavuş2, Serdar Işık2, Medine Çiçek Girgin1

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Dağlığı Anabilim Dalı 2Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

İş sağlığı ve güvenliği, multidisipliner bir yapıya sahiptir. Bu disiplinler temelde hukuk, ekonomi, sağlık ve 
teknolojidir. İş sağlığı ve güvenliğinin, günümüzde istendik davranış sağlamaktan öte, bir süre arkasında 
kamu gücü bulunan norm hukukuna dayandırılması gerekmektedir. Sağlık sektörü hem benzer riskler taşıyan 
hem de içerisinde her kurumun kendine özgü risklerini barındıran kendine has özellikler taşıyan bir hizmet 
sektörüdür. Verilen hizmetin toplum sağlığını doğrudan etkilemesi bu işletmelerdeki risk yönetiminin ne kadar 
önemli olduğunun bir göstergesidir. Bu kurumlarda işletmenin alt yapısından, sistemin işleyişinden, personelin 
kişisel korunma önlemlerini yeterince almamasından, hastalar ve ziyaretçiler ile aynı ortamın paylaşılmasından 
ve buna benzer pek çok nedenden dolayı riskler ortaya çıkmaktadır. Alınan tüm tedbirlere, konuyla ilgili pek çok 
kanun, yönetmelik, genelge vb. yürürlüğe konmasına, personelin farkındalığını arttırmak için kurumlarda sürekli 
yapılan tüm eğitimlere rağmen, hala sağlık personelinin çeşitli risklerle karşı karşıya kalması, kurumlarda 
risklerin iyi tespit edilmediği ya da kurumların ihtiyaçlarına tam olarak cevap veren risk analizlerinin yapılarak, 
iyi bir risk yönetimi yapılamadığını gösterir. Sağlık sektöründe son zamanlarda etkili bir risk yönetimi yapılması 
gerektiği kabul edilmiştir. 2013 yılı başında Sağlık Bakanlığı tüm sağlık kurumlarının risk analizi yapmasını ve 
risk yönetimi uygulamalarını zorunlu hale getirmiş, sağlık kurumlarında risk analizleri yapılmaya başlanmıştır

Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirmesi, Hastane, İş Güvenliği

Risk analysis in different parts of a public hospital
Ali Ceylan1, Erdal Çavuş2, Serdar Işık2, Medine Çiçek Girgin1

1Dicle Universty faculty of Medicine Public Health Department 2Children’s Hospital of Diyarbakir Turkey

Occupational health and safety has a multidisciplinary structure. These disciplines are mainly law, economics, 
health and technology. Occupational health and safety need to be based on normative law, which has public 
power behind it for a while. The health sector is a service sector that carries both similar risks as well as unique 
features that each institution has its own risks. The direct impact of the given service on community health is 
an indication of the importance of risk management in these enterprises. In these institutions, there is a risk 
due to the sub-structure of the operator, the functioning of the system, the staff not taking adequate personal 
protection measures, the sharing of the same environment with the patients and the wig, and so on. All the 
measures taken, many laws, regulations, circulars and so on. It shows that despite the continuing training in 
institutions to increase the awareness of the personnel, there is still a risk management of the health personnel, 
the risks are not well detected in the institutions, or the risk analyzes that fully meet the needs of the institutions 
are performed. It has been acknowledged that an effective risk management has recently been required in the 
health sector. At the beginning of 2013, the Ministry of Health made risk analysis of all health institutions and 
imposed risk management practices and started to carry out risk analyzes in health institutions.

Keywords: Risk Assessment, Hospital, Job Security
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Çalışan temsilcilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği 
organizasyonlarındaki rolü
Halil Tam, Halil İbrahim Yavuz, Selahattin Gülbaran

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü,İstanbul

AMAÇ: İşyerlerinde yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarında Çalışan temsilcisi İşveren,İş Güvenliği 
Uzmanı,İşyeri Hekimi ve Çalışanlar arasında köprü vazifesi yapmaktadır.İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 
Yönetmeliğinin İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü başlıklı 6. Madde 1. Fıkra a bendi 
İşyerinden görevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer 
sağlık personelinin görevlendirilmesi konusunda çalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlar. 
Hükmü uyarınca da çalışan temsilcisinin sürecin en başından itibaren etkin katılımı öngörülmektedir. İş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma 
ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeyle yetkilendirilmiş çalışan temsilcileri uygun olumlu davranış 
değişikliği kazanacak şekilde bir eğitime tabi tutulduğunda ve belirli periyotlarda ilgili eğitim tekrarlandığında 
insan kaynaklı hata unsurları asgari seviyeye inecek, çalışanların sürece katılımları ve katkıları sağlanarak 
işyerinde İş Sağlığı ve güvenliği çalışmalarının verimliliğinin artması amaçlanmaktadır. BULGULAR: İş Sağlığı 
ve Güvenliği faaliyetlerinde çalışan temsilcilerinin rolü doğru tanımlanmaması ve organizasyonda uygun bir 
yere konumlandırılmaması kaynaklı meydana gelen sorunlar ve çözüm önerileri maddeler halinde aşağıda 
sıralanmıştır.
Çalışan temsilcilerinin seçim/atama süreçlerinde yapılan hatalar.
Çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hakkında yeterince ve sistematik olarak bilgilendirilmemesi
Çalışan temsilcilerinin hak ve yetkileri konusunda farklı uygulamaların olması
Çalışan temsilcilerinin sorumluluklarını düzenli olarak yerine getirmemeleri
Ramak kala olay değerlendirmesinden başlayarak,Risk değerlendirmesi, Acil durum planı,İç yönerge, İş Sağlığı 
ve Güvenliği kurul faaliyetlerinde çalışan temsilcilerinin yeterli katkı ve katılımı sağlamaması Sonuç: İş sağlığı 
ve güvenliği yönetim sistemlerinde çalışan temsilciliği her geçen gün adından daha fazla söz ettiren bir hale 
evrilirken eş zamanlı olarak sendikaların da iş sağlığı ve güvenliği konusunda algısal gelişimine katkı sağlamıştır. 
Çalışan temsilcileri ile ilgili olarak kanun koyucu da görevlerini gerçekleştirmelerine engel durumların 
önlenmesi amaçlı idari yaptırımlara başvurmuştur. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin sadece isg 
profesyonelleri üzerinden yürütülmesi ve işletmelerin konuyu süreçlerinin dışında tutmaları yanlışından uygun 
rol belirlenmesiyle dönülecektir.
Anahtar Kelimeler: Çalışan,Çalışan temsilcisi,İş Sağlığı ve Güvenliği

Provide employee representatives of organization and role of the 
Trust Business
Halil Tam, Halil İbrahim Yavuz, Selahattin Gülbaran

İstanbul Metropolitan Municipality,Directory of OHS,İstanbul

The goal: Workplace health and safety representative of the Employer Working in the works carried out, occupational 
safety specialist, occupational physician and Staff include bridge. The employer’s participation the regulation on 
occupational health and Safety Services and the obligation was titled 6. from work will be on duty at the service will 
be deployed or OSGB occupational physician, occupational safety specialist and other representatives working on the 
appointment of medical staff provides the opinion in advance. Also working in accordance with the provision of active 
participation from the very beginning of the process. Participate in work related to occupational health and safety, 
work monitoring, retrieval measures, propositions and similar matters with the representatives of the employees 
authorized to represent the employees of appropriate positive behavior change will win When it is a training and 
training in certain periods when repeated human-induced error. Findings: Occupational health and safety activities 
not identified correctly the role and organization of representatives of employees in an appropriate place fixes an 
issue where the problems and solutions occurring sourced ingredients are listed below. The representatives of the 
employees made mistakes in selection/appointment process. The representatives of the employees occupational 
health and safety legislation as sufficiently systematically the rights and privileges of representatives Running 
about the fact that the representatives of the Employees Results: Representation in occupational health and safety 
management systems, followed by the name of each passing day becomes more talked about while simultaneously 
a evolves and of trade unions, occupational health and safety has provided about perceptual development. With regard 
to employee representatives legislator from the tasks aimed at preventing situations of administrative sanctions. The 
activities of the occupational health and safety in our country only OHS professionals and businesses through exempt 
of the processes of the subject yanlışından course, determining the appropriate role.
Keywords: Employee, employee representative, occupational health and safety
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Sera İşçilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğindeki 
Farkındalık Seviyelerinin Değerlendirilmesi: 
Psikososyal Konular
Çiğdem Kıvılcımdan Moral, İbrahim Alpay Sakartepe

Akdeniz Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Antalya

Önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı ile iş kazası ve meslek rahatsızlığı oluşmadan risklerin tespit ve bertaraf 
edilmesi hedeflenmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olan faktörlerin arasında çalışanların 
psikososyal sağlıkları önemli bir yer tutmaktadır. İşverenler verimi arttırmak için teknolojileri, makineleri ve 
kimyasalları sürekli olarak yenilemektedir. Çalışanlar bu hızlı değişikliğe ve yoğun çalışma temposuna ayak 
uydurmakta zorlanıp stres yaşayabilmektedir. Bunun yanı sıra mobbing olarak adlandırılan çalışanlara yönelik 
psikolojik taciz konusu giderek artmakta, bu çalışanları olumsuz etkilemekte ve sonuçta onları iş kazaları ve 
meslek hastalıklarına hassaslaştırmaktadır. Bu çalışmada, seracılık sektörü işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği 
hakkındaki farkındalık seviyeleri araştırılmıştır. Bu amaçla 179 işçi ile yüzyüze görüşerek bir anket uygulanmıştır. 
Ankette seralardaki biyolojik, kimyasal, fiziksel, mekanik, psikososyal ve sağlık ile ilgili konularda sorular 
bulunmaktadır. Burada ise işçilerin psikososyal konulardaki algısı değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre sera 
çalışanlarının iş yaşamında stres yönetimi hakkındaki farkındalıkları düşük, ancak stres düzeyleri yüksektir. Ek 
olarak, çalışanların mobbingin ne olduğuna ilişkin farkındalıkları benzer şekilde düşük ve mobbing ile karşılaşma 
sıklıkları ortalama düzeydedir. Çalışmalar işçilerin stres düzeyini azaltmak için kendisine ve ailesine vakit 
ayırmasının çok önemli olduğunu vurgulamaktadır. Sonuçlar çalışanların bu konudaki farkındalık seviyelerinin 
yüksek ve tutumlarının olumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışanların haftalık izin kullanması gerektiği 
konusunda bilgileri ve kullanma sıklıkları yüksektir.

Anahtar Kelimeler: bezdiri, iş sağlığı ve güvenliği, psikososyal, sera, stres

Evaluation of Awareness Levels of Greenhouse Workers on 
Occupational Health and Safety: Psychosocial Issues
Çiğdem Kıvılcımdan Moral, İbrahim Alpay Sakartepe

Akdeniz University, Department of Environmental Engineering, Antalya

With preventive occupational health and safety approach, the risks are aimed to identify and eliminate before 
having occupational accidents and professional diseases. Psychosocial health of workers has an important 
place in the factors leading occupational accidents and professional diseases. Employers continuously renew 
technologies, machines and chemicals to increase efficiency. Employees may have difficulties to keep up with 
this fast changes and busy schedule and feel under stress. Furthermore, it is thought that psychological abuse 
towards workers called ‘mobbing’ is getting increased, this affects workers negatively and thus makes them 
vulnerable to occupational accidents and professional diseases. In this study, awareness levels of workers on 
greenhouse sector about occupational health and safety were investigated. For this purpose, a survey was 
applied to 179 workers by talking face to face. In the survey, there are questions about biological, chemical, 
physical, mechanical, psychosocial and health related issues in greenhouses. Hereby, perception of workers 
related with psychosocial matters is evaluated. According to the results, awareness levels of greenhouse 
workers about stress management in working life are low, however, their stress levels are high. Furthermore, 
awareness of workers about what the mobbing means is similarly low and frequency of experiencing mobbing 
is at moderate level. Studies emphasize that it is very important for both workers and their families to have 
spare time to decrease stress levels of workers. Results showed that awareness levels of workers are high and 
their attitudes are positive about this subject. In addition, information of workers on necessity of having weekly 
leave day and use of it are high.

Keywords: greenhouse, mobbing, occupational health and safety, psychosocial, stress
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Su Ürünleri Kuluçkahanelerinin İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönünden İncelenmesi
Ahmet Çabuk

Beykoz Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul

Türkiye’ de 30 Haziran 2012 tarihinden önce yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunun 4. maddesinin b alt 
maddesine göre “50’ den az işçi çalıştırılan (50 dâhil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya 
işletmelerinde” iş kanunu uygulanmıyordu. Su ürünleri sektörünün genel olarak tarım sektörü içerisinde yer 
alması su ürünleri sektöründe yer alan işyerlerinde iş mevzuatlarının uygulanmamasının en temel sebepleri 
arasında yer almaktaydı. Bu durum su ürünleri sektöründe yer alan işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğine dikkat 
edilmemesine ve çalışanların uygun olmayan çalışma ortamlarında çalışmasına, bu işyerlerinde meydana gelen 
iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kayda alınmamasına sebep olmaktaydı.
30 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun yürürlüğe girmesiyle ülkemizde faaliyet 
gösteren ve tehlikeli sınıfta yer alan su ürünleri sektörü bünyesinde yer alan bütün işyerleri iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatları kapsamına girmiş, ilgili mevzuatlar uygulanmaya başlamıştır.
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarından yararlanılarak bir tanesi İspanya’ da ve diğer ikisi Türkiye’ den seçilen 
toplam 3 adet deniz balıkları yavru üretim tesisi incelenmiştir. Tesislerde tehlike ve riskler tespit edilmiştir ve 
bu tehlike ve riskler 5x5 L Tipi Matris yöntemi ile değerlendirilerek derecelendirilmiştir. Yüksek risk puanına 
sahip olanların kabul edilebilir risk seviyelerine çekilmesi için alınması gereken önlemler ve yapılması gereken 
uygulamalara çalışmada yer verilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği temel alınarak deniz balıkları üretim tesislerinin 
tasarım ve kuruluş aşamasından kullanım aşamasına kadar geçen sürede dikkat edilmesi gereken hususlar 
belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Su Ürünleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Analizi, Kuluçkahane, L Tipi Matris Diyagramı 

Investigation of Water Products Hatcheries in Terms of Occupational 
Health and Safety
Ahmet Çabuk

Beykoz University, Property Protection and Security Department, Occupational Health and Safety Program, 
İstanbul

According to Article 4 (b) of Article 4 of the Labor Law No. 4857, which was in force before 30 June 2012, the 
“labor law” was not applied in the workplaces or businesses where 50 employees (including 50) were engaged 
in agriculture and forestry work. The presence of the aquaculture sector in the agriculture sector in general was 
one of the main reasons for the non- implementation of labor legislation in the aquaculture sector. This situation 
led to the fact that occupational health and safety was not paid attention to the enterprises in the fishery sector 
and the employees did not work in inappropriate working environments and job accidents and occupational 
diseases were not taken into account in these establishments.

With the enactment of the Occupational Health and Safety Law No. 6331 on June 30, 2012, all establishments 
operating in the country and located in the dangerous class within the aquaculture sector were covered by the 
occupational health and safety legislation and the related legislation began to be applied.

A total of 3 marine fish breeding establishments, one of which is selected in Spain and the other two in Turkey, 
have been examined by taking advantage of occupational health and safety legislation. Dangers and risks have 
been identified in the facilities and these dangers and risks have been graded by using the 5x5 L Type Matrix 
method. Measures to be taken to draw acceptable risk levels for those with high risk points and practices that 
need to be done are included in the study. On the basis of occupational health and safety, it has been noted that 
the design of marine fisheries production facilities must be paid attention during the period from design and 
establishment to use stage.

Keywords: Aquaculture, Occupational Health and Safety, Risk Analysis, Hatchery, L-Type Matrix Diagrams.
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İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirmenin Önemi
Erdem Kaplan1, Hafiz Hulusi Acar2

1Türkiye Ormancılık Kooperatifleri merkez Birliği  2İstanbul Yeni yüzyıl üniversitesi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çıkarılan tehlike sınıfları tebliğindeki tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde 
çalışanlar için 5544 Sayılı Kanunla Mesleki Yeterlilik Belgesi olma zorunluluğu getirilmeye başlanılmıştır. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan Tebliğler ile tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamındaki 81 
meslek dalında Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu ile sınav ücreti, istihdam ve teşvikler getirilmiştir. Belge 
zorunluluğu diğer tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler için de peyderpey getirilmektedir. Yine 16 Eylül 2017 tarih 
ve 30182 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2017/10713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÇSGB tarafından 46 
yeni meslekte daha Mesleki Yeterlilik Belgesi getirilmesi öngörülmüştür.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverenlere ve işçilere önemli sorumluluklar getirmiştir. Ancak çalışma 
hayatında kendi nam ve hesabına çalışanlar herhangi bir işverene bağlı olmadıkları için bu sorumluluk tamamen 
işçide kalmaktadır. Bu durumun en çok yaşandığı tarım ve orman gibi kırsal alanda çalışanlarda düşük gelir 
seviyesi ve imkansızlıkların olduğu düşünülürse burada devletin destek ve teşvikleri önem kazanmaktadır. İşte 
bu amaçla ÇSGB Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi bunu sağlamada bir kaldıraç görevi sağlayabilir.

Mesleki Yeterlilik Belgelendirme iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yanında diğer taraftan, kalite ve kantite 
olarak verimliliğin arttırılması, gençlerin sürdürülebilir istihdama yönlendirilmesi, kalifiye eleman sağlanması, 
sosyal güvenlik sistemine katılımda devlet teşviklerinin bulunması, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturması 
bakımlarından önemli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Yeterlilik Belgelendirme, tehlikeli ve çok tehlikeli işler, 5544 Sayılı Kanun, 
ormancılık

Importance Of Professional Competency Certification At 
Occupational Health And Safety
Erdem Kaplan1, Hafiz Hulusi Acar2 
1Turkish forestry cooperatives 2Istanbul Yeni Yuzyil University

With the Law No. 5544, the requirement to become a Vocational Qualification Certificate has begun to be imposed. 
With the With the Law No. 5544, the requirement to become a Vocational Qualification Certificate has begun to be 
imposed. With the Communiqués published by the Labor and Social Security Institution, 81 professions covered 
by dangerous and dangerous occupations have been required to pay the Vocational Qualification Certificate 
and have been given exam fees, employment and incentives. The document is step by step for compulsory 
and dangerous and dangerous professions. Again with the Decision of Council of Ministers No. 2017/10713 
published in the Official Gazette dated 16 September 2017 and numbered 30182, it was envisaged that by the 
Ministry of Labor and Social Security, 46 new articles should be submitted.

The Law No. 6331 on Occupational Health and Safety has placed significant responsibilities on employers and 
workers. However, this responsibility lies entirely in the workforce, as workers on their own behalf and in their 
working life do not depend on any employer. If this situation is considered to be due to low income levels and 
impossibilities in rural areas such as agriculture and forests, the support and incentives of the state are gaining 
importance. For this reason, the Professional Qualification Certification can provide a leverage for this purpose.

Vocational Qualification has been found important not only for providing job health and safety but also for 
increasing productivity in terms of quality and quantity, directing sustainable employment for young people, 
providing qualification personnel, participating in social security system, creating awareness and awareness.

Keywords: Occupational Proficiency Certification, dangerous and dangerous works, Law No. 5544, forestry
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Sera İşçilerinin İş Sağlığı ve Güvenliğindeki 
Farkındalık Seviyelerinin Değerlendirilmesi: Sağlık ile 
İlgili Konular
Çiğdem Kıvılcımdan Moral, İbrahim Alpay Sakartepe

Akdeniz Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Antalya

Seracılık sektörü çalışanları günlük işleri sırasında bazı sağlık riskleri ile karşılaşmaktadır. Örneğin bilinçsizce 
yapılan kimyasal uygulamaları ile insan sağlığı tehdit edilmekte, ürünlerde kimyasal kalıntı birikmekte, toprak, yer 
altı suları ve çevre olumsuz etkilenmektedir. Seralarda çoğunlukla kişisel koruma donanımları olmadığından ya 
da işçiler yeterince eğitimli olmadığı için yüz maskesi ve eldiven vb kullanmayarak sağlıklarını riske atmaktadır. 
Maruz kaldıkları kimyasal maddeler iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilmektedir. Diğer yandan 
çalışma ortamındaki tekrarlamalı ve zorlamalı fiziksel hareketlere bağlı olarak kas–iskelet rahatsızlıkları da 
sera çalışanlarında yaygın sorunlardan biridir. Bu çalışmada, seracılık işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki 
farkındalık seviyeleri belirlenmiştir. Bu amaçla 179 işçi ile yüz yüze görüşerek bir anket uygulanmıştır. Ankette 
seralardaki biyolojik, kimyasal, fiziksel, mekanik, psikososyal ve sağlık ile ilgili konularda sorular bulunmaktadır. 
Burada ise işçilerin sağlığına yönelik konulardaki algısı değerlendirilmiştir. Bulgulara göre çalışanların seraya 
özgü meslek rahatsızlıkları konusunda bilgileri düşüktür, ancak beklenmeyen bir şekilde meslek hastalığına 
yönelik tedbir alma çabaları yüksektir. Ek olarak çalışanların ilaçlamadan sonra ellerin yıkanması, banyo 
yapılması, ekipman temizliği yapılması ve ilaçlama yaparken giyilen elbisenin yıkanması gerektiğine ilişkin 
farkındalıkları yüksek ve bu konulardaki tutumlarının da olumludur. Ancak çalışanların büyük bir kısmının 
seralardaki eksikliklerden dolayı bazı önlemleri alamadığı, örneğin özellikle ücretli çalışanların ilaçlama sonrası 
günün sonunda kendi evlerinde banyo yapabildikleri, gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: ilaçlama, iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları, sağlık, sera

Evaluation of Awareness Levels of Greenhouse Workers on 
Occupational Health and Safety: Health Related Issues
Çiğdem Kıvılcımdan Moral, İbrahim Alpay Sakartepe

Akdeniz University, Department of Environmental Engineering, Antalya

Workers in greenhouse industry are faced with some health risks during their daily works. For example, 
unconsciously done chemical applications threat human health, chemical residues are accumulated in crops, 
soil, groundwater and the environment are affected negatively. Since most greenhouses are lack of personal 
protection equipments or the workers are not educated enough, they risk their lives without using face masks and 
gloves etc. Chemical materials, which they are exposed to, may lead to occupational accidents and professional 
diseases. On the other hand, musculoskeletal diseases are also common problems in greenhouse workers due 
to repetitive and forcible physical movements in working area. In this study, awareness levels of greenhouse 
workers about occupational health and safety were determined. For this purpose, a survey was applied to 
179 workers by talking face to face. In the survey, there are questions about biological, chemical, physical, 
mechanical, psychosocial and health related issues in greenhouses. Hereby, perception of workers related 
with health issues is evaluated. According to the findings, knowledge of workers about professional diseases 
particular to greenhouses is low, however, unexpectedly their efforts to take precautions against professional 
diseases are high. In addition, awareness of the workers about necessity of washing hands, bathing, cleaning 
of equipment and washing of clothes worn during chemical application is high and attitudes towards these 
issues are positive. Nevertheless, it was observed that most of the workers could not take some measures due 
to deficiencies in greenhouses, for instance, especially paid workers could be able to have bath after chemical 
applications in their houses at the end of the day.

Keywords: chemical application, greenhouse, health, occupational health and safety, professional diseases
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Balıkçılık Sektörünün İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Yönünden Değerlendirilmesi
Veysel Tatar1, Mehmet Rıza Adalı2, Meriç Burçin Özer3
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Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sakarya 3Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş., Artvin

İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biridir. Her yıl birçok çalışan, 
çalışma alanlarında meydana gelen kazalar sonucunda ölmekte, yaralanmakta veya hastalanmaktadır. Sahip 
olduğu potansiyel tehlike ve riskler nedeniyle su ürünleri sektörünün de en önemli problemlerinden biri 
çalışanların emniyetli ve sağlıklı çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Balık avcılığı ve su ürünleri yetiştiriciliği 
dünyadaki tehlikeli mesleklerden biridir. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü büyüme ile gelen sorunlar ile karşı 
karşıyadır. Denizel işletmelerde istihdam edilen çalışanlar bugün, kıyıda olduklarından çok daha fazla risk 
ve tehlike içerisinde olup, kanunlarla belirtilen işçi sağlığı ve güvenliği konusunda işverenler tarafından acil 
önlemler alınmak durumundadır.

Bu çalışmada ilgili sektör analiz edilerek, dünyadaki ve ülkemizdeki sektörel yapının istatistiksel rakamları 
ortaya konulmuş, iş sağlığı ve güvenliğinin bu alandaki önemi ve yapılan çalışmaları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Balıkçılık Sektörü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Su Ürünleri.

Evaluation Of Work In The Fishing Sector For Occupational Health 
And Safety
Veysel Tatar1, Mehmet Rıza Adalı2, Meriç Burçin Özer3

1Department of Transportation Services, Hopa Vocational School, Artvin Coruh University, Artvin, Turkey 
2Department of Industrial Engineering, Sakarya University, Sakarya, Turkey 3Park Denizcilik ve Hopa Liman 
İşletmeleri A.Ş., Artvin, Turkey

Work accidents are one of the most important problems encountered in working life. Every year many employees 
work in the area died as a result of an accident to occur, are ill or are injured. Aquaculture industry faced one 
of the most important human resource issues, because investors are not employees safe and healthy work 
environment because of having potential hazards and risks.

Fishing and aquaculture sector is one of the dangerous occupations in the World. Currently, aquaculture sector 
faces the problems regarding rapid growth. Today,labores working in maritime businesses are in much greater 
risk and danger than onshore and urgent measures must be taken by employers on occupational health and 
safety, as provided for by law.

In this paper, the relevant sector is analyzed and the statistical figures of the sectoral structure in the world and 
our country, are put forward, work done in this area of occupational health and safety are examined.

Keywords: Fishing Sector, Occupational Health and Safety, Aquaculture.
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Tarım Sektörü İSG Faaliyetlerinin Çok Kriterli Karar 
Verme Metotlarıyla Değerlendirilmesi
Ercüment Neşet Dizdar1, Muharrem Ünver2, Oğuz Koçar3, Ömer Cem Karakoç4
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Tarım sektörü, çeşitli besin maddelerini üreterek ve işleyerek, toplumun bu maddelere olan ihtiyacını karşılayan, 
ülke kalkınması üzerinde önemli etkiye sahip bir sektördür. Tarım sektörünün, ülke nüfusunun gıda maddeleri, 
sanayi sektörüne hammadde sağlaması, sanayi ürünlerine talep oluşturması ve milli gelire katkısı sebebiyle 
ulusal ekonomi içinde büyük bir önemi vardır. Türkiye’de tarım, ulusal gelir ve ulusal ekonomiye katkısına bağlı 
olarak çok önemli bir role sahiptir. Tarımdaki çalışma koşulları, güvenlik ve sağlık önlemleri yoluyla geçerli ve 
maliyet-etkin bir yolla anlamlı bir biçimde geliştirilebilir. Tarım çalışanları önemli sağlık, kaza ve yaralanma 
tehlikeleri ile karşılaşmaktadırlar. Sektörde karşı karşıya kalınan tehlike ve riskler göz önüne alındığında 
İSG konusunda ciddi uygulamaların gerektiği görülmektedir. Çok Kriterli Karar Verme problemlerinde sınırlı 
sayıda ya da sonsuz sayıda alternatifler arasından karar vericinin karar vermesi beklenmektedir. Sonsuz 
sayıda alternatifler arasından karar vermeye destek vermek amacıyla Çok Amaçlı Karar Verme, sınırlı sayıda 
alternatiften ise Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri geliştirilmiştir. Geliştirilen metotlarda çözüm yaklaşımları, 
çok az ön bilgiye ihtiyaç duyan yöntemlerden, matematiksel programlama tekniklerine, her farklı amaç için 
geniş bir ön bilgiye ihtiyaç duyan metotlara kadar zenginlik göstermektedir. Bu araştırmada, Tarım Sektörünün 
son on senelik İSG tablosu Çok Kriterli Karar Verme Metotlarıyla değerlendirilmiştir. Çalışmada kapsamında, 
toparlanan sayısal veriler tarım sektöründe yaşanan iş kazası ve meslek hastalıklarının mevsimsel trenlerindeki 
benzerlik ve farklılıkları Çok Kriterli Karar Verme Metotlarıyla ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu 
sektörüne yönelik İSG faaliyetlerine yön verecek tarzda yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tarım Sektöründe İSG, Karar Verme Metotları, Çok Kriterli Karar Verme Metotlarıyla, 
Tarımda İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Assessment of OSH Activities in the Agricultural Sector by Multiple 
Criteria Decision Making Methods
Ercüment Neşet Dizdar1, Muharrem Ünver2, Oğuz Koçar3, Ömer Cem Karakoç4

1Çankırı Karatekin University, Yapraklı Vocational High School, Occupational Safety and Health Department, 
Çankırı, Turkey 2Karabük University, Engineering Faculty, Industrial Engineering Department, Karabük, Turkey 
3Bülent Ecevit University, Engineering Faculty, Mechatronics Engineering Department, Zonguldak, Turkey 
4Çankırı Karatekin University, Yapraklı Vocational High School, Crop and Animal Protection Department, Çankırı, 
Turkey
The agriculture sector is a sector that has a significant influence on the development of the country that meets 
the needs of the society by producing and processing various nutrients. The agricultural sector has a great 
significance in the national economy because of the country’s food supplies, the provision of raw materials to 
the industrial sector, the demand for industrial products and the contribution of the national groom. In Turkey, 
agriculture has a very important role depending on the contribution of national income and national economy. 
Working conditions in agriculture can be developed in a meaningful way in a valid and cost-effective way 
through safety and health measures. Agricultural workers face significant health, accident and injury hazards. 
Considering the risks and risks faced in the sector, it is seen that serious applications about OSH are required. 
It is expected that the decision maker will decide between a limited number of infinite number of alternatives 
in a Multi-Critical Decision-making problem. Multiobjective Decision Making has been developed to support 
decision making from infinite number of alternatives, and Multicriteria Decision Making Methods have been 
developed for a limited number of alternatives. Solution approaches in developed methods are rich in methods 
requiring little preliminary knowledge, mathematical programming techniques, and methods requiring a broad 
preliminary knowledge for each different purpose. In this research, the last ten years’ OSH table of the Agriculture 
Sector has been evaluated with the Multi-Criteria Decision Making Methods. Within the scope of the study, the 
recovered numerical values were evaluated with the Multicriteria Decision Making Methods, similarities and 
differences in the seasonal trains of occupational accidents and occupational diseases in the agricultural sector. 
The results obtained are interpreted in such a way as to direct the OSH activities for this sector.

Keywords: OSH in Agriculture Sector, Decision Making Methods, Multiple Criteria Decision Making Methods, 
Occupational Accidents and Occupational Diseases in Agriculture
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Tarım Alanlarında Çalışan İşçiler İçin Var Olan 
Risklerin Yaratacağı Tehlikelerin Tespiti, Çözümleri Ve 
İşçilerin Tehlikelere Karşı Farkındalığının Artırılması
Ali Bahadır Küçükarslan

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı Ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Tarımda iş sağlığı ve güvenliği konusunda tehlikeler ve risklerin farkındalığını artırmak, bunların etkin 
yönetim ve kontrolünü teşvik etmek, iş kazalarını ve hastalıklarını önlemeye yardımcı olmak ve çalışma ortamını 
iyileştirmek, daha olumlu tutum ve davranışların sergilenmesini sağlamak, sağlık ve güvenlik uygulamalarının 
tüm çalışanlara yaş veya cinsiyet gözetmeksizin uygulamak. YÖNTEM: Bu araştırma mümkün olduğunca 
literatür taraması yapılarak, ILO ve TUİK verileri ile karşılaştırmalı olarak Avrupa Birliği ve ABD tarımda iş sağlığı 
standartları incelenerek, ülkemizde de saha çalışması yapılarak gerçekleştirilmiştir. BULGULAR: Kazaları ve 
hastalıkları makul derecede engellemek için tarımda karşılaşılan risklerinin kapsamına yönelik uygun stratejiler 
belirlenir. Sektör risk arz eden hava koşulları, tarımsal ilaçlar, mekanik, biyolojik, elektriksel ve kimyasal riskler 
gibi tedbir alınması gereken risk kaynaklarına sahiptir. Tarım alanında çalışan traktörlerin %50’sine yakını TUİK 
verilerine göre ekonomik ömrünü doldurmasına rağmen kullanılması risk oluşturmakta. Dünyada 5 milyona 
yakın kişi yanlış ve aşırı kullanılan pestisitlerden her yıl zehirlenmekte. Virüs kökenli hastalıklar, bakteriler, 
alerjiler sahanın ciddi risk kaynakları arasında. Yüksek beden gücü isteyen ve aralıksız saatlerce uygun olmayan 
pozisyonlarda çalışmalar zaman içinde meslek hastalıklarına, ani rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep 
olmaktadır. SONUÇ: Bu çalışma göstermiştir ki, çocuk, kadın ve kayıt dışı çalışanların sektörler arasında tarım 
ilk sırada yer alan sektörlerden biridir. Ayrıca yaşam koşulları, çevre hijyeni, pestisit zehirlenmesi, meslek 
hastalıkları, ergonomi sorunları, mesleki sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve tarım işçilerinin tıbbi muayenesi 
sorunları iyileştirilmeli ve kanun koyucu tarafından denetiminin artırılması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Tarım, Hijyen, Ergonomi, Tedbirler, Standartlar

Determination And Solution Of The Hazards Of The Risks For The 
Workers In Agricultural Areas And The Increasing Of The Workers 
Awareness To The Hazards
Ali Bahadır Küçükarslan

Istanbul Commerce University, Institute of Science, Department of Occupational Health and Safety, Istanbul

OBJECTIVE: To raise awareness of hazards and risks in agriculture in occupational health and safety, to 
promote effective management and control, to help prevent work accidents and diseases, to improve working 
conditions, to display more positive attitudes and behaviors, gender METHODS: This study was carried out by 
searching the literature as much as possible and comparing the ILO and TUIK data with European Union and 
US agricultural health standards in Turkey and conducting field studies in our country. FINDINGS: In order to 
prevent accidents and diseases at a reasonable level, appropriate strategies are determined to cover the risks 
in agriculture. The sector has risk sources that need to be taken such as weather conditions, agrochemicals, 
mechanical, biological, electrical and chemical risks. Nearly 50% of tractors working in the agricultural sector 
are at risk of using it despite the fact that it is filling the economic life compared to the TUIK data. Nearly 
5 million people in the world are poisoned every year from incorrect and overused pesticides. Virus-related 
diseases, bacteria, allergens are among the major risk sources of the field. Work in positions that require 
high body strength and are not suitable for many hours continuously causes profession diseases and sudden 
disturbances over time. CONCLUSION: This study shows that agriculture is among the first sectors in the 
sectors of children, women and informal workers. In addition, problems of living conditions, environmental 
hygiene, pesticide poisoning, occupational diseases, ergonomics problems, organization of occupational health 
services and medical examinations of agricultural workers should be improved and control by the legislator 
should be increased.

Keywords: Agriculture, Hygiene, Ergonomics, Measures, Standards
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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde Orman İşçiliğinin 
Değerlendirilmesi
Gökay Karasay1, Murat Demir2

1Orman Mühendisi 2İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman İnşaatı ve 
Transportu Anabilim Dalı

Bu çalışma kapsamında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü araştırma alanı olarak seçilmiştir. İstanbul Orman 
Bölge Müdürlüğü’nün sınırları İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ şehirlerini kapsamaktadır. Çalışma alanının 
toplam orman alanı 602357 hektardır. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde 8 işletme müdürlüğü (Bahçeköy, 
Çatalca, Demirköy, İstanbul, Kırklareli, Vize, Kanlıca, Şile) ile 63 işletme şefliği ve 2 fidanlık müdürlüğü 
bulunmaktadır. 35 sorudan oluşan anket ve 275 orman işçisine uygulanmıştır. Bu ankette genel bilgi, çalışma 
koşulları, kullanılan ekipman, sağlık bilgi ve alışkanlıkları hakkında bilgi toplanmıştır. Araştırma alanında, 
araştırmanın önemli etkilerinden biri, ormancılık çalışanlarının bulunabilirliğini belirleme imkanı sağlamasıdır. 
Bu çalışma ile, araştırma alanındaki orman çalışmalarında karşılaşılan sorunlar hakkında bir öneri yapılarak 
olası önlemlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Ormancılık çalışmalarının mevcut durumu, çalışma alanındaki 
sayısal ve istatistiksel değerlendirmelerle ortaya konulmuştur. Araştırma alanındaki orman çalışanları arasında 
çalışma koşulları, sağlık koşulları ve çalışma koşullarında belirgin farklılıklar olduğu görülmektedir. Çalışmanın 
bu önemli bulgularıyla sayısal ve istatistiksel verilerin ortaya çıkardığı önemli bir orijinal değer taşıyacağı 
düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: orman işçilerinin sağlığı, iş güvenliği, çalışma yeri güvenliği, odun üretimi

Assessment of forest workmanship in Istanbul Directorate of 
Forestry
Gökay Karasay1, Murat Demir2

1Forestry Engineer 2Istanbul University, Faculty of Forestry, Forest Engineering Division, Department of Forest 
Construction and Transportation

Within the scope of this study, Istanbul Forest District Directorate was chosen as the study ar-ea. Istanbul Forest 
District Directorate’s works covered Istanbul, Edirne, Kırklareli and Tekirdag cities. The total forest area of the 
study area is 602357 hectares. There are 8 main directorates (Bahcekoy, Çatalca, Demirköy, Istanbul, Kırklareli, 
Vize, Kanlıca, Şile) and 63 sub- directorates and 2 nursery directorates in Istanbul Forest District Directorate. A 
question-naire has 35 questions and it was applied to the 275 forestry workers and in this questionnaire was 
collected about general information, working conditions, used equipment, health information and habits. In the 
study area, one of the significant effects of the study is to provide the possibility of determining the availability 
of forestry workers. With this study, a suggestion can be made about the problems encountered in the forest 
works in the study area and to evaluate possible measures to be taken. The current situation of forestry work 
will be tried to be revealed by the numerical and statistical evaluations in the study area. It is observed that 
there are signif-icant differences in the working conditions, health conditions and working conditions among the 
forest workers in the main directorates. It is thought that the with these important findings of the study is likely 
to carry an important original value that emerges from numerical and statistical data.

Keywords: forestry worker’s health, occupational safety, workplace safety, forest harvesting
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Ormancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi
Erhan Çalışkan, Nevin Avcı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, 61080,Trabzon, Turkey

Ormancılık faaliyetleri, çok çeşitli işleri içine alan, çoğunlukla doğaya açık çalışma koşullarında gerçekleştirilen 
ve tehlikeli işlerden oluşan bir organizasyondur. Bu organizasyonun içerisinde, tohumların toprağa ekilmesiyle 
elde edilen fidanların ağaç olması ve bu ağaçların ormanı oluşturması, ağaçların gençlik çağından kesim çağına 
kadar korunması, elde edilen ürünlerin hasadı ve orman depolarına kadar taşınması, ormanlara müdahaleyi 
kolaylaştıran orman yollarının diğer tesislerin kurulması, fidanlık ve ağaçlandırma çalışmaları, erozyon 
kontrol faaliyetleri söz konusu olmaktadır. Bu işler, çoğunlukla ana ulaşım merkezlerinden uzakta, dağlık ve 
engebeli alanlarda, iklim ve coğrafik koşulların doğrudan etkisi altında, yüksek enerji tüketimini, statik çalışma 
pozisyonunu ve vücut postürünün sıklıkla dengesiz biçimde çalışmasını gerektiren, gaz, toz, titreşim ve gürültü 
gibi olumsuzlukların da yer aldığı bir ortamda yürütülmektedir. Ormancılık da bütün bu faaliyetler orman 
işçileri tarafından gerçekleştirilir. Ülkemizde ormancılıkta çalışan işçilerin, mevsimsel ve çoğunlukla sigortasız 
çalıştırılmaları, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının takibini zorlaştırmaktadır. Çalışma koşulları itibariyle 
taşımış olduğu fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psiko-sosyal risklerle tehlikeli sektörler arasındadır. 
Orman işleri ve işçiliği madencilik ve inşaat sektörü gibi tehlikeli işler sınıfında yer almaktadır. Ormancılık işlerinde 
çalışanların iş sağlığı güvenliği yönünden birçok problem bulunmaktadır. Orman işçileri işle ilgili deri hastalıkları 
ve kimyasal kullanımı ve uzun süre güneşe maruz kalma ile ilişkili bazı kanserler, kas iskelet sistemi sorunları, 
pestisit zehirlenmeleri gibi sağlık sorunları nedeniyle yüksek risk altındadır. Bu çalışmanın amacı ormancılıkta 
iş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı, işleyişi ve alandaki riskler değerlendirilmiş, yapılan çalışmaların önemine 
vurgu yapılarak uygulamaya dönük öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ormancılık, Orman İşçileri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Türkiye

The Importance Of Occupational Health and Safety in Forestry
Erhan Çalışkan, Nevin Avcı

KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY,

Forestry activities are an organization consisting of a wide range of activities, mostly dangerous work carried 
out in open nature. In this organization, the seedlings obtained by cultivating the seeds to the soil are trees 
and the protection of the trees from the youth era until the age of slaughter, the harvesting of the obtained 
products and their transportation to the forest deposits, the establishment of other facilities of forest roads 
that facilitate intervention in forests, nursery and afforestation works, erosion control activities. These jobs 
often involve negativities such as gas, dust, vibration and noise, which require high energy consumption, static 
working position and frequent unbalanced work of body posture in mountainous and uneven areas, far away 
from the main transport hubs, under the direct influence of climate and geographical conditions is carried out in 
an environment. In forestry all these activities are carried out by forest workers. Employees working in forestry 
in our country, seasonally and mostly uninsured, make it harder to follow work accidents and occupational 
diseases. It is among the dangerous sectors with physical, chemical, biological, ergonomic and psycho-social 
risks that it carries in working conditions. Forestry jobs and workmanship are in the dangerous category of 
jobs such as mining and construction. There are many problems in the occupational health and safety of forest 
workers. Forest workers are at high risk due to work-related skin diseases and chemical use and some cancer 
related to long-term sun exposure, musculoskeletal system problems, pesticide poisoning. The aim of this 
study is to evaluate the scope, functioning and risks of occupational health and safety in forestry and suggest 
proposals for implementation by emphasizing the importance of the studies carried out.

Keywords: Forestry, Forestry Workers, Occupational Health and Safety, Turkey
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Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçilerinin Mevcut 
Sorunlarının Belirlenmesi
Deniz Oruç

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü,DÜZCE,TÜRKİYE

Bu sistematik inceleme ülkemizde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanların sorunlarını inceleyen çalışmaları 
sistematik olarak incelemek ve mevcut sorunlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır.

Bu çalışmanın evrenini 2012-2017 yılları arasında Türkiye’de mevsimlik tarım işçileri ile ilgili yapılmış çalışmalar 
oluşturmaktadır. Veri tabanlarında yapılan taramalarda “mevsimlik tarım işçiliği” “Mevsimlik İşçilik” anahtar 
kelimeleri kullanılarak yapılan taramalarda 281 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu makalelerden mevsimlik tarım 
işçilerinin sorunları ve çözüm önerilerin verildiği 23 çalışma seçilmiştir. Çalışmanın örneklemini 23 makale 
oluşturmuştur.

Yapılan çalışmalarda mevsimlik tarım işçilerinin çalışmak için aileleri ile ülkenin farklı bölgelerine göç ettikleri, 
Çalışma dönemlerinde birden fazla bölgede yaşam ve sağlık koşullarının iyi olmadığı yaşam alanlarında kaldıkları 
tespit edilmiştir. Sigortasız çalıştıkları ve Çalıştıkları tarlalarda herhangi bir iş sağlığı ve güvenliği önlemi olmadan 
çalıştıkları belirtilmiştir. Mevsimlik işçilerin en önemli sorunları; Barınma koşullarının yetersizliği, olumsuz 
çevre koşulları, ulaşım, uzun süreli yoğun çalışma, yetersiz güvenlik önlemleri altında kalmak ve çalışmak, 
dışlanma, çocuklarının eğitime devam edememesi ve çalışmaya onları da götürmek zorunda olmaları olarak 
belirlenmiştir.

Keywords: Tarım, mevsimlik işçilik, sorunlar
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Traktör Kuyruk Milinden Güç İletiminde Ortaya Çıkan 
Kazalar ve İş Güvenliği Sorunları
Yeşim Benal Öztekin1, Handan Tokel Akipek2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Samsun 
2Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırıkkale İl Müdürlüğü Kırıkkale

Traktör, tarım kesiminde en önemli güç kaynağıdır. Bitkisel ve hayvansal üretimdeki çeşitliliğe bağlı olarak 
kullanıma sunulan çeşitli tarım makinelerinin birçoğu farklı şekillerde traktörden güç alarak çalışmaktadır. 
Traktörlerde en yaygın kullanılan güç çıkış noktalarından biri kuyruk milidir. Kuyruk mili, dönerek çalışan organları 
olan tarım makinelerine hareket iletimini sağlayan organdır. Traktör kuyruk milinden tarım makinesine güç 
iletiminde mafsallı miller kullanılmaktadır. Traktör kuyruk milinden hareket alarak çalışan tarım makinelerine 
örnek olarak toprak frezesi, harman makineleri, balya makineleri, bitki koruma makineleri, ekim makineleri, 
gübre dağıtma makineleri vb sayılabilir. Bu makinelere kuyruk milinden güç iletiminde kullanılan mafsallı 
miller; traktör kuyruk mili hareketinin makinelere aktarılmasında, makinelerde gücün hareketli organlara 
iletilmesinde ve sabit durduğu yerde çalıştırılan makinelerde güç iletiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Traktör kuyruk mili ile tarım makinesi arasında güç iletiminde kullanılan mafsallı millerin bağlama ve sökme, 
çalıştırılma, tıkanıklıkların giderilmesi, tamir bakım uygulamaları vb işlemler sırasında kazalara sebep olduğu 
görülmektedir. Yüksek devirli hareket ileten mafsallı millerin sebep olduğu kazaların büyük oranda ölümcül 
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada traktör kuyruk milinden tarım makinelerine güç iletiminde yaşanan kazalar 
ve iş güvenliği sorunlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: tarımda iş güvenliği, traktör, traktör kuyruk mili

Accidents and Safety Problems in Power Transmission from Tractor 
PTO
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Livestock Kırıkkale

Tractor is the most important power source in agricultural sector. Depending on the varieties of plant and animal 
production, many of the various agricultural machines are powered by the tractor in different ways. One of the 
most commonly used power take-off in tractors is the power take-off (PTO) shafts. The PTO is a part that allows 
the transmission of rotation to agricultural machines with rotating parts. The articulated shaft is used to transmit 
power from the tractor’s PTO shaft to the agricultural machine. Examples of agricultural machinery that operate 
by moving from the tractor’s PTO shaft include soil cultivation, threshing machines, balers, plant protection 
machines, sowing machines, fertilizers and so on. The articulated shaft used for transmitting power from PTO 
shafts to these machines; the tractor’s PTO rotations to machines, to transmit power to moving parts in the 
machines and to transmit power in machines that are stationary. It is seen that the accident occurred during 
operations such as connecting and disconnecting, operation, elimination of blockages, repair and maintenance 
applications, etc., which are used for power transmission between the tractor PTO shaft and the agricultural 
machine. It is seen that the accidents caused by the articulated shaft, which transmits high-speed motion, are 
deadly in large scale. In this study, it was aimed to evaluate the accidents and safety problems of the power 
transmission from the tractor shaft to agricultural machines.

Keywords: safety in agriculture, tractor, tractor PTO
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Tarım çalışanlarının pestisit kaynaklı zehirlenmelere 
maruz kalma riski
E. Selcen Darçın1, Murat Darçın2, Gürdoğan Doğrul2, Murat Alkan2

1Gazi Üniversitesi, Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara 2Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisi, Ankara

Pestisitler, insan ve hayvan vücudu ile bitki ve cansız cisimler üzerinde veya çevresinde bulunan veya yaşayan 
zararlılar ile besin maddelerinin, üretimi, hazırlanması, depolanması ve tüketimi aşamalarında besin değerlerini 
azaltan veya yok eden böcek, kemirici, yabani ot, mantar ve toprak kurdu gibi zararlıları engellemek, etkilerini 
azaltmak veya kontrol altına almak amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Önemli bir halk sağlığı problemi 
olan pestisit zehirlenmelerinin büyük bir kısmı çalışma ve ev yaşamının birbirinden ayrılamadığı tarım 
sektöründe olmaktadır. Bu çalışmanın amacı; meydana geliş şekli, nedeni, etkilenenlerin özellikleri, maruziyet 
yeri ve zamanı gibi kontrol ve önleme programlarının planlanması için önemli parametreler yönünden tarım 
sektöründe pestisit zehirlenmelerine etki eden faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmada seçilmiş illerin kırsal 
kesimlerinde meydana gelen pestisit kaynaklı zehirlenmeler olay raporlarına göre incelenerek analiz edilmiştir. 
Pestisit zehirlenmeleri tüm zehirlenme vakaları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Mağdurlarının önemli kısmı 
tarım ilaçları ve hayvan sağlığı ürünlerinden zehirlenmiştir. Beş ve daha küçük yaştaki çocuklar en riskli mağdur 
grubudur. Zehirlenmeler yaz döneminde daha yaygındır. Zehirlenmeye sebep olan pestisitlerin büyük çoğunluğu 
zirai uygulamalar için, önemli bir kısmı da evdeki haşere/böcek/karınca/farelerin öldürülmesi için kullanılan 
ürünlerdir. Bu çalışmanın sonuçları, tarım çalışanları ve ailelerinin maruz kaldığı pestisit zehirlenmelerine ilişkin 
sunduğu bulgularla literatürdeki boşluğa orijinal bir katkı sağlamaktadır. Tarım sektöründe önemli bir problem 
sahası olmaya devam eden pestisit zehirlenmelerini önlemek için çok daha güçlü çabalar gösterilmesi ihtiyacı 
bu araştırmada ortaya çıkmıştır. Sonuçlar pestisitlerin güvenli depolanması, muhafazası, hazırlanması, kullanımı 
ve imhasını teşvik yönüyle tarım çalışanları ve ailelerinin akut pestisit maruziyetinin azaltılmasını hedefleyen 
uygulama ve eğitim stratejileri geliştirmek amacıyla kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, pestisit, tarım çalışanı, zehirlenme

Risk of exposure to pesticides pesticide-induced poisoning by 
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1Gazi University, Polatlı Faculty of Science & Arts, Department of Biology, Ankara 2Gendarmerie and Coast Guard 
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Pesticides are chemicals, which are used to block, control and decrease the effects of insects, rodents, 
finger grass, mushroom and soil worm which decrease the nutritive value of nutrition during the production, 
preparation, storage and consumption stages and the ones which live on or around human or animal body or on 
plant. Large extent of pesticide poisoning, which is a serious public problem, occurs in agricultural area in which 
work life and domestic life are not separated. Purpose of this study is to specify programs of block and control. 
The purpose of this study is to determine the occurrence of shape, because those affected properties, pesticide 
exposure time and place of such control and prevention for the planning of programs in the agricultural sector 
in the direction of the important parameters to the factors affecting poisoning. In the studies, poisoning which 
is welding from pests in the rural areas of chosen cities was analyzed according to the event reports. A great 
deal of victims has been intoxicated by agriculture and animal health products. The highest risk group is the 
children under 5 years old. Most of the pests which cause intoxication are for agricultural practice, and a great 
deal of it is used to kill insects etc. The result of this study is to contribute to fill the gap in literature by presenting 
the findings related to the poisoning exposition of agriculture workers and their families. It has come out in 
the research that more effort must be shown to prevent the pesticide intoxications which is seen as a major 
problem area in agriculture sector. Those results could be used to develop educational strategy and practice to 
encourage agriculture workers and their families’ acute pesticide exposition to secure storage, conservation, 
preparation, usage and destruction of pests.

Keywords: Occupational safety, pesticide, agriculture worker, poisoning
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Mevsimlik Tarım İşçilerinin Ulaşım Güvenliğinin 
Değerlendirilmesi
Erdal Öz

Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu, Tarım Makineleri Programı, İzmir

Türkiye’de her yıl çok sayıda mevsimlik tarım işçisi gerek bölgesel gerekse bölgeler arası göç etmektedir. Bu 
işçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2010 yılında 
bir eylem planı yayınlanmış ve uygulamaya onmuştur. Bu planın hedeflerinin başında işçilerin çalışacakları 
yere ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için yapılması gerekenler ve sorumluluk alacak tarafların 
belirlenmesi yer almaktadır. Ne var ki, yazılı ve görsel basında yayınlanan çok sayıda kaza haberi ulaşımla ilgili 
sıkıntıların tam anlamı ile ortadan kaldırılamadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada 2011-2017 yılları arasında 
gerçekleşen mevsimlik işçi kazalarının boyutunun ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda yerel ve 
ulusal medya kaynaklarının arşivleri taranmış, elde edilen veriler çeşitli yönlerden irdelenmiştir. Sözü edilen 
periyotta 137 kazanın yaşandığı, bu kazalarda 147 işçinin hayatını kaybettiği, 2000 e yakın işçinin ise yaralandığı 
belirlenmiştir. Kazaların büyük bir kısmının Manisa, Adana ve Şanlıurfa illeri sınırları içerisinde meydana geldiği, 
Haziran-Ağustos ayları arasında yoğunlaştığı ortaya konulmuştur. İşçilerin önemli bir kısmının aile olarak 
seyahat ettiği, ölen ve yaralananların önemli bir kısmının aynı ailenin bireyleri olduğu gözlenmiştir. Ulaşım aracı 
olarak büyük çoğunlukla minibüs kullanıldığı gözlenmekle birlikte kamyonet kasasında ve traktör römorkunda 
taşımanın da yaygın olduğu belirlenmiştir. Devrilme ve çarpışmanın kazaların ana nedenleri olduğu ortaya 
konulmuştur. Araçlarda ortalama 16 kişinin taşındığı, özellikle kasa ve römorklarda 20-30 arasında kişinin 
seyahat ettiği bir diğer çarpıcı sonuç olarak ortaya çıkmıştır. Elde edilen veriler gerek eylem planı ve gerekse bu 
doğrultuda yayınlanan genelgeler doğrultusunda irdelenmiş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: tarım, işçi, kaza, ulaşım

Evaluation of Transportation Safety of Seasonal Farm Workers
Erdal Öz

Ege University, Ege Vocational Training School, Department of Farm Machinery, İzmir

Every year numerous seasonal farm workers have been migrated both regional and interregional in Turkey. An 
action plan published and implemented in order to improve the working conditions of these workers by In order 
to improve the working conditions of these workers by Ministry of Labour and Social Security in 2010. One of 
the goals of this plan is to determine strategies and responsible parts to transport workers to the fields safely. 
However, many accident news published in both printed and visual media revealed that the problems related 
to transportation could not be removed properly. In this study, it was aimed tahat to reveal to magnitude of 
seasonal farm worker accidents occured between 2011-2017. For this aim, local and national media resources 
were scanned and the obtained data were examined in various aspects. It was determined that 137 accident were 
occured abovementioned period. 147 worker died while almost 2000 workers injured. Many of the accidents 
were occured in Manisa, Adana and Şanlıurfa and intensified between June and August. It has been observed 
that a significant portion of workers traveled as a family, and that a significant proportion of those killed and 
injured were members of the same family. Although it is observed that minibuses are mostly used as means 
of transport, it has been determined that it is widespread in pick-up trucks and tractor trailers. Overturning and 
crashing were found main causes of accidents. It was observed that an average of 16 people were transported 
on vehicles and 20-30 people were traveled especially in pick-up track cases and taractor trailers in some 
accidents. The obtained data were analyzed consider with both the action plan and circulars published in this 
direction and suggestions for solutions were made.

Keywords: agriculture, worker, accident, transportation
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Tarım, orman ve hayvancılık faaliyetlerinde yüksekten 
düşme türü kazalar
Murat Darçın1, Emine Selcen Darçın2, Murat Alkan1, Gürdoğan Doğrul1

1Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara 2Gazi Üniversitesi, Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü, Ankara

Doğası gereği en tehlikeli sektörler arasında yer alan tarımın en belirgin özelliklerinden biri ne yazık ki kötü 
iş sağlığı ve güvenliği koşullarıdır. Yetersiz veri raporu sistemi nedeniyle pek çok olay bildirilmemiş olmasına 
rağmen, kaza oranları diğer tüm endüstrilerden daha fazla olan tarım sektöründe en yaygın kaza türlerinden 
biri de her yıl binlerce insanın ölümünden sorumlu olan yüksekten düşme olaylarıdır. Tarımsal faaliyetlerin 
yürütülmesi esnasında hiçbir önlem alınmaması ya da kusurlu, uygunsuz veya yanlış ekipman kullanılması 
nedeniyle yüksekten düşmeler sıkça meydana gelir. Yüksekten düşme olaylarının mağdurları, türleri, nedenleri 
veya diğer belirli özellikleri hakkında ülkemizde ulusal düzeyde yeterli veri ve çalışma maalesef yoktur. Bu eksiklik, 
meydana gelen olayların tam olarak tespit edilip neden ve sonuçlarının ortaya konulmasını zorlaştırmaktadır. 
AMAÇ: Literatürdeki boşluğa katkı sağlayacağı değerlendirilen bu çalışmanın amacı yüksekten düşme türü 
kazaları inceleyerek önemli faktörleri ortaya koymaktır. Bu çalışmada, seçilmiş illerin kırsal alanlarındaki 
tarımsal faaliyetlerle ilişkili ‘yüksekten düşmeler’ olay raporlarına dayanılarak incelenmiştir. Düşme türü bu 
kazaların tarımsal faaliyetlerle (tarım/ormancılık/hayvancılık) ilişkili olanları olay tür, sebep ve zamanı, kazanın 
şiddeti, mağdurların yaş ve cinsiyeti ile diğer faktörler yönünden analiz edilmiştir. Tarımla ilişkili yüksekten 
düşmeler genellikle meyve toplama veya ağaç budama esnasında ağaçtan düşme şeklindedir. Tarım ilişkili 
düşmelerin önemli bir kısmı ölüm veya ağır yaralanmayla sonuçlanmıştır. En fazla düşme, çalışma saatlerinin 
sonlarına doğru meydana gelmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarının ulusal ölçekteki bilgi boşluğuna yaptığı katkıyla 
tarımda yüksekten düşmelerle ilgili farkındalık yaratmaya katkı sağlaması beklenmektedir. Elde edilen bulgular, 
kırsal alanda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışma yapan araştırmacılar için değerli bir referans olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, iş kazaları, tarım, yüksekten düşme

Agriculture, forestry and livestock-related accidents due to falls 
from a height
Murat Darçın1, Emine Selcen Darçın2, Murat Alkan1, Gürdoğan Doğrul1

1Gendarmerie and Coast Guard Academy, Ankara 2Gazi University, Polatlı Faculty of Science & Arts, Department 
of Biology, Ankara

For its nature, most distinct characteristics of agriculture are unfortunately bad work health and working 
conditions for it is among those which are the most dangerous sectors. Although many accidents haven’t been 
manifested due to inadequate data report system, one of the accident types in agriculture is falling from a high 
which causes many to death. Falling from a high frequently take place because of unawareness on taking no 
precaution or because of the use of inadequate inappriporate equipments during agricultural facilities. There 
is not enough data or study on international level on the victims, types, reasons of falling in our country. This 
makes it even harder to examine and establish the cases. The purpose of the study is to contribute the fulfilment 
of the gap in its literature by examining the cases. In the studies, the rural areas of chosen cities were analysed 
according to the event reports. The falling type has been examined from the point of type, reason and time, the 
degree of the accident, victims’ age and sex. Falling in agriculture is generally ‘’fall from a tree’’ while picking up 
fruits. The great deal of falling in agriculture has resulted in injury or death. Most of the falling from a high cases 
has taken place at the end of the working hours. It is expected that by the contribution to the gap on international 
base, the results of this study will contribute to the awareness on falling cases in agriculture. Those findings will 
be a crucial reference for those who will study on work health and safety.

Keywords: Work safety, work accidents, agriculture, fall from height
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Tarımsal faaliyetler esnasında meydana gelen 
traktörlere bağlı ölümlü iş kazalarının analizi
Murat Darçın1, Murat Alkan1, Gürdoğan Doğrul1, E. Selcen Darçın2

1Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Ankara 2Gazi Üniversitesi, Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji 
Bölümü, Ankara

Günlük yaşamda ulaşım aracı olarak kullanma alışkanlığı ve sosyo-ekonomik nedenlerle Türkiye’de traktörlere 
olan talep oldukça yüksektir. Traktörler tarımda üretim ve etkinliği artırmak için kullanılan en hayati, ancak en 
ölümcül araçlardır. Bu ölümcül makineleri, her yaştan ve farklı fiziksel özellikten tarım çalışanı kullanır. Yaşlı 
çiftçiler ve tarım işçileri, yaşla ilişkili olarak işitme kaybı, görme keskinliği ve algılarında azalmalar nedeniyle 
kazalara karşı savunmasızdır. Tarım çalışanları bazı mesleklerde olduğu gibi belirli bir yaşta emekli olmazlar, 
daha ziyade ağır fiziksel koşullardaki makineleri ve traktörleri kullanmaya devam ederler. Tarım sektöründeki 
ölümcül iş kazalarının en önemli kaynağı diğer tüm tarım makinelerinden daha fazla traktörler olmasına 
rağmen, ülkemizdeki traktöre bağlı iş kazalarının doğası ve tipleri hakkına çok az bilgi mevcuttur. Bu çalışmanın 
amacı tarımsal faaliyetler esnasında traktörlerin karıştığı ölümlü kazalara ilişkin faktörleri ortaya koymaktır. 
Tarımsal faaliyet esnasında traktörlerin karıştığı kazalar, zaman, tür, mağdur yaşı gibi özellikler yönünden analiz 
edilmiştir. BULGULAR: Traktörlerle ilişkili ölümlerin büyük kısmı yaz aylarında meydana gelmiştir. Ölümlü 
traktör kazalarının en önemli sebebi devrilmedir. Bu çalışmanın sonuçları göstermektedir ki, devrilme, hareket 
halindeki traktör veya römorkundan düşme ve çarpışma/çarpma olayları, makineye sıkışma/kaptırma ve 
ezilme traktörle ilişkili kazaların diğer önemli türleridir. Halen pek çok traktörün devrilme koruma sistemleri 
(ROPS) ve emniyet kemeri olmadan kullanılması devrilmeye bağlı ölümleri artırmaktadır. Sadece bilgi temelli 
eğitim programları yerine güvenli traktör kullanımıyla ilgili toplum merkezli iş güvenliği programları, traktörlerin 
karıştığı ölümcül kazaları önlemede önemli ve öncelikli bir rol oynayacaktır. Tarım sektöründeki mevcut riskler 
ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal bilinç artırılmalıdır. Korkutucu gerçek şudur ki; yeterli güvenlik 
kültürü olmaması nedeniyle traktör ile ilgili kazalar, ölümcül ve ölümcül olmayan yaralanmaların muhtemelen 
en önemli nedenlerinden biri olmaya devam edecektir.
Anahtar Kelimeler: İş güvenliği, kaza, tarım, traktör

Analysis of fatal occupational accidents due to tractors during 
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1Gendarmerie and Coast Guard Academy, Ankara 2Gazi University, Polatlı Faculty of Science & Arts, Department 
of Biology, Ankara

Because of the usage habits as a transportation vehicle in daily life and socio-economic reasons, the demand 
for tractors in Turkey is quite high. Tractors are the most vital, but deadliest machine to increase production 
and effectiveness in agriculture. Unlike the industrial work, people of all ages and different physical capabilities 
use this deadly machine. Elderly farmers and agricultural workers are vulnerable to accidents due to declines 
in visual acuity, or sharpness of vision, age-related hearing loss, and decreases in sense of touch. Very little 
information is available about the type and nature of tractor related injuries in Turkey. This study was performed 
to describe the factors associated with tractor related fatalities during agricultural working. Tractor-related 
accidents during agricultural activity were analyzed for characteristics such as time, type of accident, age of 
victim ect. Most of the tractor-related deaths occurred in the summer. Main types of accidents associated with 
the tractor fatalities were identified as rollover. Accidents occurred significantly more frequent during rollover, 
fall from the tractor or its attached implements, the crash or collision with a motor vehicle, being caught by 
moving or rotating machine parts and runover. Many tractors without ROPS and seat belt are still in use in 
the country and they increase the fatality rate due to roll over accident. Instead of knowledge-based education 
programmes, community-based agricultural safety programmes are the best and priority solution to prevent 
tractor related deaths. National awareness of existing risks and occupational safety and health in agriculture 
should be raised. The alarming fact is that tractor related accidents will probably continue to be one of the most 
common causes of fatal and nonfatal injuries due to lack of an adequate safety culture.
Keywords: Occupational safety, accident, agriculture, tractor
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Kullanıcı güvenliği düşünülmeden genellikle kemirgenleri etkisiz hale getirme amaçlı bir tuzak olarak üretilen, 
köstebek tabancası olarak da bilinen ilkel el yapımı aletler, tarım çalışanları tarafından hâlen yaygın olarak 
kullanılmaktadır. İmalatı, alım ve satımı izne bağlı olmayan, tarım zararlıları ile mücadelede önerilen aletlerden 
olmamakla birlikte çiftçiler tarafından köstebek, tarla faresi gibi tarım zararlılarına karşı doğal mücadelede 
etkili ve yaygın olarak kullanılan, insan üzerinde taşınması zor, basit ve tuzaklı bir mekanizmaya sahip olan 
köstebek tabancaları, halk pazarlarında ve nalburlarda çok düşük bedelle satılmaktadır. Bu aletler mevzuat 
hükümlerine göre ruhsata bağlanması gereken silahlardan değildir. Genellikle kemirgen yuvalarına yerleştirilen, 
standart bir av tüfeği kartuşu ateşleyebilen aşırı hassas ateşleme mekanizmasına sahip olan bu sıra dışı aletin 
üretimi, taşınması, tuzaklanması ve ateşlenmesi esnasında azımsanmayacak oranda yaralanmalı ve ölümcül 
kazalar meydana gelmektedir. Köstebek tabancası kaynaklı yaralanmaların özelliği çok yakın mesafeden 
gerçekleşmesi, düşük enerjili olması, yarada çok sayıda kalıntı yabancı cisim içermesi, kontamine yüzeylerle 
temas etmesinden dolayı çok kirli ve acılı olmasıdır. Tarım çalışanlarının köstebek tabancası kaynaklı kazalara 
maruziyeti le ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Çalışmanın amacı, zararlılarla mücadelede çalışma güvenliği 
göz ardı edilerek kullanılan ilkel yöntemlerin sebep olduğu tabloyu ortaya koyarak farkındalık yaratmaktır. Bu 
çalışmada; tarımsal faaliyetler esnasında köstebek tabancası olarak tabir edilen aletin sebep olduğu ölümlü 
ve yaralanmalı kazalar, Konya ili örneğinde olay raporlarına dayanarak istatistiki olarak incelenmiş ve analiz 
edilmiştir. Köstebek tabancası kaynaklı kazalar genellikle kurban metal unsuru ayarlarken veya kontrol 
ederken gerçekleşir. Kazalar genellikle yaz aylarında meydana gelmektedir. Bu aylarda köstebekle mücadele 
doğal olarak artmaktadır. Zararlılarla mücadelede bu aletleri sıklıkla kullanan çiftçiler, köstebek tabancasına 
bağlı kazalar açısından yüksek riskli bir grup oluştururlar. Zararlılarla mücadelede ilkel bir alet olan köstebek 
tabancalarının yerine daha modern, etkili ve güvenli yöntemlerin kullanılması konusunda tarım çalışanlarında 
farkındalık sağlamaya yönelik faaliyetler, ölüm ve yaralanmaları önemli ölçüde azaltacaktır.
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Privilige hand made tools known as mole guns, which are produced as a trap to destroy rodents without 
thinking user security, are still used widely by agriculture workers. Mole guns which are simple and trapped 
guns and are sold and bought without any official permission and they are not advised to be used in the fight 
of agriculture pests by agriculture workers to destroy moles and field mouses, are sold on low prices in public 
bazaars and hardware shops. Those guns are not one of those mentioned in the law In the production, carrying, 
trapping, firing of this gun which is settled on the rodents nests and capable of firing a standard shot gun 
cartridges and owns extreme vulnerable firing mechanism, many injuries and fatality ocur on a wide range. 
Characteristic of mole gun injuries is that they occur from close point, they are low-energy tools, they cause 
many extraneous remnants, they are hurting and dirty because of contact to the contaminated surfaces. The 
surveys on exposition of mole gun related accidents to agriculture workers are limited. The purpose of the 
survey is to raise awareness by showing the harms of using privilidge ways regardless of security in the fight 
against pesticides. In this research, injuries and fatal accidents caused by mole guns during the agricultural 
facilities are statistically examined and analyzed depending on the event repports occured in Konya city. The 
accidents caused by mole guns are as a result of which victim sets the mechanism or controlling the tool. 
Accidents usually ocur in summer. Instead of the mole guns which are privilige tools in the fight of agriculture 
pests, the studies on raising awareness on using more efficient, secure and modern methods will decrease the 
rate of deaths and injuries in this area.
Keywords: Mole gun, agriculture, occupational health and safety, accident
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Pat-patların karıştıkları kazalarının değerlendirilmesi
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Yapısı bakımından arazi taşıtlarına, fonksiyonları bakımından ise traktörlere benzeyen, motorlu çapa 
makinelerinden dönüştürülerek imal edilen ve çıkardığı sesten dolayı halk arasında pat-pat olarak isimlendirilen 
standart dışı araçlar (makineler) esas olarak tarımsal işletmelerin içinde kullanılmak üzere üretilmelerine 
rağmen, tarım çalışanları tarafından karayolunda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Pratik ve kullanışlı olan pat-
patlar düşük fiyatı, düşük yakıt tüketimi, kullanım kolaylığı, her türlü hava şartlarında kullanılabilme kapasitesi, 
eğimli arazilere tırmanabilme kabiliyeti nedeniyle çiftçiler tarafından tercih edilmektedir. Ne var ki, ağırlık 
merkezi ve denge problemlerinden dolayı devrilmelere karşı hassas olmalarına rağmen hiçbir güvenlik tedbiri 
düşünülmeden standart dışı üretilen bu araçlar, koruyucu güvenlik tertibatı içirmemesi nedeniyle de ölüm ve 
yaralanmalara sebebiyet verme yönünden büyük bir risk oluşturmaktadır. Türkiye’de traktörler kazalarına 
ilişkin kısmen veri ve araştırma olmasına rağmen, pat-patların karıştığı kazalara ilişkin çok az sayıda çalışma 
vardır. Bu çalışmada, seçilmiş iller örneğinde pat-pat kullanımına bağlı olan kazalar incelenerek literatüre katkı 
sağlanması ve farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Olay raporlarına dayanarak ayrıntılı analizin yapıldığı 
bu araştırma sadece karayolu üzerinde değil, çalışma alanlarındaki kazaları da içermesi yönüyle özgündür. 
Çalışmanın bulguları, pat-pat kazaları neticesinde ölüm ve yaralanma riskinin tarım çalışanları için önemli 
seviyede olduğunu ortaya koymuştur. Her yaş grubu çalışan kazalara maruz kalmakta olup, mağdurların önemli 
bir kısmı tehlikeli çalışma ortamlarını belirleyip karar verebilme durumunda olmayan çocuklardır. Tarımsal 
faaliyetlerin yoğun olduğu aylarda ve yorgunluğa da bağlı olarak öğleden sonraki saat dilimlerinde artmakta 
olan kazalar daha çok dengesiz ağırlık merkezine sahip olan pat-patların devrilmesinden kaynaklanmıştır. Pat-
patların karıştığı kazaların önemli bir kısmı basit tedbirlerle önlenebilir niteliktedir. Araçların mekaniği, tasarımı 
ve güvenliğiyle ilgili daha ileri mühendislik çalışmaları yapmak, araçların kullanımıyla ilgili mevcut yasal 
kısıtlamaların uygulanmasını etkili denetimle kontrol etmek ve güvenli kullanımı hedef alan eğitim programları 
geliştirmek sorunun çözümüne önemli katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pat pat, tarım, kaza, iş güvenliği

The analysis accidents involving ‘Pat Pat’
Murat Darçın1, Murat Alkan1, Gürdoğan Doğrul1, E. Selcen Darçın2

1Gendarmerie and Coast Guard Academy, Ankara 2Gazi Unıversity, Polatlı Faculty of Science & Arts, Department 
of Biology, Ankara
Although it is mainly used in agriculture running to be produced, Pat pat which is called as non-standart 
vehicles in public due to its sound which looks off road vehicles in aspect of ıts structure and tractor in aspect 
of its function, is used in common among the agriculture workers. Pat pat, useful and practical, is preferred by 
agriculture workers because of low price, low fuel consumption, endurance of ability to be used in all weather 
conditions, easy of usefulness and ability to climb the sloping lands. Unfortunality, although these vehicles 
are sensitive to be fell due to gravity-centre and balance problems and taken no safe precaution during the 
production, it causes big risk due to non-protective safe system, bring about so many wounded and deaths. 
Although there are partially researches and data on tractors accidents in Turkey, there are little researches 
on Pat pat accidents. On this research, chosen in cities sample, is aimed to contribute to literature and create 
awareness of observing the accidents that are related to use of Pat pat. The research based on analyzed in 
detail is unique not only on highway but also in the field of study. The study findings put forward the significant 
level of risk that for people who injured and dead. Every age group people are exposed to accidents, the most 
important part of victims is children who couldn’t decide to set work environment. The accidents increase on 
time zone in the afternoon. Pat Pat, involved in accidents, the most part of them are capable of being protected 
with simple measurements. Making further researches on engineering about vehicles mechanic, design, and 
safe and taking control of implanting on legal limitations of regarding the usage of vehicles, enable the crucial 
contributions solving problems that target safe usage to develop training programs.
Keywords: Pat pat, agriculture, accident, work safety
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Tarım Sektöründe Pestisit Kullanımı
Öznur Tak, Esranur Mandal, Sibel Özkaya, Tolga Barışık, Aliye Kaşarcı Hakan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Pestisitler zirai ürünlere, insanlara ve diğer canlılara zarar verebilecek böcek, haşere, bakteri vb. canlıların 
olumsuz etkilerinden korumak için kullanılan madde veya madde karışımlarıdır. Tarımda gün geçtikçe 
kullanılan pestisit, çalışana solunum ve deri yoluyla temas sonucu birtakım sağlık sorunlarına yol açmaktadır. 
Bununla birlikte pestisit uygulandığı hedef organizmayla sınırlı kalmadığı içinde ortama yayılarak çevreye de 
zarar vermektedir. İş kazaları, ramak kala olaylar incelenmeli ve kazalara neden olan etmenler tespit edilmeli 
ve uygun önlemler, bu etmenlerin incelenmesinden sonra alınabilmelidir. Bu çalışmada tarımda kullanılan 
pestisitlerin yol açtığı sağlık sorunlarına değinilmiştir. Ayrıca pestisit ile çalışmalarda oluşan olası risklere ve 
önlemlere de yer verilmiş olmasının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği açısından da incelemelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Pestisit, Tarımda Çalışanlar 

Pesticide Use in the Agricultural Sector
Öznur Tak, Esranur Mandal, Sibel Özkaya, Tolga Barışık, Aliye Kaşarcı Hakan

Department of occupational health and Safety, Yeni Yüzyıl University, İstanbul Turkey

Pesticides are insecticides, insects, bacteria, etc. that can harm agricultural products, people and other living 
things are mixtures of substances or substances used to protect against the adverse effects of living things. 
The aging pesticide used in agriculture leads to some health problems that come into contact with the working 
breathing and the skin. However, pesticide is not limited to the target organism to which it is applied. Occupational 
accidents, near miss incidents should be investigated and the factors causing the accident should be identified 
and appropriate measures should be taken after examining these factors. This study addressed the health 
problems caused by pesticides used in agriculture. Additionally, as well as possible risks and precautions that 
have arisen in working with pesticides have also been examined in terms of occupational health and safety.

Keywords: Agriculturel Workers, Occupational Health and Safety, Pesticides
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Tek Aksı Traktör-Tarım Arabası Kombinasyonu Tarım 
Makinelerinde Güvenlik Sorunları ve Yaşanan Kazalar
İsmail Yıldız1, Yeşim Benal Öztekin2

1Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Çarşamba İlçe Müdürlüğü Samsun 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Samsun
Son yıllarda yerel ve ulusal basında sıkça rastladığımız çiftçiler arasında pat pat olarak adlandırılan tek akslı 
traktör-tarım arabası kombinasyonu tarım makinesi kazaları neticesinde çok sayıda kişi doğrudan veya dolaylı 
olarak bu kazalardan etkilenmektedir. Pat pat rumuzlu tarım makineleri tek akslı traktörlerin dönüştürülmesi 
ile meydana gelen bir makine olduğu için ülkemizde başta Karadeniz bölgesi olmak üzere tek akslı traktörlerin 
yoğun olarak kullanıldığı bölgelerde yaygınlaşmıştır. Bu bölgelerde arazilerin parçalı, küçük ve eğimli olması 
makinelere olan talebi arttırmaktadır. Karadeniz bölgesinde genelde bahçe tarımı yapılması ve arazilerdeki 
eğimin fazla olması nedeniyle bu tarım makinelerinin kullanımını arttırmıştır. Bu bölgelerdeki arazilerde ürün 
olarak genelde fındık yetiştiriciliği yapıldığından fındık bahçelerinde ürün taşımacılığı işlerinde makinelerin 
kullanımlarının kolay, yapılarının küçük olması, eğimli arazilerde ve bozuk arazi yollarında makinelerin 4x2 ve 
4x4 olarak kullanılabiliyor olmaları tercih nedenleridir. Ayrıca makinelerin yakıt tüketimlerinin, tamir ve bakım 
giderlerinin, satın alma maliyetlerinin düşük olması, makinelerin satın alınması ve kullanımı için herhangi 
belge, sertifika şartının olmaması çiftçilerin makinelere olan ilgilerini ve isteklerini arttırmaktadır. Bu tarım 
makinelerinin yol açtığı iş kazalarının önlenebilmesi için mutlaka konunun çok yönlü olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada tek akslı traktör-tarım arabası kombinasyonu tarım makineleri, ürün güvenliği 
açısından değerlendirmiş ve güvenlik sorunları ortaya konulmuştur. Ayrıca bu makinelerin yoğun kullanıldığı 
Karadeniz Bölgesinde seçilmiş bir il örneğinde, kullanımları sırasında yaşanan kazalar yürütülen bir anket 
çalışmasıyla incelenmiştir. Anket sonuçlarına göre bu makineyi kullanan çiftçilerin yaklaşık yarısının bir 
veya daha fazla sayıda kaza yaptığı ortaya çıkmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu makinelerinin 
iş güvenliği kuralları çerçevesinde kullanılabilmesi için öncelikle makinelerin güvenli olarak imal edilmesi 
gerektiği belirlenmiştir. Bu nedenle ürün güvenliğinden hareket ederek pat pat rumuzlu tarım makineleri ile 
ilgili güvenli ürün imalatı noktasında yasal düzenlemelerin yapılması önerilmektedir. Ürün güvenliği konusunda 
imalatçıların konuyu benimsemesi ve yapılacak yasal düzenlemelere uyumlarının sağlanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: tarımda iş güvenliği, tarım kazası, tarımsal ürün taşımacılığı, pat pat

Single Axle Tractor-Trailer Combination Safety Problems and 
Accidents
İsmail Yıldız1, Yeşim Benal Öztekin2

1Ministry of Food, Agriculture and Livestock Samsun Directorate of Provincial Food Agriculture and Livestock 
Samsun 2Ondokuz Mayis University Faculty of Agriculture Agricultural Machinery and Technologies Engineering 
Department Samsun
Among the farmers we have seen frequently in local and national press in recent years, a single-axle tractor-
trailer combination called pat pat has been affected by these accidents directly or indirectly by a large number of 
people due to agricultural machinery accidents. Because pat pat nicknames are a machine that is transformed 
by the conversion of single-axle tractors, our country has become widespread in the regions where single-axle 
tractors are used heavily, especially in the Black Sea region. In these regions, the fact that the land is fragmented, 
small and inclined increases the demand for the machines. In the Black Sea region, the use of agricultural 
machines has increased because of the fact that horticulture farming is generally carried out and the slope of 
the land is high. Because hazelnut producing is generally done as a product in these regions, hazelnut orchards 
are preferred because they are easy to use, have small structures, and can be used as 4x2 and 4x4 machines 
in sloped terrain and bad terrain. In addition, the fact that the fuel consumption of the machines, the costs of 
repair and maintenance, the lower purchase costs, the purchase and use of the machines, and the absence of 
the certificate condition increase the farmer’s impressions and requests to the machines. In order to prevent 
work accidents caused by these agricultural machines, it must be evaluated as versatile. In this study, the 
combination of single-axle tractor-trailer combination agricultural machine was evaluated in terms of product 
safety and safety issues were presented. In addition, in a selected province in the Black Sea Region where 
these machines are heavily used, accidents during their use were investigated through a questionnaire survey. 
According to the survey results, about half of the farmers who used this machine had one or more accidents.
Keywords: safety in agriculture, agricultural accident, agricultural product handling, pat pat
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Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit 
Kullanımının Entegre Yönetimi “IMPLEMENT”
Yeşim Benal Öztekin1, Massimo Canalicchio2, Kubilay Kazım Vursavuş3, Kamil Saçılık4, Javier F. Morales 
Luque5, Roberto Limongelli6 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Samsun, 
TÜRKİYE 2Agricoltura è Vita – Associazione, Roma, İTALYA 3Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Adana, TÜRKİYE 4Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım 
Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Ankara, TÜRKİYE 5Asociacion Agraria Jovenes Agricultores 
ASAJA-Granada, Granada, İSPANYA 6Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola, Roma, İTALYA
Pestisit uygulamaları, çevre ve insan sağlığı üzerinde olabilecek olumsuz etkilerinden dolayı son derece dikkatli 
bir şekilde yapılmalıdır. Güvenli ve sürdürülebilir tarım açısından da bu durum bir gerekliliktir. Bu bağlamda, 
özellikle pestisit uygulamalarında kullanılan makinelerin tekniğine uygun ve doğru kullanımı ile ayar ve 
bakımlarının doğru bir şekilde yapılmasının, pestisitlerin ortaya çıkarabileceği olumsuzlukları önleyici etkilere 
sahip olduğu söylenebilir. Bu durumun hem operatör sağlığı ve güvenliği, hem de çevrenin korunması açısından 
zorunlu bir uygulama olduğu unutulmamalıdır.Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının 
Entegre Yönetimi “Integrated Management of Pesticides and Liable Exposure with Machinery Executing Needed 
Treatments” kısa adıyla IMPLEMENT projesi, Erasmus + Mesleki Eğitim Ana Eylem 2, Yenilik Geliştirmeye 
Yönelik Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir projedir. Bu projede, 
bitki koruma pestisit uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği sağlanmasının yanı sıra uygulamanın çevresel 
ve gıda güvenliğini de dikkate alan yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi amaçlanmaktadır. IMPLEMENT projesi 
bitki koruma makinelerinin güvenli kullanımı ve bakımı konusunda yetkinlikleri, çiftçiler, öğrenciler, teknik 
operatörler, fonksiyonel kontrol operatörleri ve kullanma kılavuzu hazırlayan kişiler gibi hedef kitlelere transfer 
etmeyi amaçlamaktadır. Projenin vizyonu teknik tavsiyelerle sınırlı olmayıp insan, çevre ve gıda güvenliği için 
doğru ve sürdürülebilir yetkinliklerin ve davranışların önemine odaklanmaktadır. IMPLEMENT projesiyle, başta 
çiftçilerimiz olmak üzere tüm kullanıcılar ve imalatçılar ile ziraat mühendisleri, tarım danışmanları vb eğitimcilere 
yönelik, güvenli makine kullanımı, doğru uygulama, kalibrasyon, ayar-bakım ve iş güvenliği konularını içeren 
bir interaktif eğitim platformu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, üretilen materyallerle pilot 
eğitimler düzenlenerek bitki koruma makineleri kullanımında iş sağlığı ve güvenliği gönüllüleri oluşturulmaya 
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: tarımda iş sağlığı ve güvenliği, pülverizatörler, pestisitler, çevre

Integrated Management of Pesticides and Liable Exposure with 
Machinery Executing Needed Treatments “IMPLEMENT”
Yeşim Benal Öztekin1, Massimo Canalicchio2, Kubilay Kazım Vursavuş3, Kamil Saçılık4, Javier F. Morales 
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of Agriculture, Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Adana, TURKEY 4Ankara 
University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery and Technologies Engineering, Ankara, 
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Pesticide applications must be done with extreme care due to the negative effects on environment and human 
health. This is also a requirement for safe and sustainable agriculture. In this context, it can be said that proper 
and correct use of the machines used in pesticide applications, and proper adjustment and maintenance of the 
machines, have the preventive effects of pesticides. It should not be forgotten that this is a mandatory application in 
terms of operator health and safety as well as protection of the environment. Integrated Management of Pesticides 
and Liable Exposure with Machinery Executing Needed Treatments” project shortly named IMPLEMENT project 
is supported by European Union under Erasmus+ Vocational Education Key Action 2 within the scope of Strategic 
Partnership Projects for Innovation Development. In this project, it is aimed to develop innovative applications that 
take into account the environmental and food safety of the application, as well as providing occupational health and 
safety in plant protection pesticide applications. The IMPLEMENT project aims at transferring to the targeted group 
such as farmers, students, technical operators, functional control operators and editors agricultural machinery 
manuals, competences in the field of safe use and maintenance of sprayers. The vision of the project is not limited 
to technical advice, but it is centered on importance of correct and sustainable competences and behaviors for 
human, environmental and food safety. With the IMPLEMENT project is to develop an interactive training platform 
for all users and manufacturers, especially farmers, agricultural engineers, agricultural consultants and trainers, 
including safe machine use, correct application, calibration, adjustment and maintenance and work safety. Within 
the scope of the project, pilot trainings will be organized with the produced materials to create volunteers for 
occupational health and safety in the use of plant protection machines.
Keywords: health and safety in agriculture, sprayers, pesticides, environment
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Tarım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği: Kendi Adına 
Çalışan Tarım İşçilerine Yönelik İSG Uygulamaları
Fehmi Volkan Akyön1, Seçkin Özcan2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Çanakkale.
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji 
Bölümü, Çanakkale.

Tarım sektörü kendine özgü bir sektördür. Diğer iş kollarından çalışma koşulları, yaşam standartları, iş 
ortamı gibi konularda farklılıklar göstermektedir. Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma yaygın bir 
yöntemdir. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, tarımsal iş kazalarının sebeplerinin %88’i insan kaynaklı, 
%10’u teknik kaynaklı ve %2’si ise diğer sebeplerdir. İş sağlığı ve güvenliği işyerlerinde işin yürütülmesi ile 
oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak için yapılan çalışmalardır.

Bu çalışmada tarım sektöründe kendi namına çalışan tarım işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerinin 
belirlenmesi ve kanun ve yönetmelikler çerçevesinde İSG uygulamaları araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Tarım İşçileri.

Occupational Health and Safety in Agriculture Sector: OHS 
Applications for Self-Employed Workers in Agricultural
Fehmi Volkan Akyön1, Seçkin Özcan2
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Çanakkale, Turkey.
2Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Technical Vocational School, Department of Electricity and 
Energy, Çanakkale, Turkey.

The agriculture sector is a unique sector. Agriculture working conditions are different from other business 
sectors, living standards and working environment. In agriculture, self-employed and independent work is a 
common method. Many research has shown that; the causes of agricultural work accidents, 88% are of human 
origin, 10% are of technical origin and 2% of other reasons. Occupational health and safety, work done in the 
workplace to carry out the dangers and health conditions that may damage the work done to protect.

In this study, it was aimed to determine the risks of occupational health and safety of workers in the agriculture 
sector and applications of OHS in this sector were studied with Law No. 6331 and its regulations.

Keywords: Occupational Health, Occupational Safety, Agricultural Workers.
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İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tarım Sektörü ile İlişkisi 
ve Sektör Çalışanları Üzerindeki Etkinliğinin 
Araştırılması
İsmail Can Ataş
Uşak Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, İş Sağlığı Ve Güvenliği Anabilim Dalı, Uşak
AMAÇ: Bu araştırmanın temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği konusunun çok üzerinde durulmadığı bir alan 
olan tarım çalışmalarını ele alarak, ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı tarım sektörünün iş sağlığı ve güvenliği 
açısından tarım sektörü çalışanları üzerindeki etkinliğini incelemek ve değerlendirmeye çalışmaktır. Ayrıca 
sektör çalışanları üzerinde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin gelişmesinde engel teşkil eden veya yetersizlik 
oluşturan durumların giderilmesi yönünde önerilerde bulunmaktır. YÖNTEM: Araştırma, tarım sektörünün iş 
sağlığı ve güvenliği disiplini ile ilişkisini ve bu disiplinin tarım sektörü çalışanlarındaki etkinliğini değerlendirmeyi 
amaçladığı için tarım sektöründe çalışanlara yapılacak anket şeklinde gerçekleşmektedir dolayısıyla araştırma 
mevcut durumu tespit etmeyi amaçladığından Nicel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli ile 
desenlenmiştir. Aydın ili Nazilli ilçesindeki tarım sektöründe çalışan 100 tarım çalışanına uygulanan anket ile 
veri toplanmıştır. BULGULAR-SONUÇ: Yapılan araştırmada Aydın ilinin Nazilli ilçesinde çalışan ve demografik 
bilgilerle birlikte 15 sorudan oluşan anket ile 35 inin kadın 65 inin erkek olduğu toplam 100 tarım çalışanına 
ulaşılmıştır. Çalışanlar hakkında; mesleki yeterlilik ile performansları, iş ortamındaki çalışma koşulları, çeşitli risk 
etmenleri ile bunlardan korunmaları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş hijyeni bilinçleri, çalışma hayatlarındaki 
iletişim becerileri ile psikolojileri, yapılan işler sırasında çalışılan çeşitli donanım, malzeme ile maddelerin ve 
bunların zararları hakkında bilgi düzeyleri gibi iş sağlığı ve güvenliği konularında çeşitli bilgiler elde edilmeye 
çalışılmıştır. Bunun yanı sıra yapılan literatür taramasıyla tarım çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği hakkında 
çeşitli bilgiler ortaya konmuş, tarım-isg ilişkisi desteklenmiştir. Eldeki bulguların değerlendirilmesinden yola 
çıkarak, çalışanların çalışma koşulları ve temposu göz önünde bulundurulduğunda iş sağlığı ve güvenliği 
bilincinin tarım sektöründe oluşmaya başladığından bahsedebilmek mümkündür.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Disiplini, Tarım Çalışanları, Tarım-İsg İlişkisi, Tarım Sektörü

Relation of Occupational Health and Safety with Agriculture Sector. 
Investigation of Occupational Health and Safety Efficiency on Sector 
Employees
İsmail Can Ataş
Department of Occupational Health And Safety, School of Health, Usak University, Usak, Turkey
OBJECTIVE: The main purpose of this research is; is to examine and evaluate the effectiveness of the agricultural 
sector on the agricultural sector employees in terms of occupational health and safety, where heavy and 
dangerous work is done, by addressing agricultural work, which is an area where work health and safety is not 
much emphasized. In addition, it is suggested to eliminate the situations that constitute obstacles or incapacities 
in the development of occupational health and safety awareness on the employees of the sector. METHOD: 
The survey was conducted in the form of a questionnaire to the workers in the agricultural sector, aiming to 
assess the relevance of the agricultural sector to occupational health and safety discipline and to assess the 
effectiveness of this discipline in agricultural sector employees. As the research aimed to determine the current 
situation, the general screening model was used for quantitative research methods. Data were collected by 
conducting questionnaires to 100 agricultural workers working in the agricultural sector in the province of 
Nazilli, Aydın. Findings and CONCLUSION: In this research, a questionnaire consisting of 15 questions, working 
in Nazilli province of Aydin province with demographic information, reached to a total of 100 agriculture workers 
with 35 female and 65 male. About the employees; occupational competence and performance, working 
conditions in the work environment, various risk factors and their protection, occupational health and safety 
trainings, occupational hygiene consciousness, communication skills in working life and psychology, level of 
knowledge about various hardware, materials, such as occupational health and safety issues have been tried 
to obtain various information. From the evaluation of the findings, it can be said that the occupational health 
and safety consciousness has started to be formed in the agriculture sector when the working conditions and 
tempos of the employees are taken into consideration.
Keywords: Agriculture-OHS Relation, Agriculture Sector, Agricultural Workers, Discipline of Occupational Health 
and Safety
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Bitki Koruma Makineleri Kullanımında Yaşanan 
Güvenlik Sorunları
Yeşim Benal Öztekin, Uğur Temel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinelei ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Samsun

Tarım sektörü, gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere birçok ülkede en tehlikeli sektörlerden biri durumundadır. 
Özellikle tarımsal mekanizasyon araçlarının kullanımının yaygınlaşması ile birlikte her yıl çok sayıda ölümlü 
veya yaralanmalı iş kazaları yaşanmaktadır. Bu durum tarımda iş sağlığı ve güvenliğinin önemini arttırmaktadır. 
Tarım makineleri kazaları ile tarımsal ilaçlar ve diğer kimyasallara maruz kalma, sektördeki ölüm, yaralanma 
ve hastalıkların iki temel nedenidir. Genel olarak tarım makineleri ve özelde kimyasal uygulaması yaparak 
tarımsal mücadelede kullanılan makinelerle ilgili kaza, yaralanma ve hastalıkların azaltılması ve yapılacak 
çalışmaların belirlenebilmesi için, çiftçilerin elinde bulunan makinelerin hem ürün güvenliği yönünden hem 
de kullanım alışkanlıkları yönünden durumlarının analiz edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, örnek olarak 
seçilen Tokat ilinde yoğun olarak kullanılan bitki koruma makinelerinin, kullanımları sırasında ortaya çıkan iş 
güvenliği problemleri açısından incelenmesi ve bu makineleri kullanan çiftçilerin iş sağlığı güvenliği kurallarına 
uyma derecelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Tokat ilinde Zile, Artova, Erbaa ve Niksar ilçelerinde 
bitki koruma makinelerini kullanan çiftçiler ile yüz yüze görüşmeler yoluyla anket çalışması yürütülmüştür. 
Çalışmanın bulguları bitki koruma makinesi kullanımı sırasında güvenli çalışma kurallarına uyulmadığını ortaya 
koymuştur. Bu durum bitki koruma makineleri ile kimyasal uygulanması sırasında ve sonrasında operatörlerin 
kimyasal ile çeşitli şekillerde temas sorununu ortaya çıkarmaktadır. Güvenli çalışma kurallarına uyulmaması 
operatörler dışında tarım işletmesinde bulunana diğer kişilere de kimyasal bulaşması ve çevreye yayılma 
sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Yaşanan bu ve benzeri sorunlar basit tedbirlerle önlenebilir niteliktedir. 
Güvenli kullanımı amaçlayan eğitim programları geliştirmek ve çiftçilere ulaştırmak sorunun çözümüne önemli 
katkılar sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: tarımda iş sağlığı ve güvenliği, pülverizatörler, pestisit uygulama

Safety Problems in Using Plant Protection Machines
Yeşim Benal Öztekin, Uğur Temel

Ondokuz Mayis University Faculty of Agriculture Agricultural Machinery and Technologies Engineering 
Department Samsun

The agriculture sector is one of the most dangerous sectors in many countries, including developed countries. 
Especially with the widespread use of agricultural mechanization equipment, many mortal or injured work 
accidents happen every year. Agricultural machine accidents and agricultural chemicals and other chemical 
exposure are the two main causes of death, injury and illness in the sector. This situation increases the 
importance of occupational health and safety in agriculture. In order to reduce accidents, injuries and illnesses 
related to machines used in agricultural struggle in general by agricultural machinery and in particular chemical 
application in general, it is necessary to analyse the situation in terms of product safety and usage habits of the 
machines in the hands of the farmers. In this study, it is aimed to examine the plant protection systems which 
are used extensively in Tokat province as an example in terms of work safety problems arising during their use 
and to determine the degree of compliance with the occupational health safety rules of the farmers using these 
machines. For this purpose, a survey was carried out through interviews with farmers using plant protection 
machines in the provinces of Zile, Artova, Erbaa and Niksar in Tokat province. Findings of the study revealed 
that safe working rules were not followed during the use of plant protection machine. This poses the problem 
of contact of the operators with the chemical in various forms during and after the chemical application with the 
plant protection machines. Failure to comply with safe working rules also involves chemical contamination and 
spreading to other people in agricultural operations other than operators. These and similar problems can be 
avoided by simple measures. Developing training programs aimed at safe use and delivering them to farmers 
will provide significant contributions to the solution of the problem.

Keywords: health and safety in agriculture, sprayers, pesticide application
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Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı: İnşaat 
Sektöründe Bir İnceleme
Gözde Çelik, Serkan Aydınlı, Ceren Dilan Temel

Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Adana

İnşaat sektörü ülkemizde en çok iş kazası yaşanılan sektörler arasındadır. Bu açıdan bakıldığında, Türk inşaat 
sektörü için iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hayati bir önem arz etmektedir. Türk inşaat sektöründe kişisel 
koruyucu donanım kullanımını ve kullanımı etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada 
şantiye ortamında işçilere anket uygulanmıştır. Kamu ve özel girişim farklı şantiyelerden veriler toplanmıştır. 
Çalışmada yatırım türü ile KKD kullanımı arasındaki ilişki ve yatırım türüyle KKD kullanımını arttıran faktörlerin 
ilişkisi de irdelenmiştir. Ayrıca şantiyede KKD kullanımını denetlemek ve özendirmek için uygulanan teşvik-ceza 
politikalarının varlığı da sorgulanmış ve çıkan sonuçlar doğrultusunda uygulamacılara öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu donanım, inşaat sektörü.

Useage of Personal Protective Equipments: A Study in Construction 
Industry
Gözde Çelik, Serkan Aydınlı, Ceren Dilan Temel

Department of Civil Engineering, Çukurova University, Adana, Turkey

The construction industry is among the most experienced industries in work accident in our country. In this point 
of view, occupational health and safety applications in the Turkish construction industry have vital importance. In 
order to determine the factors affecting the usage of personal protective equipment in the Turkish construction 
industry, a questionnaire was applied to the workers in the site environment. Data were collected from both 
public and private building site. In the study, the relationship between the type of investment and the use of PPE 
and the relationship between the type of investment and the factors that increase the use of PPE have been 
examined. In addition, the existence of incentive-penal policies for monitoring and encouraging the use of PPE 
in the construction site has also been questioned, and proposals have been presented in the direction of the 
results.

Keywords: Occupational health and safety, personal protective equipment, construction industry.
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Yıkım çalışanlarıyla A’ dan Z’ ye İSG
İsmail Macit Zeki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Planlı yıkımlar ile kaçak yapılarla mücadelede zorunlu yıkımlar esnasında alınabilecek tedbirler arasında önemli 
farklar bulunmaktadır. Kaçak yapıların yıkımı esnasında karşılaşılabilecek tehlikelerin tespit edilmesi iş sağlığı 
ve güvenliği kurullarının görevleri arasındadır.

Çalışma ortamı gözetimleri, yıkım esnasında çekilen videolar ve çalışanlarla yüzyüze yapılan görüşmeler 
çalışmanın temelini oluşturmaktadır.

Yıkım esnasında üçüncü şahısların can ve mal güvenliğinin korunması da, idarenin öncelikleri arasında yer 
almalıdır. Bulgular, çevre güvenliği ve hava şartları göz önüne alınmadan yapılan yıkımlardaki risklerin arttığını 
ortaya koymuştur.

Özellikle kaçak yapılarla mücadelede yıkım çalışanlarında oluşan psikolojik etkilerin bir süre sonra kanıksamaya 
döndüğü görülmüştür. Çalışma ile yıkım işi için seçilecek personelin özellikleri, işe uygunluğu ve müdahale 
yöntemlerinin işveren tarafından belirlenmesi hususlarındaki tercihlerin diğer idarelere örnek olması 
hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikososyal risk, Yıkım, Yıkım İşleri

A to Z with the demolition workers
İsmail Macit Zeki

Istanbul Metropolitan Municipality

Significant differences exist between the planned destructions and the precautions that can be taken during 
the forced destructions in the struggle with the illegal structures. The identification of the hazards that may be 
encountered during the destruction of fugitive structures is among the tasks of occupational health and safety 
boards.

Workplace surveillance is the basis for studying interviews made with one-on-one interviews with videos taken 
during demolition and employees.

The protection of life and property of third persons during demolition should also be included in the priorities of 
the mind. Findings have shown that the risks of destruction without consideration of environmental safety and 
weather conditions are increased

Especially the psychological effects of demolition workers in struggle with illegal structures have been found to 
return to my consciousness after a while. It is aimed that the preferences of the personnel to be selected for the 
work and demolition work, the characteristics of the personnel to be chosen for the work, the suitability of the 
work and the intervention methods to be determined by the employer shall be an example for the other idioms.

Keywords: Psychosocial Risk, Demolition, Demolition Works
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Ülkemizde Gerçekleşen Muhtelif İş Kazaları Ve Bu 
Kazalardaki Kusur Tespitleri
Mehmet Zile

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

İş sağlığı ve güvenliği genel olarak işyerlerindeki yapılan işlerle ilgili çalışan kişilerin vücut sağlıklarının ve can 
güvenliklerinin tam olarak sağlanması anlamına gelir. Ülkemizde, iş sağlığı ve güvenliğindeki risk değerlendirme 
analizleri ahlaki, hukuki ve endirekt maliyetler açısından çok önemli bir hale gelmiştir. İşyerinde bulunan veya 
dışarıdan gelebilecek tehlikelerin tanımlanması, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile 
tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması 
amacıyla yapılması gerekli çalışmalara risk değerlendirme ve analizi adı verilir. İş yerlerindeki riskler yapılan 
işlerden, yürütülen işlemler ve çeşitli yöntemlerden, kullanılan maddelerden, her türlü makine ve donanımlardan, 
iş yeri veya çevresinde bulunan çalışanlardan, iş yerinde oluşturulan organizasyonlardan çevre koşullarından ve 
çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır. Bu çalışmada, ülkemizde gerçekleşen muhtelif iş 
kazaları analiz edilerek kimin ya da kimlerin kusurlu olduğu hususunda tespitler yapılarak, bu tür iş kazalarının 
oluşmaması için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, Kusur Tespitleri, Risk Tespiti

Miscellaneous Work Accidents In Our Country And Failure Detection 
In The Work Accidents
Mehmet Zile

MERSİN ÜNİVERSİTY

Occupational health and safety generally means that the occupational health and safety of employees are fully 
maintained. In our country, risk assessment analyzes in occupational health and safety have become very 
important in terms of moral, legal and indirect costs. Identification of the hazards that may be present at the 
workplace or outsourcing, the factors that cause these hazards to become risky, and the risks arising from 
hazards, by grading and analyzing the risks, and the worker risk assessment and analysis required to determine 
the control measures. Risks in the workplace arise from the work done, the processes carried out and the 
various methods, the materials used, all kinds of machinery and equipment, the employees working at or 
around the workplace, the environmental conditions from the organizations created at the workplace and the 
interaction of various elements with each other. In this study, various electic work accidents occurred in our 
country were analyzed and suggestions were made to prevent the occurrence of such work accidents by making 
determinations about who defected and odd ratio of the accidents.

Keywords: Work Accidents, Defects Identification, Determination of Risk
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İnşaat Sektöründeki Kaynak İşlemlerinde Oluşan 
Risk Etmenleri, Önlemleri Ve Fine Kinney Risk 
Değerlendirme Metodu İle Bu Etmenlerin İncelenmesi
Alican Uçar, Şüheda Uçar

Altınbaş Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul

İnşaat işleri, gelişmekte olan ülkeler arasında sayılan ülkemizde, ekonominin yapı taşlarından biridir. Günümüzde, 
Türkiye’nin en büyük rekabet araçlarından biri durumundadır. İnşaat işleri bugün hala insan gücüne dayalı 
şekilde ilerlediği için inşaatta çalışan işçiler her gün pek çok tehlikeyle ve bunu doğuran riskle karşı karşıya 
kalmaktadır. Bu tehlike ve risklerin bir bölümünü de inşaattaki kaynak işlerinde karşılaşılanlar oluşturmaktadır. 
Bu konu çalışmasında, ülkemiz ve dünyada inşaatta kaynak işlerinde çalışanların karşılaşabileceği tehlike ve 
bunun sonucunda oluşan riskler fine kinney risk değerlendirme metodu ile ortaya konmuş ve sonuç olarak 
inşaat sektöründe çalışanların can güvenliği için daha fazla eğitilmesi gerektiği, çalışanlara kaliteli ekipmanlar 
sağlanması gerektiği, bu ekipmanların kullanılmasının sağlanması gerektiği, daha fazla ve daha etkili önlemler 
alınması gerektiği bunların da iş sağlığı ve güvenliği birimi tarafından titizlikle takip edilmesi gerektiği ortaya 
konmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnşaat, Kaynak, Risk Değerlendirme, Fine Kinney Metodu, İş Sağlığı ve Güvenliği

Risk Factors That Occur In The Welding Process In The Construction 
Industry, Fine Kinney Method Of Risk Assessment Measures And 
With The Examination Of These Factors
Alican Uçar, Şüheda Uçar

Altınbaş University, Department Occupational Health and Safety, İstanbul, Turkey

Construction jobs, among the developing countries in our country, is one of the cornerstones of the economy. 
Today it is one of Turkey’ s largest competitive tools. Because construction works progressing the way it is 
today is still based on human power construction workers every day are faced with many dangers and risks 
that gave it birth. They constitute a portion of these construction hazards and risks encountered in welding. In 
this subject, the country or the world in construction welding jobs in fine kinney risk assessment method and 
the resulting hazards that employees may face risks that was introduced by fine, and as a result more educated 
in the construction industry for the safety of employees should be to employees should be provided- quality 
equipment, this equipment needed to ensure the use of more effective measures should be taken, these also it 
has been established that occupational health and safety should be followed meticulously by the unit.

Keywords: Construction, Welding, Risk Assessment, Fine Kinney Method, Occupational Health and Safety
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İnşaatlarda Enerji Dağıtım Sistemleri ve Elektrikle 
Yapılan Çalışmalarda İş Güvenliği
Yaşar Ertan, Ahmet Yayla
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Grup Başkanlığı, Bursa
Yapı iş kolu ülkemizde ekonomik açıdan oldukça önemli bir yere sahip olup, yıllar içerisinde de sürekli gelişme 
gösteren bir sektördür. Fakat bunun yanında çeşitli sebeplerle yoğun olarak iş kazalarının da yaşandığı bir alandır. 
Yapı iş kolu özelinde bu sebepler arasında “çalışanların eğitim seviyelerinin düşük olması, çalışan sirkülasyonu, 
iş güvenliği önlemlerinin teknik projelere iliştirilmeden sonradan alınmaya çalışılması” sayılabilir. Ülkemizde bir 
yıl içinde meydana gelen toplam ölümlü iş kazalarının 1/3 ü yapı işlerinde meydana gelmektedir. Yapı işlerinde 
meydana gelen ölümlü iş kazalarında ise başı yüksekten düşme (%50-55) çekmekte olup ikinci sırada elektrik 
kaynaklı (%15- 20) kazalar gelmektedir.
Elektrik kaynaklı kazaların alt başlıkları incelendiğinde; 1-Yapı yakınındaki gerilim hatlarına temas   2- 
Gırgır vinçteki kaçaklardan   3- İç tesisattaki kaçaklardan   4-Gerilim hatlarındaki çalışmalarda   5-Elektrikli 
el aletlerindeki kaçaklardan   6-Elektrikli diğer araçlardaki kazalardan   7-Diğer tip elektrik çarpmalarından 
kaynaklı ölümlü iş kazaları ortaya çıktığı görülmüştür.
Bu çalışmamızda özellikle yukarıda sayılan risklerin nasıl giderileceği üzerinde durulmuştur. Her bir madde için 
alınması gerekli tedbirler sıralanmıştır. Bu tedbirler kapsamında
-yapı yakınından geçen iletim hatları için ilgili dağıtım firması ile iletişime geçme,
-elektrikli ekipmanların gövde güvenlik topraklamaları,
-elektrik panolarında kaçak akım rölesi takılması ve çalışır vaziyette tutulması,
-özellikle inşaat işine uygun olan mekanik etkilere karşı dayanıklı iletkenlerin kullanılması gibi önlemler 
sayılabilir. İnşaatlarda, farkındalığı nispeten daha fazla olan “yüksekten düşme” riskine karşı çeşitli önlemler 
alınmaya çalışılmakta olup elektrik kaynaklı riskler çoğu zaman göz ardı edilebilmektedir. İnşaatlarda iş kazası 
sonucu meydana gelen ölümlerin 1/5 inin elektrik kaynaklı olduğu düşünüldüğünde konunun önemi daha çok 
ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: elektrik, risk, inşaat

Occupational Security at Energy Distrubition and Electrical Works, 
On Construciton
Yaşar Ertan, Ahmet Yayla
Ministry Of Labour And Social Security,Labor Inspection Board Group Presidency, Bursa
Construction industry has a very important economic position in our country and it is a sector showing continuous 
improvement over the years. But besides this, it is a field where work accidents are very much in various 
reasons. Among these reasons, in particular in the construction industry line, “the low education levels of the 
employees, worker circulation, trying to get work safety precautions without attaching to the technical projects”. 
In our country, 1/3 of the total mortality accidents that have taken place in one year are in the construction 
works. In the case of mortal occupational accidents in construciton, the head falls from high (50-55%) and the 
second comes from electricity (15- 20%) accidents.
When examining the subheadings of electric accidents;   1-Contact the voltage lines near the structure   
2- The leakage from the purse-seine crane   3- Leakage in the interior   4-When working on voltage lines   
5-Leakage current in power tools 6-Accidents in other electrical vehicles 7-Other types of electric shocks causes 
mortal work accidents. In this study, especially how to overcome the risks mentioned above is focused on. The 
necessary precautions for each item are listed below:
- communicate with the relevant distribution company for transmission lines near the building,
- metal body groundings of electrical equipment,
-using the leakage current relay in the electric panel and keeping it in working condition,
-the use of conductors resistant to mechanical effects, which are usually suitable for construction work.
During construction, various measures are being taken against the “falling from height” risk, which has a 
relatively higher awareness, but the risks associated with electricity are often overlooked. When it comes to the 
fact that 1/5 of the deaths causes from the construction sector are the sources of electricity, the prominence of 
the subject is more evident.
Keywords: electricity, risk, construction



530

[İnşaat Sektöründe İSG]

Yapı İşlerinde İş Kazalarına İstatistiksel Yaklaşım ve 
Çözüm Önerileri
Akbey Elçin

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Yapı işlerinde iş kazalarını önlemek adına istatistiksel veriler oldukça önem ihtiva etmektedir. SGK istatistiklerinde 
iş kazalarıyla ilgili bazı analizler yer almakla beraber iş kolu bazında detaylı analizler bulunmamaktadır.

Türkiye’deki şantiyelerde meydana gelen iş kazalarının analizini yaparak,mevzuat, uygulama ve denetim 
açısından alınacak önlemlere ışık tutacak ve ülke gerçeklerini yansıtacak somut bulgular elde etmek amacıyla 
1979 yılından bugüne kadar İ.T.Ü.İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı’nda araştırmalar sürdürülmektedir. 
TÜBİTAK Araştırma Projesi, doktora ve yüksek lisans tez çalışmaları ve lisans bitirme projeleri kapsamında 
şimdiye kadar toplam 5239 inşaat iş kazası incelenmiş ve çeşitli kriterlere göre ayrıntılı analizler yapılmıştır.

İncelenen örnek olayların büyük bölümü (4347’si) SGK Genel Müdürlüğü arşivlerindeki iş kazası dosyalarından, 
892’si de mahkemelerde dava konusu olan iş kazaları için düzenlenmiş bilirkişi raporlarından elde edilmiştir.

Yapı işlerinde meydana gelen iş kazaları, istatistiksel olarak analiz edilerek, elde edilen bulgular ışığında çözüm 
önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnşaat, İş Kazası, İstatistik

Statistical Approach to Work Accidents and Suggestions for Solution 
in Construction Jobs
Akbey Elçin

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

In order to prevent work accidents in construction works, statistical data are of great importance. There are 
some analyzes about job accidents in SGK statistics, but there are no detailed analyzes on the basis of business 
line.

In order to obtain concrete findings that will reflect the realities of the country and to shed light on the precautions 
to be taken in terms of legislation, implementation and supervision by analyzing the business accidents that 
have occurred in the settlements in Turkey, researches are continuing from 1979 to the present day at the ITU 
Construction Faculty Building Department.. A total of 5239 construction work accidents have been examined up 
to now within the scope of the TUBITAK Research Project, doctoral and master thesis studies and undergraduate 
completion projects and detailed analyzes have been made according to various criteria.

Most of the sample cases examined (4347) were obtained from the work accident files in the archive of the 
General Directorate of Social Services and 892 from expert reports prepared for work accidents in the courts.

Work accidents in construction works were analyzed statistically and solutions for the obtained findings were 
presented.

Keywords: Construction, Work Accident, Statistics



531

[İnşaat Sektöründe İSG]

İnşaatlarda Güvenlik Ağlarındaki Riskler
Mesut Oğuzhan Gök1, Zeynep Feride Olcay1, Yelda Gök2, Tolga Barışık2

1İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul 2İstanbul 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul

Gün geçtikçe inşaatların sayısı artmaktadır. İnşaatlar en çok iş kazası olan alanların başında yer almaktadır. 
İnşaatlarda iş kazalarının büyük bir kısmında yüksekten düşme yer almaktadır. Güvenlik ağları yüksekten 
malzeme düşmesi ve insan düşme riskini en aza indirmek için kullanılmaktadır.

Güvenlik ağları ile toplu düşmeyi engellenmektedir. Düşmelere karşı koruma sağlarken aynı zamanda 
çalışanların hareketlerini kısıtlamadan rahat ve hızlı bir şekilde çalışmalarını sağlamaktadır. Uygun şekilde 
kurulmuş bir ağ sayesinde çalışanların güvende olma hisleri artmaktadır ve böylece çalışanlar sadece işlerine 
odaklanabilmektedir. Çalışma alanının altına kurulan güvenlik ağları çalışanların düşme mesafesini azaltır ve 
düşme sonucu oluşacak etkiyi hafifleterek yaralanma ve ölüm gibi istenmeyen sonuçların önüne geçilmesini 
sağlamaktadır.

Yapılacak işe uygun güvenlik ağı seçilmesi gerekmektedir.

Çalışmanın temel amacı, güvenlik ağlarının iş güvenliği açısından mevcut durumunu ve bu durumda farkındalığın 
değerlendirilmesini, yüksekte güvenli çalışmayı sağlamayı incelemektir. İnşaatlarda alınması gereken 
tedbirlerini ve oluşabilecek kaza riskinin en aza indirgenmesini amaçlanmıştır. Bu çalışma da ağ tiplerine ve 
testlerine yer verilecektir. Ayrıca Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile 
birlikte çalışanların iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalmasını önleme politikaları geliştirilmesi 
hedef olarak benimsenmiştir. Yüksekte güvenli çalışmanın sağlanması, iş kazalarının azaltılabilmesi anlamında 
büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik ağı, iş sağlığı ve güvenliği, yüksekte çalışma

Security Networks Risks In Construction
Mesut Oğuzhan Gök1, Zeynep Feride Olcay1, Yelda Gök2, Tolga Barışık2

1Istanbul Aydın University, Anadolu BİL Vocational School, Occupational Health And Safety Department, Istanbul, 
Turkey 2Istanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty Of Health Sciences, Occupational Health And Safety Department, 
Istanbul, Turkey

As days go by, the number of constructions is increasing. Construction is at the forefront of the areas with the 
most business accidents. A large part of the job accidents during construction have high falls. Safety nets are 
used to lower the risk of falling from high objects and the risk of falling human.

With security nets, collective hindrances are prevented. It provides protection against falls and at the same 
time allows employees to work comfortably and quickly without restricting their movements. With a properly 
established network, employees feel more secure and employees can focus only on their work. Safety nets 
installed underneath the work area reduce the staff’s fall distance and alleviate the effect of dropping to prevent 
undesirable consequences such as injury and death.

An appropriate safety net should be selected for the work to be done.

The main purpose of the study is to examine the current situation of safety nets in terms of job security and in 
this case to assess the awareness and to ensure that it is safe to work at a high level. It is aimed to reduce the 
risk of accidents that may occur and the precautions to be taken during construction. This study will include 
network types and tests. In addition, with the enforcement of the Regulation on Occupational Health and Safety 
in Construction Business, it has been adopted as a goal to develop policies to prevent workers from being 
exposed to occupational accidents and occupational diseases. Providing safe work at high altitudes is crucial in 
terms of reducing work accidents

Keywords: high work, occupational health and safety, safety net
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İnşaat Sektörü İSG Performansının Çok Değişkenli 
Karar Verme Metotlarıyla Analizi
Ercüment Neşet Dizdar1, Muharrem Ünver2, Oğuz Koçar3, Senayi Dönmez4
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Türkiye’de inşaat sektörü, ülke ekonomisinin lokomotiflerinden birisi, belki birincisidir. Sektör, ülke genelinde 
istihdam oluşturma açısından da birinci sırada yer almaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu istatistiklerine göre 
inşaat ve yapı üretim sektöründe sigortalı olarak çalışan sayısının, toplam çalışanların % 16,33’lük bölümünü 
oluşturmaktadır. Ülkemizde 43 adet tanımlanmış sektör bulunduğu düşünüldüğünde, bu oranın önemi 
anlaşılmaktadır. Bu derece önemli bir sektörde yaşanan İş Sağlığı ve Güvenliği sorunları da büyük olmaktadır. 
Ülkemizde inşaat sektöründeki İSG sorunları ciddi boyutlardadır. Bu kadar çok çalışanın olduğu ve genel ağırlığı 
“Çok Tehlikeli Sınıf”da bulunan inşaat iş sektöründe yaşanan iş kazalarının resmi kayıtlarda yer alan oran ve 
frekansının yüksek olması şaşırtıcı değildir. Türkiye’deki tüm iş kazalarının % 1,6’sı ölümle sonuçlanırken, 
inşaat sektöründeki iş kazalarının % 4,7’si ölümle sonuçlanmaktadır. Sayısal Karar Verme Metotları, karar 
problemlerine rasyonel çözümler bulunabilmek için gereken metodolojiyi ortaya koyar. Bu metotlar, 
kararın ne olması gerektiğinden ziyade, nasıl karar verilmesi gerektiği üzerinde durur. Çok Değişkenli Karar 
Verme Yaklaşımlarında belirgin sayıda ve özellikteki strateji ve hareket biçimi alternatifleri karşılaştırılarak 
derecelendirilir. Çok Değişkenli Karar Verme Metotları (Multivariate Decision-Making Methods) ise, birbiri ile 
çatışan birden fazla kriteri karşılayan olası en uygun neticelere ulaşmaya çalışan yaklaşım ve yöntemlerden 
oluşmaktadır. Bu araştırmada, Türkiye’de İnşaat Sektörünün son beş senelik İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
performansı Çok Değişkenli Karar Verme Metotlarıyla analiz edilmiştir. Çalışmada, derlenen veriler sektörde 
yaşanan iş kazası ve meslek hastalıklarının dönemsel performanstaki farklılık ve benzerlikleri Çok Değişkenli 
Karar Verme Metotları ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, inşaat sektörüne yönelik İSG çalışmalarına 
perspektif kazandırabilecek şekilde detaylı olarak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektöründe İSG, Karar Verme Metotları, Çok Değişkenli Karar Verme Metotları, İş 
Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Analysis of Construction Sector OSH Performance with Multivariate 
Decision-Making Methods
Ercüment Neşet Dizdar1, Muharrem Ünver2, Oğuz Koçar3, Senayi Dönmez4
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The construction sector in Turkey is one of the locomotives of the country’s economy, perhaps the first. The 
sector also ranks first in terms of employment creation throughout the country. According to Social Insurance 
Institution statistics, 16.33% of the total number of employees working as insured in construction and building 
production sector constitutes part of the total. When it is thought that there are 43 defined sectors in our country, 
this ratio is a precaution. Problems of OSH in this important sector are also great. OSH issues in the construction 
sector in our country are serious. It is not surprising that the proportion and frequency of occupational accidents 
in the official records of the construction business sector, which is so many employees and whose overall weight 
is in the “High Hazardous Class”, is high. While 1.6% of all occupational accidents in Turkey result in death, 
4.7% of occupational accidents in the construction sector result in death. Numerical Decision Making Methods 
reveal the methodology needed to find rational solutions to decision problems. These methods focus largely 
on how decisions should be made, what the decision should be. In Multivariate Decision-Making Approaches, a 
significant number of specific strategies and modes of action are rated by comparing alternatives. Multivariate 
Decision-Making Methods consist of approaches and methods that try to reach the best possible outcomes that 
meet more than one criterion that conflict with each other.
In this study, the performance of the last five years of the Construction Sector in Turkey was analyzed by 
Multivariate Decision- Making Methods. In the study, the differences and similarities in the periodical performance 
of occupational accidents and diseases in the compiled data sector were evaluated with this methods. The 
results have been interpreted in detail to provide a perspective on OSH activities for the construction sector.

Keywords: OSH in the Construction Sector, Methods of Decision Making, Multivariate Decision-Making Methods, 
Occupational Accidents and Occupational Diseases
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Derin Kazı ve Zemin İyileştirme Yapılan İnşaatlarda 
Risk Değerlendirmesi
Ahmet Selim İlbeyi1, Mehmet Özgür2
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Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çanakkale

İş sağlığı ve güvenliği Türkiye’de yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle son on yılda üstünde daha 
çok durulan bir konu haline gelmiştir. Yapılan mevzuat çalışmalarına rağmen iş sağlığı ve güvenliği kültürü 
Türkiye’de hala istenilen düzeyde oluşturulamamıştır. Bu durum Türkiye’de lokomotif sektör olarak anılan 
inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği istatistiklerine yansımaktadır. İnşaat sektörü kendisine bağlı 200’den 
fazla alt sektörü harekete geçirmekte ve büyük bir istihdam alanı sağlamaktadır. Türkiye’de inşaat sektörü 2007 
– 2009 küresel krizinden önemli ölçüde etkilenmiştir. Özellikle 2010 yılından sonra inşaat sektörünün Gayri 
safi yurtiçi hasıla (GSYH) içerisindeki payının değişimi incelendiğinde ülke ekonomisinde yaşananların inşaat 
sektörünü doğrudan etkilediği görülmektedir. TUİK verilerine göre inşaat sektöründe istihdam edilen kişi sayısı 
her geçen yıl artmaktadır. Sektörün yurt dışında da önemli bir hareketliliği söz konusudur. Sektör yurt dışında 
1972 yılından 2017 yılı Mart ayının sonuna kadar 115 farklı ülkede büyük bir bölümü son yıllarda olmak üzere 
8.949 proje üstlenmiştir. İnşaat sektörünün bu gelişimi sektörde çalışanlar ve çalışma ortamları ile ilgili iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda çalışmalar yapılmasını zaruri kılmaktadır. İş kazası istatistiklerine bakıldığında ölümlü 
iş kazalarında inşaat sektörünün payı 2009 yılından bu yana %30 ve üstü oranlara çıkmıştır. Aynı zaman zarfında 
tüm iş kazaları değerlerinin sektörün %10’un üzerinde olmuştur. İlaveten 2015 yılı SGK verilerine göre inşaat 
sektöründe kaydedilen geçici iş göremezlik süresinin (959.658 gün), toplam içindeki payı ise %32 olmuştur.
Bu çalışmada inşaat faaliyetlerinin bir parçası olan jet grout ile zemin iyileştirme ve diyafram duvarlı derin kazı 
çalışmalarının uygulama amaçlarına ve yöntemlerine yer verildikten sonra içerdikleri tehlikeler incelenmiştir. 
Bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilmesinin ardından riski minimize etmek amacıyla öneriler 
sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Sektörü, Jet Grout, Diyafram Duvar, Risk Değerlendirmesi. 

Risk Assessment in Deep Excavation and Soil Improvement 
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Occupational health and safety due to accidents at work and occupational diseases occurring in Turkey 
emphasized more than over the last decade has become a hot topic.

Keywords: Occupational Health and Safety, Construction Sector, Jet Grout, Diaphragm Wall, Risk Assessment.
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İnşaatlarda Yönetim Sistemi ve Uygulama Örnekleri
Ahmet Yazıcı1, Ahmet Yazıcı2
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İnşaatlarda taşeronlara bölünmüş işin yönetimi, işçi sirkülasyonu, düşük eğitim oranı, inşaatın dinamik yapısı, 
belirli bir zaman periyoduna bağlı olması inşaatlarda yönetim sisteminin kurulumunu ve işletimini diğer 
sektörlere göre çok daha zorlaştırmaktadır.

Bu çalışmada inşaatlarda yönetim sistemlerini kurmak ve işletmek için yönetim sisteminin Planla-Uygula-
Kontrol Et- Önlem Al aşamalarının planlama ve tasarım aşamasının önemi vurgulanmıştır. Planlama ve tasarım 
aşamasında yapılması gereken sağlık güvenlik planı ve sağlık güvenlik dosyası içeriği, iş yapım yöntemi ve risk 
analizleri, ihale ve sözleşmelerde iş güvenliği uygulama örnekleri verilmiştir.

Yönetim sisteminin uygulanması ile ilgili bir şantiye örneği ele alınmış ve işe giriş işlemleri, eğitim, sağlık 
hizmetleri, elektrik kontrolleri, yüksekte çalışma uygulamaları, acil durumlar, saha denetimleri ve raporlamalar 
gibi yönetim sistem standardının maddeleri saha örnekleri ile açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnşaat iş güvenliği yönetim sistemi uygulamaları, İnşaatlarda tasarım ve planlamada iş 
güvenliği yönetimi, inşaatlarda sağlık güvenlik uygulamaları

Management System and Application Examples in Construction
Ahmet Yazıcı1, Ahmet Yazıcı2
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Constructional work management that is divided to subcontractors makes the establishing and operating a 
management system difficultier than the other sector’s because of worker circulation, low education rate, 
dynamic structure of construction and time pressure.

In this study, the importance of the planning and design stages of the PDCA cycle (Plan-Do-Check-Act cycle) for 
establishing and operating the management system in construction sector has been emphasized. Also, things 
that have to be done during the planning and design stages such as health and safety plan and its content, work 
methods and risk analysis, safety application examples at tender bids and contracts were given in this study.

In this study, topics such as prevention of working at height, planning the precautions for working at height, 
working at height in health safety plan, trainings for working at height, audits for working at height, work 
permission systems for working at heights, stopping equipments for falling from height, management of the 
emergencies at working at height were examined with the aplication examples.

Keywords: Occupational safety management system applications in construction, safety management in 
constructions - design and planning, health and safety applications at construction
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Mimari Projeden Kaynaklanan Farklılar Sebebi İle Çatı 
Ve Cephe İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği
Zübeyde Özlem Parlak Biçer

Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi ABD, Kayseri

Yapı sektörü her zaman ülkede lokomotif sektör olmuştur. Bu alanda yapılan yasal düzenlemeler ve her türlü 
çalışmalarda dolayısı ile önemli olmaktadır. İş Güvenliği Tehlike sınıflarına göre “Çok Tehilkeli” sınıfta yer alan 
yapı işleri içerisinde ağır yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazaların olacağı işlerin, geçmiş veriler de göz önüne 
alındığında, çatı ve cephe işleri olduğu düşünülmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı 
yasal düzenlemelerde çatı ve cephe işlerine yönelik maddelerle karşılaşılmaktadır. Bu yasal düzenlemelerin bir 
kısmı uygulamada kullanılmakta olup bir kısmının uygulamada kullanılmasında sıkıntılar bulunmaktadır. Yeni 
yasal düzenlemelerle var olan sıkıntıların giderilmesi ve bundan sonra oluşacak sıkıntılarında azaltılmasına 
çalışılmaktadır. Yapı sektöründeki bu yasal düzenlemeler yapım ve kullanım aşamasına yönelik düzenlemelerdir. 
Yapıda ilk aşama olan tasarım evresine yönelik düzenleme bulunmamamktadır. Sadece yangın yönetmeliği, 
tasarım evresinde dikkat edilmesi gereken yasal düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yapı 
sektörü içerisinde yer almayan kişi ve/veya kuruluşların hazırlayacağı yasal düzenlemeler de, konu üzerinde 
problemlerin görülmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı mevcutta bulunan yasal mevzuatta çatı ve 
cephe işlerinin yapım ve onarım süreçlerinde geçerli olan kuralları ortaya koyarak yapı sektörünün alması 
gereken tedbirleri belirlemektir. Ayrıca tasarım aşamasında da geçerli olan yasal mevzuatı anlatmak ve yine 
bina tasarımlarının getirmiş olduğu çatı ve cephe işlerindeki tehlikeleri ortaya koyarak çözüm önerisi sunmaktır. 
Çalışmanın tasarım da dahil olmak üzere yapım işlerinde gerçekleştirilecek iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerinin 
uygulanmasına örnek teşkil edeceği umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yüksekte Çalışma, Iş Güvenliği, Çatıve Cephe Işleri, Mimari Tasarım

Occupational Health and Safety in Roof and Facade Works due to 
Differences due to Architectural Project
Zübeyde Özlem Parlak Biçer

Erciyes University, Architercure FAculty, Department Of Architecture, Building Science, Kayseri

The constructionsector has always been the locomotive sector in the country. This is important because of the 
legal regulations and all kinds of work done in the field. OccupationalSafety It is considered that occupations that 
cause accidents resulting in serious injuries and fatalities in building works in “VeryHazardous” class according 
to danger classes are roof and facade works when past data are taken into consideration. The legal regulations 
prepared by the Ministry of Labor and Social Security are faced with items for roof and facade works. Some 
of these legal regulations are used in practice and there are some problems in using them in practice. New 
legislative efforts are being made to eliminate existing problems and reduce them in the future. These legal 
arrangements in the building sector are regulated for the construction and use phase. There is no regulation 
for the design phase which is the first stage in the construction. Only the fire regulation, the design regulation, 
should be considered as a legal regulation emerges as the antagonism. In addition, the legal regulations that the 
persons and / or organizations that are not included in the construction sector will prepare the problems on the 
subject. The purpose of this study is to determine the measures that the building sector should take by laying 
out the rules that apply in the construction and repair processes of roof and facade works in the existing legal 
legislation. It is also to explain the legal legislation which is also valid during the design phase and to present 
the solution proposal by putting the dangers in the roof and facade works brought by the building designs. It is 
hoped that the worker will set an example for the implementation of work safety and health measures to be 
carried out in construction, including design.

Keywords: Working Height, Work Security, Roofing, Facade Works, Architectural Design
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İnşaat Şantiyesinde Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve İnşaat Sahasının İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uygunluğunun 
Değerlendirilmesi
Fatma Betül Akgül Taner

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı kazaları azaltarak çalışanları korumak, verimli ve huzurlu bir iş ortamı sağlamaktır. 
Yapılan araştırmalara göre inşaat sektöründe ölümlü iş kazası oranı daha yüksek olarak görülmektedir.

Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği açısından bir inşaat şantiyesinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
konusundaki bilgi düzeyleri araştırılmış ve inşaat sahasının iş sağlığı ve güvenliğine uygunluğu şantiyede yapılan 
analizler sonucunda değerlendirilmiştir.

Anket bir üniversite inşaatında çalışan 130 kişiye uygulanmıştır. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki 
eğitim ve bilgi düzeyleri anketlerden elde edilen istatistik verilere göre değerlendirilmiştir. Anket sonucunda 
çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin orta düzeyde olduğu görülmüştür; inşaat sahasının iş sağlığı 
ve güvenliğine uygunluğu analizleri sonucunda ise saha güvenli olarak değerlendirilmemiş, tamamlanması 
gereken eksiklikler belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Sektörü, İş Kazası

Information Level of Construction Workers on Occupational 
Health&Safety and Evaluation of Occupational Health&Safety Rules 
Appropriate for Construction Area
Fatma Betül Akgül Taner

Istanbul Esenyurt University, Occupational Health and Safety Program, Istanbul, Turkey

Aim of occupational health and safety is protect employes and provide efficient while decreasing incidents and 
accidents. According to the researches, accidents at work leading to death are mostly seen at civil sector.

In this study, information level of construction workers on occupational health & safety is researched and the 
suitability of the construction area for occupational health and safety is assessed as a result of analyzes made 
at the construction area.

Survey is conducted for 130 employees working at a structure building university in Istanbul. Training and 
consciousness of workers about work health and safety are evaluated statistically according to the survey. As 
the result of the survey workers’ information about work safety appeared to be at intermediate level. Acording 
to the analyses at working area it is not evaluated that the construction area as safety one and it is recognized 
that the shortcomings need to be completed.

Keywords: Occupational Health and Safety, Civil Sektor, Work Accidents
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İnşaat Sektöründe Tarafların İşçi Sağlığı Ve İş 
Güvenliği Uygulamalarına Yaklaşımı: Bursa İli Örneği
Duygu Açık

Bozok Üniversitesi, Yeköy Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü, Sosyal Güvenlik Programı, Yozgat

İnşaat sektörü, genel kaza sayıları, sürekli iş göremezlik ödeneği alınmasına sebep olan kaza sayıları ve ölümlü 
kaza sayıları dikkate alındığında en tehlikeli işkolları arasındadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
2012 yılında kabul edilmesinin ardından 4. madde ile işverenlere 19. madde ile çalışanlara yükümlülükler 
getirilmiştir. Bu çalışmada öncelikle 6331 sayılı Kanun ile taraflara yüklenen sorumluluklar ele alınacak ardından 
Bursa ilinde çeşitli inşaat firmalarında çalışan inşaat işçilerinin ve firma sahiplerinin ilgili maddelerde sıralanan 
yükümlülükler hakkındaki algıları değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: İnşaat Sektörü, İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, 6331 sayılı Kanun

Approaches To Workers ‘Health And Work Safety Practices In 
Construction Sector: Bursa Area
Duygu Açık

Bozok University, Yeköy Vocational School of Justice, Law Department, Social Security Program, Yozgat

The construction sector is among the most dangerous business lines when considering the number of general 
accidents, the number of accidents causing permanent incapacity for work incentives and the number of fatal 
accidents. Following the adoption of the Law on Occupational Health and Safety No. 6331 in 2012, Article 4, 
obligations were imposed on employers by Article 19. In this study, first of all, the responsibilities of the contractors 
who are working in various construction companies in Bursa city will be evaluated and the perceptions about 
the liabilities listed in the related items will be evaluated.

Keywords: Construction Sector, Worker Health, Work Safety, Law No. 6331
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Küçük ve Orta Ölçekli Yapı İnşaatlarında İş Sağlığı ve 
Güvenliğine Eleştirel Bakış
Seçkin Özcan1, Fehmi Volkan Akyön2

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji 
Bölümü, Çanakkale. 2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sağlık Yüksekokulu, Acil Yardım ve Afet 
Yönetimi Bölümü, Çanakkale.

Yapı inşaatları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınladığı işyeri NACE kodları incelendiğinde “ÇOK 
TEHLİKELİ İŞYERİ” sınıfına girmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine 
uygunluğun sağlanması ve iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi açısından, bu işyerleri için A 
Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi görevlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, küçük ve orta ölçekli yapı inşaatı projelerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin çalışmaların nasıl 
yürütüldüğü incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında sorunlar ortaya konularak, eleştirel bir bakış ile çözüm 
önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Yapı İnşaatları.

A Study of Occupational Health and Safety in Small and Medium-
Scale Building Constructions by Critically
Seçkin Özcan1, Fehmi Volkan Akyön2

1Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Technical Vocational School, The Department of Electricity and 
Energy, Çanakkale, Turkey. 2Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Health, The Department of Rescue 
and Disaster Management,Çanakkale, Turkey

Building constructions are classified as “VERY DANGEROUS WORKPLACE” according to NACE codes which 
published by the Ministry of Labour and Social Security. A-Class Occupational Safety Expert and Occupational 
Physician should serve in this working place in order to prevent occupational accidents and occupational 
diseases in accordance with Law No. 6331 (Occupational Health and Safety) and its regulations.

Works on occupational health and safety in small and medium-scale building constructions projects examine in 
this study. Problems were report with obtained data, and solutions were proposed with a critical view.

Keywords: Occupational Health, Occupational Safety, Building Constructions.
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Elektronik Belge Yönetim Sistemiyle İSG
Kerem Nur Köksal1, Ozan Küçük2

1Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana 2Aconex Türkiye, İstanbul

İş kazaları ve meslek hastalıkları sadece Türkiye’de değil Dünya’da da süregelen ciddi bir problem olarak 
insanlarının yaşamını etkilemektedir. Bunun neticesinde meydana gelen zararlar tüm ülkelerin sorunu olmasıyla 
birlikte gerekli ve yeterli önlemlerin zamanında alınmasıyla kayıpların ciddi ölçüde azaltılabileceği bir gerçektir. 
Yaşanabilecek iş kazalarının azaltılabilmesi için sahadaki uygunsuzlukların doğru bir şekilde tespit edilip, 
muhataplarının hızlıca haberdar olması sağlanıp, şantiyedeki uygunsuzlukların giderilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada bir hastane şantiyesinde uygulanan elektronik belge yönetimiyle iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları 
incelenmiştir. Söz konusu projede iş sağlığı ve güvenliği açısından sahada tespit edilen uygunsuzluklar akıllı 
telefon, tablet gibi mobil cihazlarla kayıt altına alınıp online bir platformda depolanmıştır. Bu sayede kağıt 
işlerinin azalması ve saha denetimlerinde kalitenin arttırılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: iş sağlığı ve güvenliği, isg, elektronik belge yönetimi

HSE with Electronic Document Management System
Kerem Nur Köksal1, Ozan Küçük2

1Department of Civil Engineering, Adana Science and Technology, Adana 2Aconex Turkey, Istanbul

Work-related accidents and occupational diseases affects the lives of people as a serious continuing problem 
not only in Turkey, but also in the world. As a result, the losses occurring problem of all countries. It is a fact that 
losses can be seriously reduced by taking necessary and adequate measures on time. In order to reduce the 
number of job accidents the nonconformities in the field must be determined correctly, the counterparts need to 
be informed quickly and these nonconformities must be remedied.

In this study, the application of electronic document management system for occupational health and safety in a 
hospital construction has been examined. The nonconformities detected in the project in terms of occupational 
health and safety were recorded with mobile devices such as smartphones and tablets and stored on an online 
platform. In this way, the reduction of paper work and increasing the quality of field audits are aimed.

Keywords: occupational health and safety, hse, electronic document management system
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Kazı İşleri İş Güvenliği Uygulamalarında Türkiye 
Usul ve Yöntemlerinin ve OSHA Standartlarıyla 
Karşılaştırılması
Kerem Nur Köksal1, Emel Oral2

1Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana 2Çukurova Üniversitesi, İnşaat 
Mühendisliği Bölümü, Adana

Kazı isleri, inşaat sektöründe yüksekten düşmeden sonra en fazla kazanın yaşandığı islerdir. Kazı çalışmaları 
sırasında oluşan ve ciddi yaralanmalara veya ölümlere neden olan kazaları önlemek için; kazı işi ile ilgili uygun 
planlama yapılmalı, planlar uygulamaya konulmalı ve uygulama sistematik olarak denetlenmeli, denetleme 
sonucunda aksayan yönlerle ilgili tedbirler alınmalıdır.

Bu çalışmada kazı işlerinde iş güvenliği uygulamaları incelenmiş, OSHA ve Türkiye’ de uygulanan iş güvenliği 
uygulamaları karşılaştırılmıştır. Eksiklikler vurgulanarak kazı işlerinde daha emniyetli çalışılması için gerekli 
noktalara değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: iş sağlığı ve güvenliği, kazı işleri, osha

Principles and Methods of Safety Application Used in Excavation 
Works of Turkey and Their Comparison with the OSHA
Kerem Nur Köksal1, Emel Oral2

1Department of Civil Engineering, Adana Science and Technology University, Adana 2Department of Civil 
Engineering, Çukurova University, Adana

Excavation works is second after falling from height among most accident prone locations in construction sector. 
To avoid accidents that occur at excavation sites and result in serious injury or death; appropriate planning 
should be carried out regarding excavation work, plans should be implemented, implementation should be 
systematically audited, and proper precautions should be taken regarding inapropriate implementations.

In this study, occupational health and safety applications in excavation works have been examined, applications 
used in OSHA and Turkey have been compared. Weak points have been emphasized and some aspect have 
been mentioned for safer work places.

Keywords: occupational health and safety, excavation work, osha
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Şantiyede İş Güvenliği ve Başlıca Kaza Tipleri
Muhammmed Öztemel

Giresun Üniversitesi Keşap Meslek Yüksekokulu

AMAÇ: İnşaat sektörümüz iş kazaları bakımından Türkiye’deki iş kolları arasında ilk sırada bulunmaktadır. Bu 
konuda, maddi ve manevi kayıpların önüne geçmek için inşaat sektöründe çalışan işçi ve işverenin genel bir 
bilgi sahibi olması çerçevesinde önemli bazı hususlar üzerinde durulmuş, bilgi sahibi olması amaçlanmıştır. 
Bu çalışmada ülkemizde inşaat sektöründeki iş kazalarının sebepleri ve başlıca kaza tipleri incelenmiştir. 
YÖNTEM: İş kazası sonucu ülkemizde çok sayıda inşaat işçisi yaşamını yitirmekte veya sakat kalmaktadır. 
Bu nedenle iş kazalarını önlemek, hem maddi hem de manevi açıdan çok önemlidir. Çalışmada öncelikle 
iş kazaları ve nedenleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir daha sonra şantiyelerde meydana gelen kaza tipleri 
anlatılmıştır. Ülkemizde yapılan çalışmalar sonucunda inşaat sektöründe işçi ve işverenler üzerinde iş sağlığı ve 
güvenliği bilincinin tam olarak uygulanmadığı görülmektedir. BULGULAR: Birçok iş kolunda olduğu gibi inşaat 
sektöründe iş güvenliğinin istenilen seviyelerde olması yaptırım ve cezalar, iş sağlığı ve güvenliği programları 
ile mesleki eğitim ile mümkündür. Kaza ve nedenlerinin daha iyi araştırılarak ve meslek odalarının desteği 
alınmalıdır. İş kazalarını en aza indirecek teknolojik çalışmalar yapılmalıdır. SONUÇ: İlk başta belirtildiği gibi 
inşaat sektörümüz için iş kazaları ve iş güvenliği önemli bir sorundur. İnşaat sektörün de işçi ve işveren şantiye 
şefi, saha mühendisi gibi meslektaşlarımızın, konunun öneminin bilincinde olması gerekir. İlgili yasa, tüzük ve 
yönetmeliklerde yer alan bilgileri dikkatli bir şekilde uygulaması esastır.

Anahtar Kelimeler: Şantiyede iş güvenliği, Kaza tipleri, İş kazaları

Major Accıdent Types and Safety on the Constructıon Sıte
Muhammmed Öztemel

Giresun University Keşap Vocational Highschool

OBJECTIVE: construction industry in terms of occupational accidents in Turkey is the first among the branches 
of Industry. In this context, it is aimed that some important points in the frame of having a general knowledge 
of workers and employers working in the construction sector in order to prevent material and moral losses are 
aimed to have knowledge. In this study, the causes of the occupational accidents in the construction sector and 
the main types of accidents were examined in our country. METHOD: In our country after work accident, many 
construction workers are losing their lives or being disabled.For this reason, preventing job accidents is very 
important both in material and spiritual terms. In the study, firstly, the information about the accident and causes 
of the work was given. Then the types of accident that occurred in the workshops were explained. As a result of 
the studies carried out in our country, it is seen that occupational health and safety awareness is not fully applied 
to workers and employers in the construction sector. FINDINGS: Just as it is in many business sectors, the 
job security in the construction sector is possible with sanctions and penalties, occupational health and safety 
programs and vocational training.The accident and its causes should be investigated better and the support of 
professional rooms should be taken. Technological studies should be carried out to reduce job accidents the 
most. RESULT: As mentioned at first, the construction industry is a work-in-progress and business security 
is a major problem. In the construction sector, our colleagues such as worker and employer site chief, field 
engineer should be aware of the importance of the subject. Careful application of the information contained in 
the relevant laws, statutes and regulations is essential.

Keywords: Occupational safety on premises, Accident types,Accidents at work



542

[Maden Sektöründe İSG]

Açık ocak maden işletmelerinde işçi anketleri ile iş 
sağlığı ve güvenliği uygulamasının araştırılması bölüm 
II - yangın, gözetim, patlatma
Kaan Koçali

İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Türkiye’nin çeşitli illerindeki açık ocak maden işletmelerinde çalışan işçilere, maden işletmelerinde alınması 
gereken asgari iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin varlığı sorulmuştur. Bunun için bir anket hazırlanmış ve işçinin 
sadece kendi işi için değil tüm maden sahası ve işletmesi için fikir sahibi olup olmadığı ölçülmüştür. Hazırlanan 
soruları arttırmak tabi ki mümkündür fakat en basit haliyle isg kültürünün araştırılması planladığı için soruların 
detay ayrıntıları ankete konulmamıştır. Ankette sorulan sorular başlıklar haline ayrılarak işçilere sunulmuştur. 
Böylece işçinin farklı alanlardaki önlemler hakkında kendisini de ilgilendiren sorunları görmesi sağlanmıştır. 
Kısacası işçilerin en basit haliyle kendi çalıştıkları maden ocaklarında Risk Analizi ve Değerlendirmesi yapmaları 
sağlanmıştır. Böylece hem maden ocağı hem de işçinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü’nü ne kadar bildiği ve 
uyguladığı araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: maden, iş sağlığı ve güvenliği, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği

Investigation of occupational health and safety applications with 
using worker questionnaire for open-pit mining companies Chapter 
II - fire, surveillance, blasting
Kaan Koçali

Istanbul Aydin University, Institute of Science and Technology, Occupational Health and Safety Department, 
Istanbul

Minimum measures of occupational health and safety have been asked to mine workers who works in open-
pit mines in some cities of Turkey. For this work a questionnaire prepared and the workers searched not only 
have an idea for their own business is not for the entire mine site and business. Of course we can increase 
the questions but in its simplest form the details of the survey question was omitted. Questions in the survey 
were presented to the workers divided into titles. Thus, workers were provided to see himself on measures 
concerning the problems in different areas. In short, the workers where they work in the most simple form is 
provided to make the mines Risk Analysis and Assessment. So, the occupational health and safety culture and 
applications were investigated by workers and minesite.

Keywords: mining, occupational health and safety, occupational health and safety in mines
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Türkiye Madencilik Sektöründeki İş Kazalarının Analizi
İlgin Kurşun, Mert Terzi, Rahman Çıtak, Mehmet Faruk Eskibalcı

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Teknolojinin gelişmesi iş görenlerin üstündeki yükü hafifletmiş olsa da maruz kalabilecekleri riskleri arttırmıştır. 
İstatistikler de gösteriyor ki iş kazalarının sayısı ile ciddiyeti günden güne artmaktadır. Meslek hastalıkları ve iş 
kazaları sebebiyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararlar, ekonomik yönden büyük boyutlara varmaktadır.

Bu çalışmada Türkiye’de madenlerde gerçekleşen iş kazaları hakkında bir derleme yapılmıştır. Bu kapsamda 
ülkemizdeki madenlerde 2008-2016 yılları arasında gerçekleşen iş kazalarının istatistikleri incelenerek 
yorumlanmıştır. Sonuç olarak ise madencilik sektöründeki iş kazalarının azaltılması için gerekli tedbirler ve 
öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Madencilik, İş Kazaları, İstatistik

Analysis of Job Accidents in Turkish Mining Sector
İlgin Kurşun, Mert Terzi, Rahman Çıtak, Mehmet Faruk Eskibalcı

Istanbul University, Faculty of Engineering, Department of Mining Engineering, Istanbul, Turkey

The development of technology has alleviated the burden on workers, but increased the risks they could face. 
Statistics show that the number of job accidents and the seriousness of day by day increases. Accordingly, 
the financial and moral damages arising from occupational diseases and work accidents have reached great 
dimensions in terms of the economy.

In this study, a review was made on work accidents in mines in Turkey. In this context, the statistics of the 
work accidents in the mines of our country between 2008-2016 were analyzed and interpreted. As a result, 
the necessary precautions and suggestions for reducing the number of job accidents in the mining sector are 
presented.

Keywords: Mining, Job Accidents, İstatistik
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Maden Çalışanları İle İlgili Zorunlu Ferdi Kaza 
Sigortanın İş Sağlığı Ve Güvenliğine Etkileri
Rahmi Kocaman1, Taylan Acar2, Birsen Kocaman3, Ertuğul Kaya4

1Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Strateji ve Koordinasyon daire Başkanlığı, Ankara 2Acar Ekspertizlik, İstanbul 
3Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji Hammaddeleri Daire başkanlığı, Ankara 4Okan Üniversitesi, Proje 
Yöneticisi, İstanbul
Başbakan Yardımcılığının 19/1/2015 tarihli ve 1830 sayılı yazısı üzerine, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 
13. üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/1/2015 tarihinde “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza 
Sigortası (MÇZFKS) Hakkında Kararın yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır. 26/1/2015 tarihli ve 2015/7249 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, 06/05/2015 tarih ve 29347 sayılı Resmî Gazetede MÇZFKS Tarife 
ve Talimatı tebliği yayınlanmıştır. 06/05/2015 tarih ve 29347 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan MÇZFKS Tarife 
ve Talimatı tebliğindeki “yer altı ve yerüstü kömür madenciliğinin, kömürden gayri yer altı madenciliğinde 
bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelecek kazalar sonucu, 
tesislerinde istihdam ettikleri üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için sigorta poliçesi 
yaptırmak zorundadır.” hükmü gereği söz konusu sahalar için zorunlu ferdi kaza sigorta poliçesi yaptırılma 
zorunluluğu bulunmaktadır. MÇZFKS tebliği ile Maden Yönetmeliğinin 35. maddesinin 15. Fıkrasına göre 
sahada yürütülen işletme faaliyetlerinde çalışan personel için Zorunlu Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi yaptırılmayan 
sahalarda/ işletmelerdeki üretime hazırlık ve üretim faaliyetleri durdurulmaktadır. MÇZFKS Tarife ve Talimatı 
tebliğinde belirtilen maden ocaklarının Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı (ÇSGB) haricinde de Sigorta Bilgi Merkezince (SBM) oluşturulan komiteler tarafından üçüncü bir 
göz olarak denetimleri yapılmış olmaktadır. Bu yapılan denetimdeki eksiklikler SBM ve MİGEM ile paylaşılıp 
bilgi alışverişi yapılmaktadır. MÇZFKS risk değerlendirmesi yapılarak asgari sigortalama şartlarının sağlanıp 
sağlanmadığı, komite raporuna göre poliçe düzenlenip düzenlenemeyeceği ve eksiklikler varsa süre verilerek 
işlemler yürütülmektedir. Tebliğin uygulanmasından itibaren yaklaşık 2,5 yılda 2000’den fazla komite 
atanmış, 900’e yakın poliçe düzenlenmiş, söz konusu maden sahalarının denetimleri daha sık yapılmış, varsa 
eksikliklerinin giderilmesi sağlanmış, uygun olmayan sahalarda üretime hazırlık ve üretime yönelik faaliyetlere 
izin verilmeyerek iş kazaları önlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak tüm madenlerde ve diğer sektörlerde de 
çalışanlar için zorunlu ferdi kaza sigortası yaptırılmasının iş kazalarının önlenmesi ve iş güvenliği açısından 
olumlu etkileri olduğu/olacağı aşikârdır.

Anahtar Kelimeler: Maden, İş güvenliği, sigorta, Kaza, Police

Mine Employees With The Mandatory Accident Insurance And 
Occupational Health Effects Of Security
Rahmi Kocaman1, Taylan Acar2, Birsen Kocaman3, Ertuğul Kaya4

1General Directorate of Mining Affairs,Strategy and Coordination department, Ankara 2Acar expert, İstanbul 
3General Directorate of Mining Affairs, the Department of Energy Raw Materials, Ankara 4Okan University,Project 
Manager, İstanbul
According to Article 13 of the Insurance Law No. 5684 dated 19/1/2015 dated 19/1/2015 dated 1830 and dated 
26/1/2015 of the Council of Ministers, “Mine Employee Compulsory Accident Insurance (MZZFKS)”. Within the 
framework of the Council of Ministers Decision dated 26/1/2015 and numbered 2015/7249, the Communiqué 
on MKZFKS Tariffs and Order was published in the Official Gazette dated 06/05/2015 and numbered 29347. 
Official Gazete dated 06/05/2015 and numbered 29347 “I have to admit that I do not have any more money to 
do this,” he said. According to Article 15 of the Mining Regulation, the production and production activities of 
companies that do not comply with the Compulsory Personal Accident Insurance Policy are suspended for the 
fifth part of the MZFKS. (MZFKS), committees, Social Security (SBM) took a third look. The shortcomings in this 
audit are shared with SBM and MİGEM and information exchange is carried out. The MKZFKS risk assessment 
is carried out to determine if minimum insurance requirements are met, whether the policy is reported in the 
committee report, and whether deficiencies are occurring. Approximately 2.5 years after the Communiqué 
came into force, more than 2000 committees were appointed and close to 900 policies were prepared and the 
control of the mining fields was made more frequent and the elimination of deficiencies was ensured and I was 
reluctant to allow work accidents to be preferred. As a result, compulsory personal accident insurances for all 
mines and other sectors provide work-related accidents and positive interactions with work safety measures.
Keywords: Mine, Work safety, Insurance, Accident, Police
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Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Kömür Madenciliği 
Sektöründe 2017 Yılı İş Kazası Sayısının Tahmin
Akif Yavuz1, Süleyman Enes Hacıbektaşoğlu2

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul 2Marmara 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Ülkemizde kömür madenciliği sektörü, iş kazaları ve meslek hastalıklarının en fazla yaşandığı sektörlerden 
biridir. Kömür madenciliği sektöründe iş sağlığı güvenliği önlemlerinin alınması, diğer sektörlere göre yapılan 
işin ağırlığı nedeniyle daha maliyetli olmaktadır. Bu durum, iş verenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri almasına 
mesafeli durmalarına neden olmaktadır. Bu çalışmada 2007-2016 yıllarına ait Sağlık Güvenlik Kurumu iş kazası 
verileri kullanılarak 2017 yılında yaşanması muhtemel iş kazası ve ölümlü iş kazası sayılarının tahmin edilmesi 
amaçlanmıştır. Bu tahmin için çok katmanlı yapay sınır ağları yöntemi kullanılmıştır. Oluşturulan yapay sinir ağı 
modelinde birçok parametre değiştirilerek 2017 yılına ait hata değeri en düşük sonuç bulunması amaçlanmıştır. 
Kurulan ağda sonuçları bilinen 2016 yılı verileri tahmin edilerek gerçek değerlerle doğrulama yapılmıştır. Çalışma 
sonucunda kömür madenciliği sektöründe iş sağlığı güvenliğine yeterli önem verilmemesi ve çalışanların 
ihmalleri yaşanan iş kazası sayısına etkisinin olduğu görülmüştür. Son dönemde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta 
çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesi gerekliliği getirilerek bu alanlarda yetkin personellerin çalıştırılması 
sağlanmaktadır. Yaptığımız çalışma sonucunda oluşturulan yapay sınır ağı ve literatür bulguları sonucuna göre 
2017 yılında kömür madenciliği sektöründe yaşanan iş kazası sayısının azalacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Kömür madenciliği, Yapay sınır ağları

Prediction of the Number of Work Accidents in Coal Mining Sector 
with Artificial Neural Networks Method for year 2017
Akif Yavuz1, Süleyman Enes Hacıbektaşoğlu2

1Istanbu Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Mechanical 
Engineering, Turkey 2Marmara University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of 
Work Safety, Turkey

In our country the coal mining sector is one of the sectors where occupational accidents and occupational 
diseases are widely experienced. Taking occupational health and safety measures in the coal mining sector is 
more costly due to the hard work comparing with other sectors. This situation causes employers to stay away 
from taking occupational health and safety precautions. In this study, it was aimed to predict the number of 
possible work accidents and mortal work accidents that occurred in 2017 by using work accident data of Health 
Insurance Agency for 2007-2016. Multilayer artificial neural network is used for this prediction. It is aimed to 
find the lowest error value of 2017 by changing many parameters in artificial neural network model. In the 
established network, the data of the year 2016, which is known as the results, are predicted and verified with real 
values. As a result of the study, it has been seen that not enough importance is given to the safety of work health 
in the coal mining sector and the negligence of employees is influenced by the number of work accidents. In the 
last period, dangerous and very dangerous workers are required to have professional qualification certificate 
and to be able to employ competent staff in these areas. According to the results of the artificial neural network 
and literature findings we have made, it is predicted that the number of work accidents in the coal mining sector 
will decrease in 2017.

Keywords: Occupational health and safety, Coal mining, Artifical neural network
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Açık İşletme Maden Ocaklarında Patlatma Sonucu 
Kaya Fırlaması Risklerinin Değerlendirilmesi: Bir 
Modelleme Çalışması
Tahsin Aykan Kepekli, Ulaş Çınar, Tolga Barışık, Mehmet Emin Yıldırım, Gönül Kunt Kandemir

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Açık ocak işletmelerinde patlatma ile yapılan üretimlerde patlayıcı kullanım miktarı, geometrisi ve saha 
jeolojisi etkenlerine bağlı olarak kaya ortamında belli bir granülometrik dağılımda kırılma ve parçalanma 
olması amaçlanır. Parçalanan cevher devamen mekanik yöntemlerle toplanır. Patlatma aşamasında aynı 
etkenlerde olabilecek olası sapmalar dolayısıyla patlama sonucu kayaç parçasına aktarılan enerji fazlalığı kayaç 
parçasının kontrol edilebilir değerlerin üzerinde hareketlenmesine ve fırlamasına sebep olur. Kaya fırlaması, 
kütlenin hızına, ağırlığına ve patlama geometrisine bağlı olarak düştüğü noktada büyük tahribata ve/veya 
ölümlü kazalara sebep olabilir. Kaya fırlamaları havadaki uçuş menziline bağlı olarak sadece ocak veya tesis 
sınırlarında değil, aynı zamanda daha uzak mesafelerdeki yerleşim yerlerinde, yapılarda ve canlılarda zarara ve 
hasara yol açabilir. Özellikle taş ocaklarında kaya fırlamaları ile çevre köylerde hasar yaşanan kazalar olmuştur. 
Çalışmada olası kaya fırlaması senaryoları, çeşitli delme geometrileri, patlayıcı madde tür ve miktarları, jeolojik 
etkenlere bağlı olarak oluşturulmuş ve uluslararası literatürde yer alan algoritmalar yardımı ile kaya fırlama 
mesafe ve hasarları modellenmiştir. Sonuçlardan yola çıkarak, algoritmalara bağlı modelleme çalışmalarının 
açık işletme olarak çalışan ve patlayıcı kullanılan ocaklarda bir risk değerlendirme yöntemi olarak kullanımının 
uygun olacağı öne sürülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kaya Fırlaması, Açık İşletme, Modelleme, Kireç Ocağı, Patlayıcı

Risk Assessment of Rock Throw From Explosions in Open Pit Mines: 
A Modelling Study
Tahsin Aykan Kepekli, Ulaş Çınar, Tolga Barışık, Mehmet Emin Yıldırım, Gönül Kunt Kandemir

Istanbul Yeni Yuzyil University, Occupational Health & Safety Department, Istanbul

It is aimed that cracking and fragmentation in open granite production in blast furnace in a granulometric 
distribution in rock environment depending on explosive usage amount, geometry and field geology factors. 
The fragmented ore is collected by continuous mechanical methods. Because of possible deviations in the same 
factors during the blasting phase, the energy surplus transferred to the explosion-ending rock part causes the 
rock part to move and fly over the controllable values. Rock throws can cause massive devastation and / or 
fatal accidents at the point where mass falls due to its speed, weight and explosion geometry. Rock throws can 
cause damage and damage to structures and living things not only at the quarry or facility boundaries, but also 
at distant locations, depending on the flight range of the air. There have been accidents involving rock fires and 
damage to the surrounding villages, especially in quarries. Rock drilling scenarios, various drilling geometries, 
types and quantities of explosive materials, geological factors, and the algorithms in the international literature 
have been used to model the rock throw distance and damage. From the conclusions, it is proposed that 
modeling studies based on algorithms should be used as a risk assessment method in open pit operation and 
explosive use.

Keywords: Rock Throw, Open Pit, Modelling, Limestone Quarry, Explosives
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Çalışma ortamı gözetiminin İş kazalarının 
önlemlerindeki yarı (soma örneği)
Nazmiye Uzun1, Emine Uzun2

1Orman ve su isleri bakanlıği Bakanlık müşavirliğinden emekli 2Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel.müd.den 
emekli

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturma, yürürlüğe konulan ve uygulanmakta olan yasal 
düzenlemeler ile taraf olduğumuz uluslar arası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır.

Çalışma ortamı gözetimi ile;

Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak, kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan 
çalışmalara katılmak, Doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması 
çalışmalarına katılmak, Tatbikatların yapılması ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek 
ve kontrol etmek amaçlandığı bilinmesine karşılık 13 Mayıs 2014 tarihinde “ Eynez Kömür Ocağında” meydana 
gelen ve 301 çalışanımızın ölümüne neden olan katliam biçimindeki iş kazası ne yazık ki önlenememiştir.

Bu çalışmada; Eynez kazası sonraki ÇSGB’lığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettişlerince düzenlenen kaza raporu 
ve Soma savcılığından elde edilen, özellikle ortam ölçümlerine ilişkin “Ham” dokümanların irdelenmesine, 
sonuçların kamuoyuna sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş kazası, ortam ölçümü, maden üretimi

The Röle of supervision of work environment in Prevention of 
occupationalaccidents
Nazmiye Uzun1, Emine Uzun2

1Ministry of Forestry and Water Affairs Ministry Consultant.Retired 2Turkish Hard Coal Institution.Retired

Creation of healthy and safe environment in workplaces is secured by the implemented legal regulations and 
binding international contracts.

It is known that the aim of the supervision of work environment is to ensure:

Planning of periodical maintenance, checks and measurements, training for the prevention of accidents, fire, or 
explosions, Preparing planning for state of emergency such as natural disasters, fires, and explosions,

Executing drills and checking whether the state of emergency plan is followed.

However, unfortunately on 13th of May, 2014 in Eynez Coal Mine an occupational accident that costthe livesof 
301 employeescould not be prevented.

This study aims to present public withthe accident report prepared by the Labor Inspection Board of the Ministry 
of Labor and Social Security after the accident in Eynez and the examination of the documents of environment 
measures acquired from the District Attorney of Soma.

Keywords: work accident, environment measurement, mining production 
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Madencilik Sektöründe İş Sağlığı Güvenliği
Ayşe Sevinç1, Ayşe Sevinç2, Ayşe Sevinç3, Ayşe Sevinç4, Ayşe Sevinç5, Ayşe Sevinç6, Ayşe Sevinç7, Ayşe Sevinç8, 

Ayşe Sevinç9, Ayşe Sevinç10, Ayşe Sevinç11, Ayşe Sevinç12

1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı. Yer altı ve Yer üstü Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Rehberi. Yayın No: 4 2https://tr.wikipedia.org/wiki/Oda_topuk_y%C3%B6ntemi 3https://en.wikipedia.org/wiki/
Benxihu_Colliery 4http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/493233/Cin_de_grizu_patlamasi__12_olu.html 5.https://
en.wikipedia.org/wiki/El_Teniente 6https://en.wikipedia.org/wiki/Monongah_mining_disaster 7http://www.mining-
technology.com/features/feature-world-worst-coal-mining-disasters-china/ 8https://en.wikipedia.org/wiki/1965_
Dhanbad_coal_mine_disaster 9https://en.wikipedia.org/wiki/Mitsui_Miike_Coal_Mine_disaster 10Merwe, J N. Beyond 
Coalbrook: What Did We Really Learn. The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 2006. 11http://
app.csgb.gov.tr/isggm/oshaturkey/sunumlar/61.pdf 12Soma Maden Kazası Bilirkişi Raporu. Eylül 2014.

Madencilik, bir laboratuvarda, fabrikada veya yapay tarımsal süreçler yoluyla yetiştirilemeyen ya da oluşturulamayan 
maddelerin elde edilmesi için gerekli bir işkoludur. Bilim ve teknolojinin gelişmesi madencilikte kullanılan araçların güvenli hale 
gelmesini sağlamışsa da kaza ve ölümlerin yaşanmadığı bir dönem yoktur. İnsan gücünün daha ucuz olması madenlerdeki 
çalışmalarda makine kullanımı yerine tercih edilme nedeni olmaktadır. Dünya’da yaklaşık 30 milyon kişinin madenlerde çalıştığı 
düşünülmektedir. Bunların yaklaşık 1/3’ü kömür ocaklarında çalışmaktadır. Kömür madenlerindeki kömür damarlarından 
metan gazı açığa çıkabilmektedir. Madenlerin havalandırılması, metan gazı yoğunluğunun belirli bir seviyenin altında tutulması 
ve oksijen miktarının belirli bir seviyenin üzerinde tutulması yaşamsal önem taşımaktadır. Magnezyum, alüminyum, çinko, 
kalay, demir gibi metalik tozlar, kömür, piritli cevherler, organik tozlar ortam havasına belirli bir konsantrasyon karışması 
durumunda hava patlayıcı hale gelir. Dolomit, alçıtaşı ve kireçtaşı gibi alevlenmeyen maddeler toz haline getirilerek yere 
serpilirse patlama riski azaltılmış olur. Yaşanmış en büyük maden işletmesi kazası 1942 yılında Çin’de Honkeiko Kömür 
Madeninde yaşanmıştır,1549 kişinin ölümüne yol açmıştır. Türkiye’de 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Madeninde çıkan yangın 
sonucu 301 kişi yaşamını yitirmiştir. Vardiya değişimi sırasında çıkan yangında maden girişinin 400 metre aşağısında bulunan 
çalışanlar çıkışa ulaşabilmişken, yerin 800 metre altında bulunan yaklaşık 300 kişi çıkışa ulaşamamış ve yangın sonucu oluşan 
karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölmüştür. Dünyanın pek çok yerinde yapılan madencilik işlerinde, göz ve yüz koruyucu 
maskeler, gözlükler yada yüzü tamamen koruyan siperlikler (maskeler) kullanılmaktadır ve bunları kullanmak pekçok 
ülkede İş Sağlığı Güvenliği Mevzuatlarınca zorunlu kılınmıştır. Maden İşletmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği adına yapılacak tüm 
çalışmalar, genel olarak Risk Yönetimi başlığı altında değerlendirilir. Risk Yönetiminin birinci ve en önemli adımı tehlikelerin, 
her faaliyet için belirlenmesi ve tanımlanmasıdır. Çok tehlikeli işler kapsamında bulunan, Madencilik Faaliyetleri ve Yeraltı 
uygulamaları kapsamındaki olaylar, daha detaylı analiz edilmeli, İş kazalarının hangi makinelerde ve hangi sebeplerden 
gerçekleştiği araştırılmalı, düzenleyici önleyici faaliyetler kapsamında, yöneticilerin ve çalışanların bilinçlenme düzeyini artırıcı 
çalışmalar yoğunlaştırılarak sonuçlar değerlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: İsg, Kömür, Madencilik
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Beyond Coalbrook: What Did We Really Learn. The Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. 2006. 
11http://app.csgb.gov.tr/isggm/oshaturkey/sunumlar/61.pdf 12Soma Maden Accident Expert Report. September 2014. 
Mining is a necessary business to obtain materials that can not be cultivated in a laboratory, plant or artificial agricultural 
processes. Although the development of science and technology has made it possible to secure the tools used in mining, there 
is no period of accident and death. The reason that human power is cheaper is the preference for using machines instead of 
using machines in mines. It is thought that about 30 million people in the world are working in the mines. It is vital that the 
mines are ventilated, the methane gas density is kept below a certain level, and the oxygen level is kept above a certain level. 
Metallic powders such as magnesium, aluminum, zinc, tin, iron, coal, pyrite ore, organic powders become explosive in case of 
a certain concentration of ambient air. Inflammable materials such as dolomite, gypsum and limestone can be turned into dust 
and scattered to reduce the risk of explosion. In many parts of the world, mining uses eye and face protective masks, glasses, 
masks that completely protect the face, and use of them is mandated by the Occupational Health and Safety Legislation in 
many countries. All work to be done on behalf of Occupational Health and Safety in Mine Operation is generally considered 
under the title of Risk Management. The first and most important step of Risk Management is to identify and define the 
hazards for each activity. Events under the scope of hazardous work, Mining Activities and Underground applications should 
be analyzed in more detail and the results should be assessed by concentrating efforts to increase the level of consciousness 
of managers and employees within the scope of investigative and regulatory preventive activities on which machines and in 
what circumstances the work accidents occur.
Keywords: Isg, Coal, Mining
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Asfalt fabrikası çalışanlarının ve fabrika çevresi 
gürültü maruziyetinin tespiti ve değerlendirilmesi
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Elektrik - Elektronik Mühendisliği, İstanbul 3Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, İstanbul

Ses, canlıların işitme organları tarafından algılanabilen periyodik basınç değişimleri olarak tanımlanmaktadır. 
Fiziksel boyutta ses, hava katı sıvı veya gaz ortamlarda oluşan basit bir mekanik düzensizliktir. Bu 
düzensizliklerin rahatsız seviyelerde oluşmasına ise gürültü denilmektedir. Çalışma ortamlarında oluşan sürekli 
gürültüler, çalışanların sağlığını etkileyen önemli hususlardandır. Fiziksel olarak, vücut sağlığını bozucu etkiler 
göstermektedir.

Asfalt üretim tesislerinde yer alan; sıcak asfalt hazırlama ünitesi, asfalt kırıcı, kompresör, yükleyici, jeneratör gibi 
ünitelerde gürültü oluşumu yüksek seviyelere ulaşabilmektedir. Bu durum, işçi sağlığını olumsuz etkilemektedir. 
Bu nedenle sürekli olarak kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Bu çalışma kapsamında, İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçesi sınırları içerisinde yer alan asfalt fabrikasının, 
üretim sürecinde oluşturduğu gürültülerin ölçülmesi ve gürültü seviyelerine bağlı olarak alınacak önceleyici ve 
koruyucu tedbirler belirlenmesi üzerine incelemeler yapılmıştır. Ayrıca, fabrikada oluşan gürültünün, çevreye 
olan etkileri incelenerek yasal mevzuatlarla uyumluluğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: asfalt fabrikası, çevresel gürültü, gürültü

Determination and evaluation of the noise exposition values of 
asphalt factory workers and environments of factory
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1Occupational Health and Safety Programme, Vocational School, Okan University, Istanbul, Turkey 2Electrical and 
Electronic Engineering, Beykent University, Istanbul, Turkey 3Department of Construction, Vocational School, 
Okan University, Istanbul, Turkey

Sound is defined as periodic pressure changes that can be perceived by the hearing organs of living beings. 
Sound at the physical dimension, air is a simple mechanical disorder that occurs in solid liquid or gaseous 
media. The occurrence of these irregularities at uncomfortable levels is called noise. Constant noises that occur 
in working environments are important issues affecting employees’ health. Physically, it affects the health of 
the body.

Located in asphalt production facilities; hot asphalt preparation unit, asphalt crusher, compressor, loader, 
generator, such as noise generation can reach high levels. This situation negatively affects workers’ health. For 
this reason, it is necessary to constantly check and take necessary precautions.

Within the scope of this study, asphalt factories located within the borders of Gaziosmanpaşa District of Istanbul 
Province were examined to determine the noises produced during the production process and to determine the 
preventive and protective measures to be taken depending on the noise levels. In addition, it examines the noise 
generated in the factory and its effects on the environment and assesses its compliance with legal regulations.

Keywords: asphalt factory, environmental noise, noise
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Alçı Fabrikasında Gürültü Maruziyetinin İş Güvenliği 
Açısından Değerlendirilmesi
Zekeriya Duran1, Bülent Erdem2, Tuğba Doğan2, İsmail Demirhan3

1Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu, Sivas 2Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 
Sivas 3Sias Alçı Sanayi ve Ticaret A. Ş., Sivas

Gürültü Ağır sanayi sektöründe çalışanların maruz kaldığı önemli fiziksel risk etkenlerinden birisidir. Bu 
çalışma kapsamında bir alçı fabrikasında çalışanların bulunduğu ortamlar belirlenmiş, yaptıkları işe göre ayrı 
ayrı ölçümler yapılıp, sonuçları değerlendirilmiş ve frekans gürültü ilişkileri ortaya çıkarılmıştır. Buna göre en 
yüksek gürültü taş kırma ünitesinde meydana gelirken idari bina personeli en düşük düzeyde gürültüye maruz 
kalmışlardır. Maruziyet sınır değerini aşan bölgeler paketleme ve taş kırma üniteleridir. Ayrıca ölçüm yapılan 
bölgelerde çalışanların maruz kaldığı maksimum gürültü düzeyleri orta frekans aralığına, minimum gürültü 
düzeyleri ise düşük ve yüksek frekans aralıklarına denk gelmektedir. Tüm şubelerde çalışanların maruz kaldığı 
maksimum gürültü düzeyi 250 Hz ve 2000 Hz frekans aralığındadır. Makinelerin oluşturduğu gürültü düzeyleri 
geniş frekans aralığında olup, fabrikadaki gürültü kaynaklarının çıkardığı maksimum sesler ince ses olarak 
tanımlanmaktadır. Yapılan ölçümler sonucunda fabrikadaki personelin çoğunlukla maruz kaldığı maksimum 
gürültü düzeyleri insan kulağının en hassas olduğu frekans bölgesinin dışında olduğu hesaplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gürültü maruziyeti, 1⁄3 oktav bant frekansı, spektral analiz, frekans-gürültü ilişkisi, alçı 
fabrikası.

Evaluation of Noise Exposure in Gypsum Plant in Terms of Work 
Safety
Zekeriya Duran1, Bülent Erdem2, Tuğba Doğan2, İsmail Demirhan3 
1Cumhuriyet Uni. Sivas Vocational School, Sivas, Turkey 2Cumhuriyet Uni Faculty of Engineering, Sivas, Turkey 
3Sias Plaster Industry and Trading Co., Sivas, Turkey

Noise is one of the major physical risk factors for workers in the heavy industrial sector. Within the context 
of this study, the environments in which employees are located in a gypsum plant were determined, noise 
measurements were made according to the work they performed, the results were evaluated and frequency-
noise relationships were revealed. According to this, while the highest noise was found in the crusher unit, 
administrative building personnel were exposed to the lowest level of noise. The regions exceeding the exposure 
limit value are packaging and stone crushing units. In the measured areas, the maximum noise levels exposed 
by the workers correspond to the medium frequency range and the minimum noise levels correspond to the 
low and high frequency ranges. The maximum noise level to which workers in all branches are exposed is in the 
frequency range of 250 Hz and 2000 Hz. The noise levels generated by the machines are in the wide frequency 
range, and the maximum sounds from the noise sources in the factory are defined as thin sound. As a result of 
the measurements made, it was calculated that the maximum noise levels, which are mostly exposed by the 
factory staff, are outside the frequency range where the human ear is most sensitive.

Keywords: Noise exposure, 1⁄3 octave band frequency, spectral analysis, frequency-noise relation, gypsum 
plant.
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Kimyasal ve Tehlikeli Madde Kazalarına Müdahale 
Esasları
Halil İbrahim Yavuz1, Hayati Usta2, Halil Tam1

1İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, Sağlık Daire Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2İstanbul Gedik 
Üniversitesi
İş yerlerinde ve kimyasal maddelerle çalışan işlerde olası bir kaza anında yapılacaklar hakkında meri mevzuata 
uygun şekilde iş yerleri ve işverenler acil durum planı, patlamadan korunma dokümanı, büyük kaza önleme 
politikası gibi bir çok doküman hazırlamaktadır. Ancak bu dokümanlar çoğu zaman kağıt üzerinde kalmakta 
olası bir acil durumda yapılacaklar ve yeterlilikler, ilgililere ve çalışanlara yansımamaktadır. Bu çalışmada bu 
tarz işlerde çalışanların kimyasal ve tehlikeli maddelerle çalışmalarda yapılması gereken organizasyonun 
görev ve sorumlulukların belirlenmesi amaçlanmıştır. Özellikle iş yerlerinde meydana gelmesi muhtemel 
kimyasal madde kazalanmalarının öncesi ve sonrasında yapılacaklar detaylı olarak irdelenmelidir. Kurumlar ve 
kuruluşlar meydana gelen bir kimyasal kazalanmada yapılacaklar ile ilgili dokümantasyonun yanısıra detaylı 
olarak olası bir olumsuz durumda görev ve yetkileri detaylı olarak belirlemeli, olası olaylarda profesyonel ekipler 
gelene kadar olaya müdahale edebilecek tarzda tehlikeli maddeye müdahale ekipleri (HAZ-MAT) oluşturulmalı 
malzeme ve ekipman hazır bulundurulmalıdır. Kimyasal ve tehlikeli madde ile çalışan işletmeler diğer sanayi 
kuruluşlarından daha spesifik olarak çalışılan maddeler üzerinde uzmanlaşılması ve ona göre acil durumların 
belirlenmesi ve kullanılacak ekipman ile süreçlerin sıralanması bu çalışmanın yöntemini oluşturmaktadır. Sonuç 
olarak; meydana gelen bir kaçak veya dökülme neticesinde durumu olması gereken normal şartlara getirmek 
için, çalışan, çevre ve halk sağlığını korumak için gerekli işlemler yapılmalıdır. Bahse konu iş yerlerinde tehlikeli 
ve kimyasal madde eğitimleri detaylandırılmasının yapılması tehlikeli madde tanıma rehberlerinin öğretilmesi 
ve kullanılması için gerekli çalışmaların yapılması sağlanması gereklidir. Tehlikeli madde olaylarına kuruluş içi 
etkin müdahale basamakları, dekontaminasyon ve toplama işlemleri detaylandırılarak bu ekiplerde yer alacak 
kişilere uygulamalı ve teorik eğitimler sağlanarak yeterlilik kazandırılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kimyasal Kazalar, Tehlikeli Madde, Acil Durum, Haz-Mat,

Dekontaminasyon Principles of Intervention in Chemical and 
Hazardous Material Accidents
Halil İbrahim Yavuz1, Hayati Usta2, Halil Tam1

1Occupational Health and Safety Directorate, Department of Health, Istanbul Metropolitan Municipality 
2Occupational Safety and Health PhD Program, Istanbul Gedik University
Workplaces and employers are preparing a number of documents, such as an emergency plan,an explosion-
proofing document,a major accident prevention policy,in accordance with the applicable legislation on work 
to be done in a workplace and in a possible accident in work involving chemical substances.However,these 
documents are often to be made in an emergency where they are likely to remain on paper and are not reflected 
in competencies,interests and employees.In this study,it is aimed to determine the duties and responsibilities 
of the organization which should be done when working in chemical and hazardous materials.In particular,the 
precautions to be taken before and after the chemical substances that are likely to be found in the workplace are 
to be examined in detail.Organizations and organizations should prepare detailed documents and documents 
on what to do in a chemical accident,as well as details of the duties and authorities in a possible adverse 
situation.In case of possible incidents, dangerous material intervention teams (HAZ-MAT) It should be taken.
Businesses working with chemical and hazardous materials specialize in materials that are more specifically 
worked by other industrial establishments and accordingly, the identification of emergencies and the sorting of 
the equipment and processes to be used constitute the method of this work.As a result,the necessary actions 
must be taken to protect the health of the worker, the environment and the public,in order to bring the situation 
to normal,which should be the result of a leak or spill.It is necessary to elaborate the training of hazardous 
and chemical substances at the work place,to teach the dangerous substance recognition guides and to make 
necessary studies for their use.Effective intervention steps within the organization should be elaborated in case 
of dangerous substance (HAZ-MAT) and qualifications should be provided by providing practical and theoretical 
trainings to the persons to be involved in these teams.
Keywords: Chemical Accidents, Hazardous Materials, Emergency, Haz-Mat, Decontamination
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Patlayıcı Ortamlarda Gerçekleşen Ölümlü İş 
Kazalarının Analizi, Bu Kazalardaki Kusurların ve 
Kusur Oranlarının Belirlenmesi
Mehmet Zile

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Patlayıcı ortamlardaki iş kazaları önemli oranda çok ciddi ve masraflı iş kazalarındandır. Ülkemizde son on yılda 
iş sağlığı ve güvenliğine gereken önem verilmesine rağmen, yetkililere bildirilen kazaların sayısında herhangi 
bir azalma olmadığı görülmüştür. Yapılan bu çalışmayla patlayıcı ortamlardaki iş kazalarına ve sebeplerine 
odaklanılmaktadır. Bu çalışmada diğer risklerden ziyade patlayıcı ortamlardaki riskler üzerinde durulur. Buna 
ek olarak araştırma, patlayıcı ortamlardaki ölümlü iş kazalarının sebepleri ve yapılması gereken önlemler 
üzerinde durulur. Patlayıcı ortamlardaki ölümlü iş kazalarında sıklıkla tespit edilen güvenlik sorununun bilinçli 
ve bilinçsiz insan hatasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmayla, patlayıcı ortamlardaki ölümlü 
iş kazalarının riskleri hakkında yeni bilgiler ortaya koyulmuştur. Bu çalışmada, ülkemizde meydana gelen çeşitli 
patlayıcı ortamlardaki ölümlü iş kazaları incelenmiş, bu kazaların sebepleri kimlerin ne oranda kusurlu olduğu 
saptanmış ve bu tür kazalarının oluşmasını engellemek için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, Kusur Tespitleri,Risk Tespiti

Analysis of Mortal Occupational Accidents Occurred in Explosive 
Atmospheres, Determination of Defects and Defect Rates in The 
Accidents
Mehmet Zile

MERSİN ÜNİVERSİTY

The workplace accidents in explosive atmospheres are serious and costly work accidents. Despite the importance 
given to occupational health and safety during the past decade in our country, there has been no decrease in 
the number of accidents reported to the authorities. This work focuses on business accidents and causes in 
explosive atmospheres. This study focuses on the risks in the explosive environment rather than the other 
risks. In addition, the research focuses on the reasons for mortality accidents in the explosive environment and 
the precautions to be taken. It has been determined that the security problem, which is frequently detected in 
the fatal occupational accidents in the explosive environment, is caused by conscious and unconscious human 
error. With this work, new information is presented about the risks of fatal accidents in explosive atmospheres. 
In this study, fatal work accidents in various explosive atmospheres in our country were examined and it was 
determined that the causes of these fatalities were defective at the same time and suggestions were offered to 
prevent such accidents.

Keywords: Work Accidents, Defects Identification,Determination of Risk



553

[Kimyasalların Kullanımında İSG]

Tehlikeli atık karakterizasyonu ve üniversite 
kampüsünde atık yönetimi uygulama örneği
Ertan Arslankaya1, Merve Karamustafa2, Özge Tunç3

1Yıldız Teknik Üniversitesi, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı, İstanbul. 2Yıldız Teknik Üniversitesi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Koordinatörlüğü,İstanbul 3Çevre Mühendisi, İstanbul
Günümüzün küçük şehirleri sayılan üniversite kampüslerinde çevre yönetimi konusu büyük önem arz etmektedir. 
Üniversitelerin çevre yönetimi sisteminin daha sürdürülebilir olmasını sağlayacak yaklaşım çerçeveleri önemlidir. 
Bünyesinde 10 fakülte, 46 bölüm, 2 enstitü, 3 yüksekokul ve 151 laboratuvar bulunan Davutpaşa ve Beşiktaş 
olmak üzere iki kampüsü bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, atık yönetimi çalışması yapılmıştır. AMAÇ: 
Bu çalışmanın amacı, kampüs genelinde tehlikeli atık potansiyelinin belirlenmesi, buna uygun atık yönetimi 
stratejilerini uygulamaktır. Üniversite laboratuvarlarında oluşan atıkların, hangi atık kodu ve atık türünde olduğu 
ve miktar tespiti (mevcut ve yıllık) hakkında bilgilerin yerinde belirlenmesi ve en uygun ambalajlama, geçici 
depo alanının belirlenmesi için çalışmalar yapılmıştır. YÖNTEM: Kampüs içinde yer alan tüm fakültelerdeki 
bölümlerin her birinden ve üniversite bünyesinde yer alan alt birimlerden yüz yüze görüşmelerle atık türü ve 
miktarı hakkında bilgi alınarak bir ön çalışma hazırlanmıştır. Bu çalışma kapsamında diğer üniversitelerdeki atık 
yönetimi süreçleri de incelenerek, sürdürülebilir atık yönetimi stratejileri önerilmiştir. BULGULAR: Kampüsün 
atık karakterizasyonu belirlenmiş ve Çevre Mevzuatı kapsamında, doğayı, çevreyi ve dolaylı olarak iklimi 
korumak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve atık bertaraf planının oluşturulması, geçici depo sahasının 
oluşturulması gerekmektedir. SONUÇ: Potansiyel atık miktarı yıllık 8,5 ton olarak belirlenmiştir. Atıkların, 
% 94’lik kısmı Davutpaşa yerleşkesinde % 6’lık kısmı Yıldız yerleşkesinden çıkmaktadır. Atıkların fakültelere 
ve kampüslere göre dağılımı incelendiğinde, atık miktarının yüksek oranda Davutpaşa yerleşkesinden çıktığı 
görülmektedir. Bu sebeple Davutpaşa kampüsü içerisinde uygun nitelikte 200 m2 geçici bir depolama alanı 
tasarlanmıştır Envanter çalışması sonuçlarına göre, Oluşan atıkların türlerine ve bileşimine dayanarak kısa-orta 
ve uzun vadeli planlar üretilmiş ve gelecekteki yönetim sistemleri için bir model önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atık Karakterizasyonu, Atık Yönetimi, Tehlikeli Atık, Geçici Depolama Alanı, İyi Uygulamalar 

Hazardous waste characterization and waste management practice 
in the University Campus
Ertan Arslankaya1, Merve Karamustafa2, Özge Tunç3

1Department of Environmental Technology, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey 2Coordinatorship of 
Occupational Health and Safety, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey 3Environmental Engineer, Istanbul, 
Turkey
In the university campuses that are considered as the small cities of today, environmental management is of 
great importance. Approach frameworks are important to ensure that universities’ environmental management 
system is more sustainable. There is a waste management study in the Yıldız Technical University with 10 
faculties, 46 departments, 2 institutes, 3 colleges and 151 laboratories. The education buildings of the university 
are located in 2 campuses. AIM: The aim of the study is to implement waste management strategies on 
campus. Determination of the wastes generated in the university laboratories, which waste code and type, and 
the determination of the quantity (current and yearly) on site, and determining the most appropriate packaging, 
temporary accumulation and disposal methods. METHOD: A study was prepared by taking information about 
the type and amount of waste from each of the sections in all the campuses and from the sub units in the 
university. Within this study, sustainable waste management strategies have been proposed. Finding: The 
waste characterization of the campus is determined and within the scope of Environmental Legislation, it was 
emphasized that necessary precautions were taken in order to protect nature, environment and indirect climate 
and waste disposal plan was formed. RESULT: The amount of potential waste is 8.5 tonnes per year. 94% 
of the waste is from Davutpaşa and 6% is from Yıldız Campus. When the distribution of wastes according to 
faculties and campuses is examined, it is seen that the amount of waste is high in Davutpaşa campus. For this 
reason, a suitable temporary storage area of 200 m2 is designed within the Davutpaşa campus. According to 
the results of the inventory study, short-medium and long-term plans have been produced based on the types 
and composition of the wastes generated and a model has been proposed for future management systems.
Keywords: Waste Characterization, Waste Management, Hazardous Waste, Temporary Storage, Best Practices
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Termik Santrallerde Patlayıcı Ortamlar
Müge Uğur Özçelik, Hasan Süha Saral

Elektrik üretim anonim şirketi, Ankara

Patlamadan korunma iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve işletme mülkünün korunması 
açısından önemli bir unsurdur. Patlayıcı ortamlar; ilgili yasal gereklilikler ve yaşanmış iş kazalarının verileri 
dikkate alınarak uluslararası kabul gören metotlar ile belirlendikten sonra işletme şartlarına uygun teknik 
ve organizasyonel tedbirlerin alınması ve önlemlerin sürekliliğin sağlanması mutlak suretle gereklidir. Bu 
kapsamda kömür ile çalışan termik santralde patlayıcı ortamlar uluslararası standartlara göre tespit edilmiş 
olup işletmenin ve çalışanların zarar görmemeleri adına tedbirler alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Patlama, Patlayıcı Ortam, Termik Santral, iş sağlığı ve güvenliği

Explosive Atmospheres in Thermal Power Plants
Müge Uğur Özçelik, Hasan Süha Saral

Electricity generation company, Ankara

Explosion protection is an important matter for fullfill the requirements of occupational health and safety and 
also protecting facility property.After determining explosive atmospheres according to the international well 
accepted methods, considering dedicated legal regulations and datas of eventuated work accidents, taking 
proper technical and organizational precautions regards to facility conditions and ensure these precautions 
continuity is an absolute necessity.Within this scope explosive atmoshperes for thermic power plant using coal 
mine is determined according to the international standards and precautions are taken for workers not to get 
harmed.

Keywords: Explosion, Explosive atmosphere, Thermic Power Plant, occupational work and health
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Deri Üretiminde Finisaj Prosesindeki İş Sağlığı ve 
Güvenliği Açısından Tehlikeler ve Önlemleri
Safiye Meriç Açıkel

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEOKULU DERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Çok eski çağlardan beri kullanılan deri; hayvanın atık ürününün bozulmaz forma dönüştürülmesi sebebiyle 
kıymetli bir zanaattır. Günümüz deri işlentisi, ayakkabı, giysilik, döşemelik, kürklük, saraciye gibi çeşitli kolların 
tedarik ihtiyacını karşılamak için tabakhanelerde yapılmaktadır. Bu işlenti, uzun prosesler silsilesi, mekanik etki, 
suyun ve çok çeşitli kimyasalların etkileri ile gerçekleştirilmektedir. Prosesler genel olarak; ıslatma yumuşatma, 
kıl giderme kireçlik, etleme, kireç giderme, sama, yağ giderme, pikle, tabaklama, bazifikasyon, nötralizasyon, 
boyama, yağlama, retanaj, finisaj, ütü, desi olarak sıralanmaktadır. Kelime anlamı olarak “Finishing” yani “bitim 
işlemleri” anlamını gelen finisaj; tabaklanmış, yağlanmış, boyanmış, kurutulmuş deride kullanım amaçlarına 
göre özelliklerini iyileştirmek ve müşterinin talep ettiği görünümü kazandırmak için yapılan işlemlerin tamamına 
denilmektedir. Deri üretiminin finisaj işleminde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir çok riskler bulunmaktadır. 
Bu risklerin en başında finisaj prosesindeki kimyasalların uçucu ve yanıcı olması sebebiyle çalışan sağlığını ve 
güvenilğini tehdit etmektedir. Ayrıca bu sebeple çalışmada finisaj işlemindeki olası iş sağlığı ve güvenliği riskler 
ve önlemleri konusunda bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Deri, Finisaj, İş Sağlığı ve Güvenliği, Riskler, Önlemler

Hazards and Precautions for Occupational Health and Safety of 
Finishing Process in Leather Manufacture
Safiye Meriç Açıkel

ISTANBUL UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL OF TECHNICAL SCIENCES LEATHER TECHNOGY PROGRAM

Leather used since ancient times; is a precious craft because of the conversion of the waste product of the animal 
into its impoverished form. Today’s leather manufacture are made in to supply needs of various areas such as 
shoes, clothing, upholstery, fur, and garments. This process is accomplished by long process, mechanical effects, 
water and the effects of a wide variety of chemicals. The processes generally include: soaking, unhairing, liming, 
deliming, bating, degreasing, pickling, tanning, basification, neutralization, retannage, dyeing, fatliquaring, 
finishing. Finish, means “finishing operations”, include whole process which is to obtain customer recommend 
and to treat the properties of tanned, oiled, dyed and dried leathers according to intend use. In finishing process, 
it can be only surface dyeing, combination surface dyeing and embossing, or only dyeing by printing techniques. 
In leather finishing process has been found lots of risks about occupational health and safety. At the outset of 
these risks, finishing chemicals threaten worker health and safety due to be volatile and burning. So in this work 
is given the information about occupational health and safety risks and precautions.

Keywords: Leather, Finishing, Occupational Health and Safety, Risks, Precautions



556

[Kimyasalların Kullanımında İSG]

Patlayıcı Üretim Yapan Tesislerde Büyük Endüstriyel 
Kazalara Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi
Kadir Tomas, Yrd.doç.dr. Ömer Asal

Gazi Üniversitesi, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Büyük endüstriyel kazaların önlenmesine yönelik Avrupa Birliği uyum süreci doğrultusunda 6331 Sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. Maddesi (ğ) bendine istinaden 96/82/AT direktifi uyumlaştırılarak 30 
Aralık 2013 tarihinde “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 
olarak yayımlanmıştır. Bu yönetmelik kapsamına giren tesislerin büyük endüstriyel kazalara neden olabilecek 
durumları belirlemesi ve güvenlik yönetim sisteminin bir unsuru olan kantitatif risk değerlenmesi ile tehlikeleri 
belirlemesi ve gereken önlemleri almaları zorunludur. Çalışmamızın amacı söz konusu yönetmelik kapsamına 
giren patlayıcı üretim sektöründe olası büyük endüstriyel kaza risklerinin neler olduğunun belirlemek ve LOPA 
metodolojisi ile risk ve önlem arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: Büyük Kaza, Güvenlik Yönetim Sistemi, Lopa, Risk Değerlendirmesi, Seveso

Determination of Factors Causing Major Industrial Accidents in 
Explosive Production Facilities
Kadir Tomas, Yrd.doç.dr. Ömer Asal

Department of Environmental and Technical Researches on Accidents, Gazi Univercity, Ankara, Turkey

In the process of European Union harmonization period for the prevention of major industrial accidents, Article 
30 (ğ) of the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety was harmonized with Directive 96/82 / EC and 
was published as “Regulation on the Prevention and Reduction of Major Industrial Accidents” on 30 December 
2013. It is obligatory for the facilities in this regulation should determine the situations that can be caused by 
major industrial accidents and determine the hazards and take the necessary precautions with quantitative risk 
assessment which is an element of safety management system. The purpose of our study is to determine what 
is the possible risks of major industrial accidents within the scope of the regulation in the explosive production 
sector, and making a relationship between risks and measure by using LOPA methodology..

Keywords: Lopa, Major Accident,Risk Assessment, Safety Management System, Seveso
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 
Kimyasalların Kullanımı
Mustafa Bilici

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Kimyasal; Doğal halde bulunan, üretilebilen, herhangi bir işlem sırasında yada atık olarak meydana gelen, 
ürünün kalitesini artırmak için katkı olrak eklenen, her türlü safsızlıkları barındıran, her türlü element, bileşik 
yada karışımlara kimyasal denir. Kimyasal tehlikelerin kontrol altında tutulabilmek için elzem olan adım; 
Kimyasalin özelliklerini, insana ve çevreye olan etkisinin bilinmesidir.

6331 sayılı kanuna bağlı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 12 Ağustos 2013 tarihli ve 28733 Resmî 
Gazete yayımlanan yönetmenliğine göre ‘’Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri 
Hakkında Yönetmelik’’ te Kimyasal Maddeler ile iş yapılırken uyulması gereken güvenlik kurallarını anlatmaktadır. 
Bu bağlamda kulanılacak olan kimyasalın üzerinde yada ambalajında Güvenlik Bilgi Formlarındaki (MSDS) 
açıklamalar dikkatle okunmalıdır. Örneğin üzerine “kaynak yapmadan veya metal kesme işlemi yapılmadan önce 
maddenin tam kurumasını bekleyiniz” açıklaması çok önem arz etmekte olup, aynen uyulması gerekmektedir. 
Herhangi bir kimyasal çeşidi için kullanılacak olan kap ve diğer malzemeler karıştırmaya yol açabilecek biçimde 
başka kimyasallar için asla kullanılmaması gerekmektedir. Kimyasal madde kapları, asla malzeme, yemek ve 
içecek koymak için kullanılmamalıdır. Bilgi sahibi olunmayan bir kimyasal koklanarak ya da tadılarak tanınmaya 
çalışılmamalıdır. İşyeri dışına başka bir kullanım amacıyla kullanılmak üzere çıkarılmamalıdır. İşyeri sahasında 
meydana çıkabilen toz, buhar, gaz halindeki kimyasalların çalışılan ortamı kaplamadan mevcut iş ortamının 
havalandırılmasını sağlayan çekme bacaları, fanlar ve vantilatörler ile havalandırma yapılmadan çalışmaya 
başlanılmamalıdır. Bu havalandırma sistemlerinde herhangi bir bozukluk oluşması durumunda ise mutlaka 
çalışanlara KKD kullandırılmalıdır. Çalışılan kimyasallarla ilgili ilk yardım müdahaleleri öğrenilmeli ve herhangi 
bir acil durumda yapılacak müdahaleler için gerekli tıpbi malzeme iş yerinde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: 6331 sayılı yasa, İSG, Kimyasal, MSDS, İş Güvenliği,

The Use of Chemicals According to the Occupational Health and 
Safety Law No. 6331
Mustafa Bilici

Van Yüzüncü Yıl Unıversıty

Chemical; all kinds of elements, compounds or mixtures that are found in natural state, can be produced, is 
added as an additive to improve the quality of the product during any operation or as waste, and include all kinds 
of impurities are called chemicals. The step that is essential for keeping chemical hazards under control is to 
know the properties of chemicals and their effects on human and environment.

The safety rules that should be followed while working with Chemical Substances are described in the “Regulation 
on Health and Safety Precautions in Working with Chemical Substances” according to the regulation of The 
Ministry of Labor and Social Security dated, 2013 and published in 28733 Official Gazette depending on the law 
no. 6331. In this context, the instructions in the Safety Data Sheets (MSDS) on the chemical to be used or on its 
package should be read carefully. For instance, the instruction “please wait for the material to dry completely 
before welding or metal cutting” is very important and needs to be followed exactly. The containers and other 
materials to be used for any chemical type should never be used for other chemicals in a way that could lead to 
mixing. Chemical containers should never be used to put materials, food and beverages. A chemical that is not 
known should not be tried to be recognized by smelling or tasting. It should not be taken out of the workplace to 
be used for another purpose. It should not be initiated to work without ventilating with chimney draughts, fans 
and ventilators, which allow the ventilation of the existing work environment without dust, steam, or gaseous 
chemicals that may occur in the workplace, covering the working environment. In case any malfunctions in 
these ventilation systems, employees must be allowed to use KKD.

Keywords: Law No. 6331, OHS, Chemical, MSDS, Occupational Safety,
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Kantitatif risk analizi; Salım Modellemede hava 
koşullarının değerlendirilmesi
Elif Gökçay Bilici1, Ömer Erdal Bilici2

1Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 2Mersin Meteroloji Müdürlüğü

Tehlikeli maddenin salımı ile serbest kalan akışı etkileyen temel parametreler proses koşulları ve kimyasalların 
fiziksel durumlarıdır. Pek çok akışkanın yüksek sıcaklık ve yüksek basınç değerlerinde işlendiği göz önüne 
alındığında; madde/enerji kaybından sonra akışkanın termal enerjisi, çevre ile termal değişim ve sıvının (eğer 
sıvılaşmış gaz veya sıvı salımı gerçekleştiyse) bir kısmının alev alarak buharlaşması sonucu artar. Ayrıca salım 
nedeniyle sıvı, atmosferle temasa geçmekte ve akışkanın basınç enerjisi yüksek bir momentum sağlayan 
kinetik enerjisine dönüşmektedir.

Tehlikeli bir maddenin atmosferde yayılması rüzgâr hareketleri ile gerçekleşmektedir. Yayılımda etkili olan 
temel parametreler salımın akış şartları ile hava koşulları olarak değerlendirilir.

Bu çalışmada; rüzgâr hızı, atmosferik kararlılık ve yüzey pürüzlülüğü değişken unsurlar olarak ele alınarak hasar 
etki mesafeleri bir modelleme programı kullanılarak hesaplanmıştır. Artan rüzgar hızı ortaya çıkardığı türbülans 
nedeniyle bulutun dağılmasına sebep olmakta ve bu şekilde hasar mesafesini azaltmaktadır. Atmosferik 
kararlılığı bozan temel parametre atmosferin alt tabakalarında oluşan sıcaklık gradyanıdır. Solar radyasyon ile 
alttan ısınan tabakalar üstteki nispeten soğuk olan tabakalara doğru hareket etme eğilimindedirler. Bu şekilde 
oluşan konvektif sirkülasyon havanın kararlılığını bozarak salınan madde bulutunun seyrelmesine katkıda 
bulunur. Yüksek kararlılık koşulları ise bulutu seyrelten konvektif hareketleri azaltmaktadır. Yüzey pürüzlülüğü 
ise rüzgârın zemin seviyesinin üzerinden geçtiğinde ortaya çıkan türbülansın karakterini etkilemektedir. Büyük 
ortalama yükseklik ve yüksek dağılım türbulansı, gaz bulutunun daha hızlı seyrelmesine sebep olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Salım, tehlikeli madde, atmosferik kararlılık,türbülans

Quantitative Risk Analysis:’Evaluation of air conditions in the 
Release Model’’
Elif Gökçay Bilici1, Ömer Erdal Bilici2

1Mersin Chamber of Commerce and Industry 2Mersin Meteorological Service

The basic parameters affecting the release flow of the hazardous substance release are the process conditions 
and the physical conditions of the chemicals. Considering that many fluids are processed at high temperature 
and high pressure values; the thermal energy of the fluid after the substance / energy loss, the thermal change 
with the environment, and the flaming evaporation of a portion of the liquid (if the liquefied gas or liquid is 
released). In addition, due to the emission, the liquid passes through the atmosphere and the pressure energy 
of the fluid becomes kinetic energy which provides a high momentum. Spreading of a dangerous substance in 
the atmosphere takes place with wind movements. The basic parameters which are effective in spreading are 
evaluated as the discharge flow conditions and the weather conditions.

In this study; wind speed, atmospheric stability and surface roughness were considered as variable elements 
and the damage effect distances were calculated using a modeling program. The increased wind velocity causes 
the cloud to disperse due to the turbulence it generates and thus contributes to the reduction of the damage 
distance. The basic parameter that disturbs atmospheric stability is the temperature gradient that occurs in the 
lower layers of the atmosphere. The layers that are heated by solar radiation tend to move towards the upper, 
relatively cool strata. Convective circulation formed in this way destroys the stability of the air and contributes 
to the dilution of the released matter cloud. Conversely, high stability conditions reduce convective movements 
that dilate the cloud.

The surface roughness affects the character of the turbulence that occurs when the wind passes over the ground 
level. Large average height and high dispersion turbulence cause the gas cloud to dilute faster.

Keywords: Release, hazardous materials, atmospheric stability, turbulence
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Diyarbakır’da Oto Boya Sektörü İşyerleri ve 
Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından 
Değerlendirilmesi
Günay Saka, Gökhan Bedüş

Dicle Üniversitesi

AMAÇ: Diyarbakır’da oto boya sektöründe çalışanların ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından 
değerlendirilmesidir. GEREÇ-YÖNTEM: Araştırma Diyarbakır ilinde üç farklı sanayi alanında yapılmıştır. 
Oto boya sektöründe; 39 işyerinde 55 çalışana yüz yüze anket uygulanmıştır. Anket; çalışanların demografik 
bilgileri, sağlık bilgileri ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgileri içeren sorulardan oluşmaktadır. Ayrıca iş 
yerleri 16 maddelik kontrol listesi ile araştırıcılar tarafından değerlendirilmiştir. BULGULAR: Çalışanların 
yaş ortalaması 30,8 dir. Çalışanların 19’ u ilkokul, 26’ sı ortaokul mezunudur. Çalışanların % 76,4’ ü kişisel 
koruyucu donanım kullanmadığını ve % 74,6’ sı İSG eğitiminin olmadığını söylemiştir. Hiçbirinin periyodik 
muayenesi yapılmamıştır. Çalışanların % 74,5’ inin İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu hakkında bilgisi yoktur. % 7,2’ 
bir iş kazası geçirmiştir. Çalışanların % 60’ının mesleki yeterlilik belgesi bulunmaktadır, % 80’ i hangi tehlike 
sınıfında çalıştığını bilmemektedir. İşyerlerinin % 43,5’ inde boya kabini bulunmaktadır. İşyerlerinin hiçbirinde 
risk değerlendirmesi yapılmamış ve hiç birinin anlaşmalı olduğu ortak sağlık güvenlik birimi bulunmamaktadır. 
İşyerlerinin % 59,5’ inde ilk yardım dolabı ve % 41,7’ sinde yangın söndürücü bulunmamaktadır. İşyerlerinin 
% 34,3’ ünde boya yapılan alanda sigara içilmektedir. İşyerlerinin çoğunda yeterli havalandırma mevcut değil. 
Tamamına yakınında yeme içme ihtiyacı boya yapılan alanda karşılanmaktadır. Çalışanların tamamına yakınının 
kişisel koruyucu donanım kullanmadığı tespit edilmiştir. SONUÇ: Diyarbakır’da oto boya sektörü çalışanlarının 
iş sağlığı ve güvenliği eğitim düzeylerinin arttırılmalıdır. Boyama işlemi kabinlerde yapılmalı. Çalışanların kişisel 
koruyucu donanım kullanması sağlanmalıdır. Sektörde çalışanlar için yeme içme ihtiyacı çalışma alanı dışında 
karşılanmalı. Çalışanların periyodik muayeneleri düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Oto boya, İş Sağlığı ve Güvenliği, Otomotiv, Sektör, Diyarbakır

Evaluation of Auto Paint Sector Employees And Workplaces From 
Occupational Health and Safety in Diyarbakır
Günay Saka, Gökhan Bedüş

Dicle University

AIM: To evaluate the health and safety of workers and workplaces in the auto paint industry in Diyarbakır.

MATERIAL-METHOD: The research was carried out in three different industrial areas in the province of 
Diyarbakır. A face-to-face questionnaire was conducted with a total of 55 employees in 39 workplaces in auto 
paint sector. In addition, workplaces were evaluated with a 16-item checklist by researchers. RESULTS: The 
average age of the employees is 30.8. 82% of them were primary and middle school graduates. 76.4% of the 
employees said that they did not use personal protective equipment and 74.6% said they did not have occupational 
health and safety training. None of the employees has undergone periodic examination. 74.5% of workers do 
not have any information about the Law on Occupational Health and Safety. 60% of workers in this sector have 
a professional qualification certificate. 80% of employees do not know which hazard class they are working in. 
43.5% of the workplaces have paint cabinets. None of the workplaces were subject to risk assessment soon, 
and none have a common health security unit. 59.5% of workplaces do not have first aid lockers and 41.7% do 
not have fire extinguishers. In 34.3% of the workplaces, smoking takes place in the painting area. There is not 
enough ventilation and eating and drinking occurs in the vicinity of the painting areas. It has been determined 
that most of the employees do not use personal protective equipment. CONCLUSION: In Diyarbakır, the level of 
occupational health and safety training of auto paint sector employees should be increased. Painting should be 
done in cabins. Employees should be provided with personal protective equipment. Eating and drinking needs 
should be met outside the work area. Periodic examinations of employees should be carried out on a regular 
basis.
Keywords: Auto Paint, Occupational Health and Safety, Automotive, Sector, Diyarbakır
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Yanıcı Ve Parlayıcı Sıvılar İle Buharlarının Statik 
Elektrik Tehlikeleri Yönünden Değerlendirilmesi
Şebnem Tonka

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Sıvıların boruların, hortumların ve filtrelerin içinden aktığı yerlerde, aktarma işlemleri sırasında sıçrama 
olan durumlarda veya sıvıların karıştırıldığı ya da çalkalandığı durumlarda, statik elektrik kaynaklı tehlikelerin 
tespiti ve önlenmesi ancak çalışma şeklinin, dünyada geçerli olan standartlara uyumu ile mümkündür. Statik 
elektrik tehlikelerini önlemek için Avrupa’ da CENELEC ya da IEC60079 ve Amerika ‘da NFPA77 standartları 
ile çalışmak gerekir. Ülkemizde de bu standartları uygulamaya koyma ihtiyacı vardır. YÖNTEM: Bu araştırma 
mümkün olduğunca literatür taraması yapılarak, EMO verileri, karşılaştırmalı Avrupa Birliği ve ABD Statik 
Elektrik Standartları CENELEC ya da IEC60079 ve NFPA77 standartları incelenerek ve iki firmada saha 
çalışması yapılarak gerçekleştirilmiştir. BULGULAR: Statik elektrik yükü; tabiatta farklı polaritedeki bulutlar 
arasında ve bulutla yer arasında oluşan deşarjı ile kendini yıldırım şeklinde gösterir. Çok yüksek hızla mesafe 
kat eden uçaklarda, yüksek sürtünme kuvveti sebebiyle büyük değerde statik elektrik yükü toplanarak uçağın 
kanatlarındaki sivri uçlar vasıtasıyla sürekli olarak boşluğa atılır olduğu gibi sanayii makinelerinin çalışması 
sırasında da meydana gelir. Kimya sanayinde, sıvıların ve özellikle parlayıcı sıvıların boru donanımından nakli, 
depolanması, bir kaptan diğerine aktarılması esnasında ortaya çıkan statik elektrik yüküdür. Aynı elektrik yükü 
toz halindeki katı partiküllerin bir boru donanımından nakledilmesi esnasında da meydana gelir. Bir iletken veya 
bir yalıtkan üzerindeki yükün yerini belirlemek için en uygun cihaz temassız voltmetre veya alan ölçerdir. Bazı 
durumlarda, esas olarak akan sıvıları ve alan hacimli katıları içeren durumlarda, yüklü malzemeden bir numuneyi 
Faraday kafesi denilen yalıtılmış bir kaba veya kafese almak ve yüklü malzemenin konulduğu kafesi akan akımı 
ya da net yükü ölçmek için bir elektrometre kullanmak daha kolaydır. SONUÇ: Bu çalışma göstermiştir ki, 
statik elektrik deşarjı sonucunda oluşan ateşlemelerin enerji düzeylerinin hesaplanması gereklidir ve riskin 
gerçek boyutu hakkında bilgi sahibi olunmasına yönelik bir yöntem belirlenmelidir. Ülkemizde statik elektrik 
konusunda standart oluşturulmalı, tehlikesi bilinen sektörlerde bu konu ile ilgili alınması gereken önlemler 
kanun koyucu tarafından yasalaştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Statik elektrik, Patlamalar, Tedbirler, Standartlar

Evaluation of Flammable and Flammable Liquids and Vapors Due to 
Static Electric Hazards
Şebnem Tonka

department of Occupational Healt and Safety, Istanbul Commerce University, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: The detection and prevention of static electricity hazards can only be achieved by adapting the way 
of operation in accordance with the standards applicable in the world, in situations where liquids flow through 
pipes, hoses and filters, splashes during transfer operations, or where liquids are mixed or agitated. To avoid 
static electrical hazards, it is necessary to work with CENELEC in Europe or NFPA77 standards into practice 
in our country. METHOD: This research was carried out by conducting literature search as much as possible, 
examining EMO data, comparative European Union and US Static Electrical Standards and conducting field work 
FINDINGS: Static electric charge; it manifests itself in lightning with the discharge occurring between the clouds 
of different polarities and between the cloud and the earth. In the chemical industry, static electricity is generated 
during the transfer of fluids and especially flammable liquids from piping, storage, transfer from one vessel to 
another. The same electric charge also occurs during the transport of powdered solid particles from a pipe. The 
most suitable device for locating a conductor or load on an insulator is a contactless voltmeter or field meter. 
In some cases, it is easier to use an electrometer to measure a caged flow or net load of charged material in 
an insulated container or cage called a Faraday cage, where charged liquids are placed, and where the charged 
material is loaded. CONCLUSION: This study showed that it is necessary to calculate the energy levels of the 
fires generated as a result of static electricity discharge, and a method of knowing about the true size of the 
risk must be determined. In the countries where the standard of static electricity should be established in our 
country, the measures to be taken in this regard should be enacted by the legislator.
Keywords: Statical electricity, Explosions, Precautions, Standards 1/ uçak ve yıldırım görüntüsü
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Kimyasal Kullanımındaki Kkd Gerekliliklerinin 
İncelenmesi
Yelda Gök, Beyza Miray Çınarlık, Simge Çınar, Aliye Kaşarcı Hakan, Tolga Barışık

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul

Çalışma hayatında tarım ilaçları, boyalar, izolasyon malzemeleri, kozmetik ürünleri, ilaçlar, temizlik malzemeleri, 
veteriner ilaçları, tekstil, inşaat (boru, levha, kapı, pencere vb.), sentetik gübreler, barut ve patlayıcılar gibi 
kimyasallar, çeşitli endüstriyel maddelerin üretiminde kullanılmakta, yan ürün olarak açığa çıkmakta ya da nihai 
ürün olarak elde edilmektedir. Bu kimyasal maddelerin bir çoğunun olası etkisi çalışan sağlığı açısından risk 
teşkil etmektedir. Kimyasallar hem günlük hayatımızda hem de çalışma hayatımızda yaygın yere sahiptir. Her 
gün kullanıma giren birçok yeni kimyasal madde üretilmekte ve her tür endüstride kullanılmakta, günümüzde 
çalışanların birçoğu kimyasal tehlikeye bir şekilde maruz kalmaktadır. Bu kimyasal maddelerin birçoğu 
insanlara ve çevreye büyük zararlar verebilmektedir. Kimyasal maddeler, özellikleri bilinmediğinde, dikkatsiz 
ve güvenlik önlemlerine uyulmadan çalışıldığında, yanlış KKD kullanıldığı durumda veya KKD kullanılmadığında 
iş kazalarına ve meslek hastalıklarına sebebiyet vermektedirler. İş sağlığı ve güvenliği açısından bakıldığında 
kimyasallar en önemli risk faktörlerinden biridir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde kimyasal 
maddelerin tespiti ve özelliklerine uygun KKD kullanımı büyük önem taşımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, gelişen 
teknoloji ve kalite bilincinin de artışı ile gün geçtikçe değer kazanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinde esas amaç; 
iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, 
üretim güvenliğini sağlayarak verimi artırmak ve işletme güvenliğini sağlamaktır. Bu çalışma ile kimyasalların 
çalışanlara verebilecekleri zararlar üzerinde durularak, gerekli toplu korunma tedbirlerinden sonra seçilmesi 
gereken KKD’lerin önemine ve gerekliliğine dikkat çekilerek farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İş güvenliği ve sağlığı, kimyasal madde, KKD, iş kazası, meslek hastalığı.

Investigation Of Personal Protective Hardware Requirements In 
Chemical Use
Yelda Gök, Beyza Miray Çınarlık, Simge Çınar, Aliye Kaşarcı Hakan, Tolga Barışık

Istanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty Of Health Sciences, Occupational Health And Safety Department, Istanbul, 
Turkey

In working life, pesticides, paints, insulation materials, cosmetics, medicines, cleaning supplies, veterinary 
drugs, textiles, construction (pipe, plate, door, window, etc.) synthetic fertilizers, gunpowder and explosives 
materials used in the production of various industrial chemicals such as is released as a byproduct or as the final 
product is obtained. The potential impact of many of these chemical substances poses a risk to employee health. 
Common chemicals in our daily lives, both work and place it has in our lives. Every day many new chemical 
substances are produced and who use each type is being used in the industry today, many of the employees 
exposed to chemical hazards in a manner. Many of these chemicals might cause great damage to humans and 
the environment. Chemical substances, properties unknown, careless and without compliance with security 
measures is made, in the case where the wrong PPE is used, or when not in work accidents and occupational 
diseases give rise to the use of PPE. From the standpoint of occupational health and safety chemicals is one of 
the most important risk factors. Detection and prevention of occupational accidents and diseases use of PPE 
appropriate to the characteristics of chemical substances is of great importance. Occupational health and safety, 
and quality awareness is gaining in value day by day with the increase of technology. The main objective protect 
employees from occupational accidents and illnesses occupational health and safety, to provide a healthier 
environment to work in, to ensure production safety and increase productivity by ensuring operational safety. 
In this study, the damage they can do to the employees of chemicals, with an emphasis on collective protective 
measures necessary drawn attention to the importance and necessity of PPE that must be selected, then it is 
intended to create awareness.

Keywords: Occupational health and safety, chemicals, PPE, work accident, occupational disease.
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Patlama Fiziksel Etkilerinin Değişik Modelleme 
Algoritmaları Kullanılarak Değerlendirilmesi
Tahsin Aykan Kepekli, Özkan Bulut

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında patlayıcı ortamların oluşturabileceği tehlike ile risklerin 
değerlendirilmesi son yıllarda önem kazanmıştır. Yanıcı gaz, sıvı buharı ve toz bulutlarının oluşturacağı patlayıcı 
ortamlarının gerek sanayide ve gerekse günlük yaşam ortamımızda büyük riskler oluşturduğu yaşanan kazalar 
ile ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde patlayıcı ortamların tehlike bölgelerinin tesbit edilmesini ve bu alanlarda 
güvenlik önlemlerinin belirlenmesini şart koşar. Patlayıcı ortamlarının risklerinin değerlendirilmesinde en 
önemli aşamalardan biri, olası tutuşma sonucunda gerçekleşebilecek patlamanın etkilerinin belirlenmesi ve 
çalışanların bu etkilerden korunmasına yönelik güvenlik önlemlerinin alınmasıdır. Patlamaların ana zararlı ve 
hasar verici etkisi patlamanın büyüklüğüne göre oldukça uzak mesafelerde de etkin olabilecek fazla basınç 
(Over Pressue) etkisidir. Uluslararası literatürde patlamaların fazla basınç etkilerinin hesaplanması ile ilgili çeşitli 
algoritmalar mevcuttur. Bunlardan yaygın olarak kullanılıp genel kabul görenler: TNT Eşdeğer modeli, Multi 
Energy modeli (TNO) ve Baker- Strehlow-Tang (BST) modelidir. Bunlardan TNT Eşdeğer modeli esas olarak katı 
patlamalarında kullanılmakta olup özellikle geniş bir hacime yayılmış, gaz- buhar bulutu parlamaları için Multi 
Energy ve BSO yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu çalışmalarda gaz ve buhar bulutu oluşturan sanayi ve günlük hayat kaynaklı örnek patlama senaryolarının bu 
metodolojilerle etkilerinin bulunması ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Senaryoların buhar bulutu patlamaları 
(VCE) fazla basınç etkisi sonuçları her üç yöntem ile hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Sonuçlar arasındaki belli 
başlı farklılıklara neden olan etken metodolojilerin patlayıcı ortam değerlendirme kriterlerinde yatmaktadır. 
Buna bağlı olarak patlayıcı ortam hesaplamalarına başlamadan önce her metot için ortamı değerlendirme 
kriterlerinin iyi anlaşılması ve ortam değerlendirilmesinin gerçekçi yapılması, sonuçları açısından önem arz 
etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Patlama, Buhar Bulutu Patlaması (VCE), Modelleme, Multi-Energy Modeli, BST Modeli 

Assessment of Explosion Physical Effects Using Various Modelling 
Algorithms
Tahsin Aykan Kepekli, Özkan Bulut

Istanbul Yeni Yuzyil University, Occupational Health & Safety Department, Istanbul

Assessing the risks and risks that can create explosive atmospheres within the scope of Occupational Health 
and Safety in our country has gained importance in recent years. The explosive atmosphere of combustible gas, 
liquid vapor and dust clouds emanates from the accidents in which there are great risks both in the industry 
and in our daily life. It requires that dangerous areas of explosive atmospheres be identified in our country and 
safety precautions must be determined in these areas. One of the most important steps in assessing the risks 
of explosive atmospheres is to identify the effects of the possible explosion as a possible result of the ignition 
and to take safety precautions to protect employees from these effects. The main harmful and damaging effect 
of bursts is the overpressure effect which can be effective even at distances far from the size of the explosion. 
There are various algorithms in the international literature regarding the calculation of the overpressure effects 
of bursts. Commonly used and widely accepted are: TNT Equivalent model, Multi Energy model (TNO) and 
Baker-Strehlow- Tang (BST) model. The TNT Equivalent Model is mainly used for solid explosions, and Multi 
Energy and BSO are widely used for gas-vapor cloud flares, which have a particularly large volume spread.

In these studies, it is aimed to find and compare the impacts of industrial and daily life explosion scenarios 
which form gas and steam clouds with these methodologies. The vapor cloud explosions (VCE) overpressure 
effects of the scenarios were calculated and compared using all three methods. The factors that cause the major 
differences between the results are in the explosive environment assessment criteria of the methodology.

Keywords: Explosion, Vapor Cloud Explosion (VCE), Modelling, Multi-Energy Model, BST Model
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Laboratuvarda Patlayıcı Maddelerle Çalışma
Fatma Çavuş Yonar, Beril Anılanmert, Salih Cengiz

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye

Patlayıcı ve parlayıcı maddelerle çalışırken patlama riskini minimize edecek şekilde çalışılmalıdır. Patlamalar; 
patlayan maddenin cinsine göre gaz, toz, katı madde, kimyasal madde ve basınç patlamaları şeklinde 
beş ana gruba ayrılmaktadır. Patlayıcı maddeler temelde dört gruba ayrılmaktadır:klorat, perklorat vb. 
patlayıcılar;dinamit, nitro ve nitramin grubu içeren vb. patlayıcılar; KNO3 içeren barut vb. patlayıcılar; NH4NO3 
ihtiva eden patlayıcılardır. Isı, şok, sürtünme ile kendiliğinden patlayan maddeler olduğu gibi, yanıcı gazlar, sıvılar 
veya tozlarla çalışılırken ya da bazı kimyasallar karıştığında oluşan ürünler de patlamaya sebep olabilmektedir. 
Parlayıcı sıvıların buharları da hava ile uygun oranlarda birikir ve bir tutuşturma kaynağıyla karşılaşırsa hızlı 
bir yanma veya patlama meydana gelebilmektedir. Patlama sonucunda hızlı ve kontrol edilemeyen bir enerji 
açığa çıktığından ve patlama şiddeti olayın gerçekleştiği mekanın kapalılık durumu ile doğru orantılı olduğundan 
kimyasal madde ile çalışılan laboratuvarlar risk altındadır. Bazı kimyasalların alt patlama sınırı (LEL %) ve üst 
patlama sınırı (UEL%) Tablo 1’de gösterildiği şekildedir. Ortamda yanıcı madde varken çalışma yapılmasının 
zorunlu olduğu durumlarda %0-5 LEL giriş izni verilerek kıvılcım çıkaran işler, %5-10 LEL ile kıvılcım 
çıkarmayan işler yapılabilir. %10-25 LEL olağanüstü dikkat gerektiren durumu, ≥%25 LEL patlama tehlikesine 
yaklaşıldığını çalışma alanının havalandırılmasını ve gerekiyorsa terkedilmesi ereken durumu göstermektedir. 
Patlama riskine karşı;patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi,önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın 
tutuşmasını önlemek ve patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemlerin alınması,ortamın uygun ve yeterli 
şekilde havalandırılması,patlayıcının ortama yayılmasının önlenmesi,yanıcı sıvı ve gazların kullanımının 
minimize edilmesi,dedektör ve alarm sistemi kurarak gaz kaçaklarının belirlenmesi,otomatik gaz kesicilerin 
kullanılması,parlayıcı madde kaplarından olabilecek kaçakların/deliklerin kontrol altına alınması, yanıcı/
parlayıcı maddelerin çelik dolapta veya yanmaz kaplarda saklanması,oksijen (yakıcı gaz) ve yanıcı gaz tüplerinin 
başlıklarının birbirine takılamayacak ve ayrıca başka tür gaz tüplerine de uygun olmayacak şekilde olması,gaz 
hortumları ile tüpler arasında alevin geri tepmesini önleyici çek-valf bulunması,asetilen gazı iletim hatlarında 
bakırdan yapılmış parça ve aksam kullanılmaması,patlayıcı ortamlara ve patlayıcı ortam oluşturabilecek yerlere 
uyarı işareti koyulması vb. tedbirler alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kimyasal Madde, Laboratuvar Kazaları, Patlamaya Karşı Önlem, Patlayıcı ve Parlayıcılar

Working With Explosive Materials in Laboratory
Fatma Çavuş Yonar, Beril Anılanmert, Salih Cengiz

Istanbul University, Institute of Forensic Science, Cerrahpasa, Istanbul, Turkey

In working with explosive and flammable materials, risk of explosion should be minimized. Five main 
groups exist according to the type of explosion: gas, dust, solid matter, chemical substances and pressure 
explosions. Explosives are basically divided into four groups: chlorate, perchlorate type, dynamite, nitro and 
nitramine group, explosives as gunpowder containing KNO3 and explosives containing NH4NO3. As there 
are spontaneously exploding substances with heat, shock or friction, some products formed while working 
with flammable gases/liquids/dust, or some mixed chemicals may also explode. Also if vapors of flammable 
liquids accumulate at appropriate ratios with air and encountered with an ignition source, a rapid combustion/
explosion may occur. Laboratories are at high risk because of rapid-uncontrollable energy release at the end 
of explosion and its violence is directly proportional to the closure of the place. Lower explosion limit (LEL%) 
and upper explosion limit (UEL%) of some chemicals are shown in Table 1. In use of flammables, 0-5%LEL 
entry permits sparking work, 5-10%LEL permits works without sparking. 10-25%LEL requires extraordinary 
attention, where 25%LEL indicates explosion risk is approached, ventilation, if necessary, the abandonment 
is required Against explosion risk, precautions like; prevention of formation of explosive atmosphere, if not 
possible, preventing explosive environment from igniting and taking measures to reduce detrimental effects of 
explosion, proper, adequate ventilation of the environment, prevention of explosive spread, to minimize the use 
of flammable liquids and gases, monitoring gas leaks by establishing detector/alarm system, automatic gas-
cutter use, control of fugitives/holes on flammable-material containers, storage of flammable/combustible 
substances in steel cupboards or nonflammable cups, providing the oxygen (combustible gas) and flammable 
gas and other gas cylinder heads to be incompatible with each other, using check valves to prevent back- flame 
between gas hoses and tubing, avoiding copper in acetylene gas-transmission lines, replacing warning signs 
where explosive atmospheres may form.

Keywords: Chemical Substance, Explosives and Flammables, Laboratory Accidents, Precaution for Explosion
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Endüstri Ve Kimya Laboratuvarınlarda Önemli Bir 
Tehlike Kaynağı: Hidroflorik Asit
Beril Anılanmert, Fatma Çavuş Yonar

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye

Çok güçlü, renksiz, dumanlı, irritan bir inorganik asit olan ve bazlarla şiddetli reaksiyon veren hidroflorik 
asit(HF), kimyada yüksek tehlike arzeden maddelerdendir[1]. HF, suda yüksek çözünürlüğünden dolayı hemen 
suyla karışabilmekte, buhar basıncı 5783 mmHg olup, suyu ve havayı hızla kirletebilmektedir. HF, imalat, 
elektronik, kristal parlatma, kimya endüstrisi, selüloz ayrıştırmada; boya sanayi ve analitik kimyada, seramik 
gözenekliliğini artırma, aşındırma ve temizlik vb. birçok alanda kullanılmaktadır[1,2]. HF, cilt, mukoza, solunum, 
sindirim sistemlerinden sürekli absorpsiyonla lokal korozyona ve sistemik etkilere neden olabilir. 5 dk içinde 
cilde nüfuz eder ve bu absorpsiyon solunum ve sindirim sistemlerinde hızlandırılır. Solunması, akciğer ödemine 
neden olabilir [3]. Akut maruziyet, irritasyon, yanıklar, ülseröz lezyonlar, göz, deri ve mukoz membranlarda 
nekroza, yüksek düzeyde maruziyet ise ölüme sebep olabilir[1]. Gözler tamamen kaybedilebilir. Uzun süreli 
maruziyetlerde ise florozis, bronşit, böbrek ve karaciğer hasarı oluşabilmektedir. HF yanıklarıın çoğu mesleki 
ortamlarda gerçekleşmektedir. Literatürde, zaman zaman endüstride sızıntı ile meydana gelmiş, çalışanları ve 
çevre halkını kapsayan, HF yaralanmalarıyla sonuçlanan ciddi kazalar bulunmaktadır. Kimyasal Maddelerle 
Çalışmada Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmelik’te belirtilen mesleki maruziyet sınır değerleri 
şöyledir: TWA8 saat:1,5mg/m3/ 1,8ppm, STEL15dk:2,5mg/m3/3ppm. Ortam havasında HF miktarının kontrol 
altında tutulması için düzenli ölçümler yapılmalıdır. HF maruziyetlerinde ilk yardım prosedürleri, HF ile doğru 
çalışma ve depolama şekilleri hakkında çalışanlara sözlü ve yazılı eğitimler verilmeli, gerekli ilk yardım 
ekipmanları işyerlerinde hazır bulundurulmalıdır. Beton, seramik, cam, metal, bazı plastikler, kaplamalar ve diğer 
silikon-içeren bileşikler üzerinde aşındırıcı etkiye sahip olduğu göz önünde bulundurularak, sızıntı olmaması 
için aşınmaya dayanıklı kaplarda muhafaza edilmelidir. Her çalışan için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları 
tutulmalıdır. 1. Pohanish,R.P., 2012, Sittigs Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, 6th 
Ed., Elselvier, Inc.,Oxford 2. Zhang, Y., et al., 2015, Burns, 41(7), 1593-1598 3. Taşyürek, M., 2000, TMMOB Kimya 
Mühendisleri Odası, Bursa, Nisan Matbaacılık
Anahtar Kelimeler: Aşındırıcı, Hidroflorik Asit, İrritasyon, Maruziyet

A Major Hazardous Chemical in Industry And Chemistry 
Laboratories: Hydrofloric Acid
Beril Anılanmert, Fatma Çavuş Yonar

Istanbul University, Institute of Forensic Science, Cerrahpasa, Istanbul, Turkey

HF, a very strong, colorless, smoky, irritating inorganic acid which reacts violently with bases, is a chemical of 
high danger[1]. It’s mixed with water immediately, its vapor pressure is 5783 mmHg and may pollute water 
and air rapidly. HF is used in many areas of chemical industry, manufacturing, electronics, in polishing crystal, 
decomposing cellulose, increasing the porosity of ceramics, dye and analytical chemistry, etching, cleaning, etc.
[1,2]. HF may cause local corrosion and systemic effects by ongoing absorption via skin, mucosae, respiratory 
and digestive system. It can penetrate the skin in 5 min, and this absorption is further accelerated in digestive 
and respiratory systems. Inhalation may cause lung edema[3]. Acute exposure may cause irritation, burns, 
ulcerative lesions, necrosis in the eyes, skin and mucous membranes. High levels of exposure may cause 
death. Eyes can be completely lost. Fluorosis, bronchitis, kidney and liver damage may occur in prolonged 
exposures. Most HF burns are work related. Serious accidental-leakages in industry, resulting in large numbers 
of HF injuries have occasionally occurred in the past, some effecting even local citizens. Occupational exposure 
limits indicated in Regulations on Health and Safety Precautions in Working with Chemical Substances are 
as follows:TWA8hours:1,5mg/m3(8ppm), STEL15min:2,5mg/m3(3ppm). Regular measurements must be 
made to keep HF level under control in ambient air. Oral and written trainings should be given to employees 
about proper working/storage and first aid procedures. First aid equipment should be available. It’s abrasive on 
concrete, ceramics, glass, metal, some plastics, coatings and other silicone-containing compounds and must 
be kept in abrasion-resistant containers to prevent leakage. Health and exposure records should be kept for 
each employe. 1. Pohanish,R.P., 2012, Sittigs Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens, 
6thEd., Elselvier, Oxford 2. Zhang, Y., et al., 2015, Burns, 41(7), 1593-1598 3. Taşyürek, M., 2000, TMMOB Kimya 
Mühendisleri Odası, Bursa, Nisan Matbaacılık
Keywords: Abrasive, Exposure, Hydrofloric Acid, Irritation.
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Bir LPG Depolama Tesisinde Patlayıcı Ortam 
Risklerinin Değerlendirilmesi: EN60079-10-1 ve 
ALOHA Modelleme Çalışması
Gülşah Süne, Yrd. Doç. Dr. Tahsin Aykan Kepekli

Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Petrokimya endüstrisi; yangın ve patlama olayı gibi insan ölümüne sebep olabilen, çevreye ve işletmeye büyük 
ölçüde zarar verebilen ve ekonomik kayba yol açabilen büyük endüstriyel kazaların meydana geldiği bir sektördür. 
Bilindiği gibi meydana gelişi alınacak önlemlerin yeterlilik derecesine bağlı olarak engellenebilen işyerlerindeki 
patlama olayları, önlem alınmadığı takdirde büyük kayıplara sebep olabilmektedir. Bu kayıplar insani ve 
ekonomik olarak ikiye ayrılır. Ekonomik boyutunda şirketler çok ciddi mali kayıplar vermektedir. İnsani boyutunda 
ise patlamalar korkunç yaralanmalara ve ölümlere sebep olmaktadır. Bu çalışmada, büyük endüstriyel kaza 
yaşanma riski bulunan ve petrokimya endüstrisinde faaliyet gösteren bir LPG depolama tesisinin, Fine Kinney 
metodu ile risk değerlendirmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda patlama, tehlikeli patlayıcı ortam 
riskleri EN60079-10-1 metodolojisine göre değerlendirilmiş ve bu kapsamda gerçekleştirilen saha çalışmasında 
örnek hesaplamalar yapılmıştır. Saha çalışmasında örnek hesaplamaların sonucunda tehlikeli bölgeler (zone’lar) 
belirlenmiş ve tehlikeli bölge sınıfının değişmesine neden olabilecek faktörler göz önünden geçirilmiştir. Son 
olarak LPG Depolama Ünitesi’nde LPG Tankında meydana gelebilecek patlama olaylarına yönelik büyük 
endüstriyel kaza senaryosu NOAA-EPA ALOHA programı ile patlayıcı ortam yayılımı modellenmiştir. ALOHA 
programı zehirli ve yanıcı maddelerin serbest kalma anındaki tehlike mesafelerini ve yanıcı maddelerin yanma/
patlama anındaki etki alanlarını hesaplar. Program, açığa çıkan kimyasal maddelerin özelliklerini kullanarak 
gerçek zamanlı modeller oluşturur. Bu modelleme ile LPG depolama tankında sızıntı sebebiyle oluşacak yangın 
ya da patlama durumlarında ne kadarlık bir alanın ne ölçüde etkilendiği belirlenmiştir. Bu çalışmaların sonuçları 
dikkate alındığında tesisin patlayıcı ortam risklerinin anlaşılması ve güvenlik önlemlerinin belirlenmesi daha 
kolay bir biçimde gerçekleşebilir. Tehlikeli bölge (zone) yayılımları aynı zamanda olası büyük endüstriyel kaza ve 
patlama riskine karşı tesis acil eylem planlamalarında da önemli bir yardımcı veridir.

Anahtar Kelimeler: Büyük Endüstriyel Kaza, Patlama, Patlayıcı Ortam, ALOHA

Assessment of Explosive Atmosphere Risks in an LPG Storage Facility: 
A Study of EN60079-10-1 and ALOHA Modelling
Gülşah Süne, Yrd. Doç. Dr. Tahsin Aykan Kepekli

Department of Occupational Health and Safety, Yeni Yüzyıl University, Istanbul, Turkey

Petrochemical industry; is a sector where large-scale industrial accidents can occur which can cause human 
deaths such as fire and explosion, cause great damage to the environment and operation, and cause economic 
loss. As it is known, explosion events in workplaces that are prevented due to the degree of sufficiency of the 
measures to be taken can cause great loss if measures are not taken. These losses are divided into human and 
economic. On the economic side, companies are giving very serious financial losses. In the human dimension, 
explosions cause terrible injuries and deaths. In this study, it is aimed to perform a risk assessment of a LPG 
storage facility operating in the petrochemical industry with the risk of major industrial accidents by the Fine 
Kinney method. At the same time, explosion, hazardous explosive atmosphere risks were evaluated according 
to the methodology of EN60079-10-1 and sample calculations were made in the field work carried out in this 
context. In the fieldwork, hazardous areas (zones) have been identified as a result of example calculations and 
the factors that may cause the dangerous zone class to change have been considered. Finally, the explosive 
environment is modeled by the large industrial accident scenarios NOAA-EPA ALOHA program for explosion 
events that may occur in the LPG tank at the LPG Storage Unit. The ALOHA program calculates the hazard 
distances during the release of toxic and flammable substances and the areas of influence of the combustion 
/ explosion of the flammable substances. The program creates real-time models using the properties of the 
chemical substances that are revealed. With this model, it is determined how much an area is affected by the 
leaks in the LPG storage tank in case of fire or explosion.

Keywords: Major Industrial Accident, Explosion, Explosive Atmosphere, ALOHA
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Ferro Silikonun (Un 1408) Acil Durum Prosedürlerine 
Yönelik Uygulama Örneği
Elçin Eroğlu, Özgür Kucur, Serap Şimşek Yıldız, Suna Yaşar, H. Agah Ayhan, F. Erkan Tekin, Bülend Engin

İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş. Biga / Çanakkale

Dünya’da ve Türkiye’de tüm sanayi kuruluşları bir yarı mamul üretimi gerçekleştirecekleri zaman çeşitli kimyasal 
maddelere gereksinim duymaktadırlar. Bu gereksinim bir takım tehditleri de beraberinde getirmektedir. 
Kimyasal madde üreten, işleyen veya depolayan tesislerde meydana gelebilecek kazalar insan ve çevreyi 
olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle Acil Durum Eylem Planları bu noktada devreye girmektedir.

Entegre üretim sistemine sahip bir demir-çelik fabrikasında çelik üretimi sırasında çeşitli materyaller 
kullanılmaktadır. Bu materyallerden biri de; ferro silikon olarak tanınan silikon içerikli bir alyajdır. Ferro silikon, 
kullanım amacına göre farklı miktarlarda silisyum içermektedir. %30-%90 arasında silikon içerikli ferro silikon, 
su ile temas ettiğinde alevlenebilir ve toksik gazlar açığa çıkaran katı bir maddedir.

Yapılan çalışmada; Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından hazırlanan tehlikeli maddeler 
listesindeki ferro silikonun taşınması, depolanması, proseste kullanılması sırasında olası tehlikeli durumlara 
müdahale edebilmek adına yapılan Acil Durum Müdahale Odası ve tüm proaktif yaklaşımlar anlatılmıştır.

Sonuç olarak; kimyasal maddeler ile ilgili herhangi bir sızıntı durumu gerçekleştiğinde olaya en hızlı ve en doğru 
şekilde müdahale edebilmek için Acil Durum Prosedürlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Arsin, Acil Durum, Ferro silikon, Fosfin, Tehlikeli Kimyasal Madde

Ferro Silicon (UN 1408) Example Of Application For Emergency 
Procedures
Elçin Eroğlu, Özgür Kucur, Serap Şimşek Yıldız, Suna Yaşar, H. Agah Ayhan, F. Erkan Tekin, Bülend Engin

İÇDAŞ Steel Energy Shipyard and Transportation Corporation

In Turkey and around the world all industrial firms bulk product require various chemical substances

Keywords: Arsin, emergency, Ferro silicon, Phosphine, hazardous chemical
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İSG Otomasyon Yazılımlarının Yönetim Sistemlerine 
Uyumu
Tuğçe Şentürk, Bükem Durmaz

HAVAŞ (Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.), Yönetim Sistemleri Müdürlüğü, İstanbul

AMAÇ: Günümüz teknolojisinin olanakları değerlendirilerek iş güvenliği kayıtlarının tutulması ve kayıt altına 
alınan verilerin analiz edilmesi için otomasyon yazılımlarının kullanımı önem taşımaktadır. İSG, kalite, çevre 
ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemlerine ait performans göstergeleri ve etkileşimlerinin entegre bir 
otomasyon yazılımı ile takibi yapılabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemine ait sonuçlarının diğer 
yönetim sistemi sonuçları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. YÖNTEM: İş sağlığı ve 
güvenliği yönetim sistemi ile birlikte diğer yönetim sistemlerinin de entegre olarak uygulandığı faaliyetlerde 
verilerin analiz edilebilmesi için birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Veri kaybını önlemek için tüm verilerin 
tek bir otomasyon yazılımına kayıt edilmesi önerilmiştir. Çalışmaya konu olan model otomasyon yazılımı ile veri 
kaybının önlenmesi, zamandan tasarruf, süreçlerin etkin takibi, risklerin azaltılması ve iletişimin arttırılması 
hedeflenmiştir. BULGULAR: Entegre yönetim sistemi otomasyon yazılımı kullanmak diğer veri kayıt 
yöntemlerine göre birçok avantaj sağlayacaktır. Yönetim sistemleri kapsamında bulunan faaliyetlerde görev 
alan tüm çalışanların otomasyon yazılımına kolaylıkla erişebilmeleri önem taşımaktadır. Elde edilen verilerin 
entegre otomasyon yazılımına kayıt edilmesi ve diğer yönetim sistemlerinin analizlerinde kullanılabilir olması 
üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. SONUÇ: Çalışmada, entegre yönetim sistemi verilerinin 
etkin ve doğru analiz edilebilmesi için otomasyon yazılımı kullanmanın faydaları vurgulanmış ve İSG yönetim 
sistemi ile birlikte diğer yönetim sistemlerinin de uygulandığı faaliyetlerde otomasyon yazılımının bir model 
olarak uygulanması önerilmiştir

Anahtar Kelimeler: Entegre Yönetim Sistemi, Otomasyon Yazılımları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, 
Veri Analizi.

OHS Automation Software Adjustment to Management Systems
Tuğçe Şentürk, Bükem Durmaz

HAVAS (Airport Ground Handling Co.), Directorate of Management Systems, Istanbul

PURPOSE: It is important to use automation software to keep occupational health and safety records and 
to analyze recorded data by evaluating the possibilities of today’s technology. Performance indicators and 
interactions of OHS, quality, environment and customer satisfaction management systems can be followed by 
an integrated automation software. It is aimed to evaluate the effects of the results of occupational health and 
safety management system on other management system results. METHOD: Occupational health and safety 
management system as well as other management systems should be evaluated together for the analysis 
of the data in the integrated activities. It is recommended that all data be recorded in a single automation 
software to avoid data loss. With the model automation software that is the subject of the study, it is aimed to 
prevent data loss, save time, effectively follow processes, reduce risks and increase communication. Research: 
Using integrated management system automation software will provide many advantages compared to other 
data recording methods. In this study, it is important that all employees involved in activities within the scope 
of management systems have easy access to automation software. It should be emphasized that the data 
obtained can be recorded in the integrated automation software and used in the analysis of other management 
systems. RESULTS: In the study, it was emphasized the benefits of using automation software in order to 
analyze the data of the integrated management system effectively and correctly, and it was suggested that 
automation software should be applied as a model in the activities of the OHS management system as well as 
other management systems.

Keywords: Integrated Management System, Automation Software, Occupational Health and Safety Management 
System, Data Analysis.
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İşyeri hekiminin çalışma süresini etkileyen faktörler
Fatma Uzuntarla1, Doç. Dr. Yasin Uzuntarla2

1Çankaya Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği AD, Ankara, Türkiye 2Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Ankara, Türkiye

İşyeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği ekibinin vazgeçilmez unsurlarından biridir ve iş sağlığı hizmetlerinin kaliteli 
ve etkin verilmesinden sorumludur. Bu çalışma ile işyeri hekiminin çalışan başına aylık ayırması gereken 
süreyi belirleyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği 
hizmetlerine yönelik yürürlükte olan mevzuat incelenmiştir. Ayrıca sektörde aktif olarak çalışan iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekimleriyle nominal grup tekniğinden yararlanarak işyeri hekiminin çalışma süresini etkileyen 
faktörler değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede işyeri hekiminin çalışma süresinin işyerinin tehlike sınıfına ve 
işçi sayısına göre değişiklik gösterdiği bulunmuştur. Nominal grup tekniği sonucunda ise; aynı tehlike sınıfındaki 
işletmelerin sektörel farklılıkları, çalışma koşullarının ergonomikliği, kadın işçi sayısı, bölgenin hastalık yapısı, 
ildeki sağlık altyapısının gelişmişliği ile çalışan ve işveren bilincinin işyeri hekiminin çalışma süresinde etkili 
faktörler olabileceği bulunmuştur.

Sonuç olarak, tehlike sınıfları ve işçi sayısının yanı sıra işyeri hekimlerinin çalışma sürelerini etkileyen diğer 
faktörlerin de olabileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İşyeri hekimi, çalışma süresi, iş sağlığı

Factors affecting the working time of occupational physician
Fatma Uzuntarla1, Doç. Dr. Yasin Uzuntarla2

1Cankaya University, Occupational Safety and Health, Ankara, Turkey 2Gulhane Training and Research Hospital, 
Ankara, Turkey

Occupational physician is one of the indispensable elements of the occupational health and safety team and is 
responsible for the quality and effective delivery of occupational health services. With this study, it was aimed 
to determine the factors that determine the working time that the occupational physician should allocate per 
employee per month.

In the scope of the study, the current legislation on Occupational Health and Safety services in Turkey has been 
examined. In addition, occupational safety specialists and occupational physicians working actively in the sector 
have utilized the nominal group technique to assess the factors affecting the working time of the occupational 
physician.

It was found that the study working time of occupational physician varies according to the hazard class and the 
number of workers. As a result of the nominal group technique; it has been found that the sectoral differences 
of the same hazard class companies, ergonomics of working conditions, number of female workers, illness 
structure of the region, development of the health infrastructure at the front and employer consciousness can 
be influential factors in the working time of occupational physician.

As a result, it is evaluated that there may be other factors affecting the working time of workplace physicians 
besides the number of danger classes and workers.

Keywords: Occupational physician, working time, occupational health
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Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının 
iyileştirilmesi ve Sistem Yaklaşımı
Hacer Kayhan

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının iyileştirilmesi ve Sistem Yaklaşımı

Diğer tüm işletmelerde olduğu gibi madenlerde de iş sağlığı ve güvenliği (İSG) sisteminin kurulması, 
standardizasyona gidilmesi, çalışanların ve madencilik aktivitelerinden etkilenebilecek tüm paydaşların İSG 
risklerini ortadan kaldırır veya riskleri mininize eder.

İSG sistemi birbiriyle bağlantılı ve iç içe geçmiş unsurlardan oluşur. Bu unsurlar özetle, sorumluluklar, 
yetkinlikler, iletişim, iş fonksiyonları, prosesler, prosedürler, kaynaklar, çalışmalar olarak tanımlanabilir. Söz 
konusu unsurlar kullanılarak kuruluşlarda, İSG politikaları, planları hedefleri, risklerin hesaplanması, acil 
durumların yönetilmesi ve sürekli iyileşme için planlar oluşturulur. Netice olarak sistemin uygulanması kaza ve 
hadiseleri azaltırken kuruluşların verimlilik, çalışan memnuniyetinin artması, maliyetlerin azalması ve yüksek 
rekabet gücü avantajları sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Maden, iş güvenliği, yönetim sistemleri, sürekli iyileşme, polita

Improvement of Occupational Health and Safety Conditions in Mines 
and System Approach
Hacer Kayhan

Improvement of Occupational Health and Safety Conditions in Mines and System Approach

As all other businesses,standardisation and the establishment of the health and safety (OHS) system minimizes 
the risks and improve productivity in mining activities.

The OHS system consists of interconnected and intertwined elements. These elements can be summarized as 
responsibilities, competencies, communication, business functions, processes, procedures, resources, work. 
Using these elements, organizations create plans for OSH policies, plans goals, risk evaluation, emergency 
management, and continuous improvement. As a result, the application of the system reduces the accidents and 
incidents, the workplace provide efficiency, increased employee satisfaction, reduced costs and high competitive 
power advantages.

Keywords: Mine, occupatioanal healt and safety, management system, continual iprovement, policy
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İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesinde 
Yazılım Entegrasyonları
Halit Fethi Acar, Merve Buse Özdem

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı İstanbul

Günümüz teknolojisinde yazılım entegrasyonları hayatın her alanında olduğu gibi iş dünyasında da önemli 
bir yere sahiptir. Yazılımlar; iş gücünü azaltmaları, veri güvenliği sağlamaları ve birçok farklı konuya pratik 
çözümlemeler sunmalarından dolayı tercih edilmektedirler. Güvenli bir çalışma ortamı, kayıpları minimize 
ederek verimliliği arttıracağından dolayı iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları işletmeler için oldukça önem arz 
etmektedir. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının risk analizi, yönetim sistemleri, veri depolama gibi 
birçok alanında yazılımlar etkin olarak kullanılmaktadır. Dünyadaki birçok kurumsal firma teknoloji ile iş sağlığı 
ve güvenliğini entegre ederek kendilerine özgü yazılımlar üretmektedirler. Pratikliğin yanı sıra acil durumlarda 
ve doğal afetlerde evrakların kaybolması, risk analizlerine zarar gelmesi veya çalışanların özlük dosyalarının 
karışması gibi durumların önüne geçilmesi adına da yazılımların kullanımı oldukça yarar sağlamaktadır. Bu 
çalışma kapsamında; iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının farklı alanları için geliştirilen farklı uygulamalar 
incelenmiş ve kullanılabilecek yeni yöntemler önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Entegrasyon, Yazılım, Teknoloji

Software Integrations in Execution of Occupational Health and 
Safety Activities
Halit Fethi Acar, Merve Buse Özdem

Department of Occupational Health and Safety, İstanbul Yeni Yüzyıl University İstanbul

Nowadays, software integrations have a critical role in the business world as they have for everything 
else. Software applications are highly demanded due to their ability to reduce needed workforce, providing 
data security and offering quick solutions for issues. Occupational Health and Safety applications are pretty 
necessary for companies due to their effect on increasing work efficiency by minimizing the risks and casualties 
in workplaces. Thus, software technologies are executed efficiently for different areas of Occupational Health 
and Safety such as risk analysis, managing systems and data storage. Many corporate firms that are from all 
around the world produce their own software with developing integrated technology and Occupational Health 
and Safety Activities. In addition to their practicability, usage of software systems help a lot to prevent file loss, 
damaging risk analysis and mess at personal files of employees when an accident happens like emergency 
cases or natural disasters. In this study; many applications have been researched that were developed for usage 
in different areas of occupational health and Safety and new possible methods were proposed that could be 
useful.

Keywords: İntegration, Software, Technology



571

[İSG Yönetim Sistemleri]

Yüksek Öğretimde TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi Uygulaması; Çumra Meslek 
Yüksekokulu Örneği
Günel Yılmaz

Selçuk Üniversitesi

Gelişen dünya içerisinde söz sahibi olmak istiyorsak disiplinli çalışmalı, farklılık oluşturmalı, risklerin kontrol 
edilmesini sağlamalı, en iyiyi istemeli ve yapılan işte sürekliliği sağlayarak hedeflere ulaşılmalıdır.

Bu çalışmada, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini mevcut yükseköğretim sistemine adapte 
ederek insana değer veren bir sistem kuruldu.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetim sistemlerinin kurulması çalışmalarında TS 18001 standardının gerek gördüğü 
dokümanlar hazırlanarak ve görev tanımları belirlendi. Çumra Meslek Yüksekokulu’nda eğitim-öğretim hizmeti 
sunumu ana süreç olarak belirlenerek sistemlerin uygulanması sağlandı ve sonuçları değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretimde İSG, Eğitimde İSG, TS 18001, Çumra MYO

TS 18001 in Higher Education Occupational Health and Safety 
Management System Application; The Sample of Çumra Vocational 
College
Günel Yılmaz

Selçuk University

If we would like to have the right to speak on something in the ever-developing and evolving world, we have to 
work with discipline, create awareness, ensure that the risks are controlled, demand the best one, and reach the 
targets by providing sustainability in these issues.

In this study, a system that cares for the human beings has been established by adapting the TS 18001 
Occupational Health and Safety Management Systems to the present higher education system.

In establishment work of the Occupational Health and Safety (OH&S) Management Systems, the documents 
that were required by the TS 18001 standard have been prepared and the job definitions have been determined. 
The presentation of the education-training service presentation in Çumra Vocational College was defined as the 
main process, and the systems were applied, and the results were evaluated.

Keywords: OH&S in Higher Education, OH&S in Education, TS 18001, Çumra MYO
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İş Sürekliliği ve İş Etki Analizi Kapsamında İş Sağlığı 
ve Güvenliği
Gamze Hasekioğlu 

İstanbul

İşletmeler canlı bir organizma gibidir: faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kaynaklara ihtiyaç duyarlar. Kaynakların 
sınırlı olduğu bir dünyada, işletmelerin faaliyetleri ve iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları için ayırdıkları kaynakları 
da sınırlıdır. Bu yüzden etkin bir iş sağlığı ve güvenliği çalışması için sahip olunan kaynakların çeşitli metodolojiler 
kullanılarak analiz edilmesi ve doğru yönlendirilmesi gerekmektedir. Can kaybına da sebep olabilecek, iş etki 
analiziyle riski analiz edilmemiş bir çalışma, kaynak israfı yaratmasının yanında zaman kaybına da sebep 
olmaktadır. İş sürekliliğinde etki analizi yöntemlerinin üzerinde durulacağı bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği; 
birbirinden tamamen bağımsız olduğu düşünülen işin mali değerlendirilmesi, üretimin devamlılığı gibi çeşitli 
bakış açılarıyla da değerlendirilerek, çok boyutlu bir biçimde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş etki analizi, iş sürekliliği, iş sağlığı ve güvenliği

Occupational Health and Safety as part of Business Continuity and 
Business Impact Analysis
Gamze Hasekioglu

Istanbul

Businesses are like living organisms; they need resources to sustain their activities. In a world where resources 
are limited, businesses are also limited in resources they allocate for their activities and occupational health 
and safety studies Therefore, resources for effective occupational health and safety work need to be analyzed 
and correct-guided using a variety of methodologies. A work that can cause loss of life, a work that is not risk 
analyzed with job impact analysis, causes waste of time as well as waste of resources. In this study, which 
focuses on impact analysis methods in business continuity, occupational health and safety; financial evaluation 
of a business that is thought to be completely independent of each other, and the continuity of production, will 
be considered in a multidimensional manner.

Keywords: Business impact analysis, business continuity, occupational health and safety
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Assure Modeline Göre Hazırlanmış Kişisel Koruyucu 
Ekipman Ders Materyalinin Öğrencilerin Bilgi 
Düzeyine Etkisiİ
Ahmet Atasoy

Antalya Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

AMAÇ: ASSURE modeline göre hazırlanmış kişisel koruyucu ekipman ders materyalinin öğrenci bilgi düzeyine 
etkisini araştırmaktır. YÖNTEM: Çalışma 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında Gazipaşa Anadolu Sağlık Meslek 
Lisesinde yapıldı. Ön test-son test kontrol gruplu araştırma tasarımı ile deneysel olarak gerçekleştirilen 
çalışmanın bağımsız değişkeni kişisel koruyucu ekipman ders materyal kullanımı, bağımlı değişkeni ise kişisel 
koruyucu ekipman bilgi değerlendirme puanlarıdır. 9.sınıf öğrencileri (36 öğrenci) deney grubu ve kontrol grubu 
olmak üzere rastgele seçim ile iki gruba ayrıldı. Eğitimden önce grupların kişisel koruyucu ekipman bilgi 
düzeyleri tesbit edildi. Deney grubu öğrencilerine ASSURE modeline göre hazırlanmış kişisel koruyucu ekipman 
bir ders materyali ile ders yapılırken, kontrol grubu öğrencilerine geleneksel eğitim yöntemi kullanılmıştır. 
Eğitimden 2 hafta sonra kişisel koruyucu ekipman bilgi düzeyleri belirlendi. Verilerin değerlendirilmesinde 
istatistiksel analizler için SPSS programı ile eşleştirilmiş gruplarda t testi, bağımsız gruplarda t testi kullanıldı 
BULGULAR: Kontrol grubunda kişisel koruyucu ekipman ön test-son test bilgi puanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmazken (p>0,05), deney grup (p<0,01) ön test-son test puanları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulundu. Grupların son test bilgi puan ortalaması karşılaştırıldığında deney grubun bilgi 
puan ortalaması 85,00±9,70, kontrol grubun bilgi puan ortalaması 58,88±8,66 olarak saptanmıştır. Grupların 
bilgi puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık vardır (p<0,01). SONUÇ: Kişisel koruyucu ekipman bilgi 
düzeyinin artırılmasında ASSURE modeline göre hazırlanmış ders materyalinin kullanımı geleneksel eğitim 
yönteminden daha etkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kişisel koruyucu Ekipman, ASSURE, Ders Materyali

Effect Of Personal Protective Equipment Course Materıal Desıgned 
Based On Assure Model On Level Of Knowledge
Ahmet Atasoy

Private vocational and technical Anatolian high school

PURPOSE: The aim of this study is to analyze the effect of a personal protective equipment course material, 
prepared using ASSURE model on level of knowledge, METHOD: Method: The study was conducted in Gazipaşa 
Anadolu Health Vocational High School in 2013-2014 academic year. It was designed as an experimental study 
with pretest-posttest applications, included experimental group and control group. The independent variables in 
the study are personal protective equipment education methods while the dependent variables are knowledge 
scores for personal protective equipment The 9. year students (36) were divided into two groups by a random 
selection such experimental and control. Before educational interventions the knowledge levels of groups on 
personal protective equipment were defined. The experimental group students were taught with course materıal 
desıgned based on ASSURE model learning, while the control group students were taught with traditional 
education method. The knowledgel levels were retested 2 weeks after the intervention. SPSS was used with 
Paired Samples Test, Independent Samples Test as analysis methods to evaluate the data RESULTS: While 
no significant difference (p>0,05) was found between pretest and posttest scores for knowledge in the control 
group, significant differences were calculated in experimental groups (p<0,01). When the pre-test scores of 
groups about personal protective equipment knowledge were compared, it was found out that the average score 
of experimental group was 85,00±9,70, of the control group was 58,88±8,66. There is a statistically significance 
between groups (p<0,01). CONCLUSION: Personal protective equipment course materıal desıgned based on 
assure model educational intervention was found to be more effective than the traditional education in improving 
the students’ knowledge levels about Personal protective equipment

Keywords: Personal protective equipment, ASSURE, Course material
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Termal Riskin İtfaiyecilerde İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Açısından Değerlendirilmesi
Nuray Demiralp1, Senem Yetgin2, Ayşe Ütük1, Murat Pektaş3, Kemal Demiralp4, Mustafa Çağrı Özkader1 

1Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü 2Kastamonu 
Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 3Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu 4Ankara 
Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Dünyada çok farklı iş kolları ve yapılanmaların varlığı nedeniyle farklı türde ve çeşitlerde tehlike ve riskler de 
ortaya çıkmıştır. Bu risklerin en önemlileri patlama, parlama, yangın gibi insan varlığını tehdit eden tehlikelerdir. 
Söz konusu tehlikelere karşı dünyada mücadele eden ve bunu çoğu zaman çok zor koşullarda gerçekleştiren 
itfaiye teşkilatları güvenliğin ve emniyet tedbirlerinin belki de en sıkı uygulanması gereken kuruluşlardır. İtfaiye 
denince ilk akla yangınlar gelir. Herkesin korkarak kaçtığı bu yangınlarla itfaiyeciler kahramanca mücadele eder. 
Fakat bu mücadele sırasında itfaiyecilerin belli başlı maruz kaldığı riskler mevcuttur. Bu risklerin başında da 
yüksek sıcaklık gelir. Bu çalışmada itfaiyecilerin en çok maruz kaldığı durumlardan biri olan yüksek sıcaklığın 
itfaiyecilerde oluşturduğu riskler ve bu risklere yönelik alınacak önlemlerden en önemlisi olan kişisel korucu 
donanımlar üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak itfaiyecilik mesleğinde sıcaklığa bağlı gelişen kaza ve 
yaralanmalarda alınacak önlemler ve kişisel koruyucu donanım kullanımı kesinlikle göz ardı edilemeyecek 
somut bir gerçektir.

Anahtar Kelimeler: Termal risk, İtfaiyeci, Kişisel Koruyucu Donanım

Occupatıonal Health And Safety Evaluatıon Of Rısk Firefighter İn 
Thermal
Nuray Demiralp1, Senem Yetgin2, Ayşe Ütük1, Murat Pektaş3, Kemal Demiralp4, Mustafa Çağrı Özkader1 

1Kastamonu University Bozkurt Vocational School Civil Defense and Firefighting Department 2Kastamonu 
University Faculty of Engineering and Architecture 3Kastamonu University Bozkurt Vocational Schoo 4Ankara 
University Sports Science Faculty

Due to the very different business lines and structures in the world, different types and types of hazards and risks 
have also emerged. The most important of these risks are the threats of human existence such as explosion, 
flash, fire. Fire brigades, which fight against the threats in the world and often do so on very difficult conditions, 
are perhaps the most strict organizations of safety and security measures to implement. When it comes to 
firefighters, fire comes first. Firefighters struggle heroically with these fires that everyone is scared away. But 
there are certain risks that firefighters are exposed to during this struggle. At the top of these risks is high 
temperature. This study focuses on the risks of high temperature to firefighters which is one of the most exposed 
cases of firefighters.This study also focuses on the personal safety equipment which is the most important 
precautions to be taken against these risks. As a result, precautions to be taken in the event of injuries and 
accidents due to hot weather and the use of personal protective equipment are absolutely indispensable.

Keywords: Thermal risk, Firefighter, Personal Protective Equipment
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Kişisel Koruyucu Donaminlarin Seçimi Ve Faydalari
Ebru İpek Doğan1, Bilal Çilkaya2

1Elman Akademi Ortak Güvenlik Sağlık Birimi, Yenişehir, MERSİN 2Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Güvenlik Bilim Dalı, Niğde

Kişisel koruyucu donanımlar çalışanı iş yerinde bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı korumak 
amacıyla tasarlanmış cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanımlardır. Kişisel koruyucu donanım riski 
ortadan kaldırmaz, çalışanların maruz kaldığı risklerin şiddetini azaltmaktadır.Kişisel koruyucu donanımların 
nasıl kullanıldığı, işlevi ve kullanılmadığında olabilecekler riskler çalışanlara anlatılmalıdır. Kişisel koruyucu 
donanımların seçimi yapılırken dikkat edilecek kriterler; işyerlerinin faaliyet alanlarına kullanacağı işe uygun 
olmalıdır, riskin derecesine ve çalışanın maruziyet sıklığına göre yeterli koruma sağlamalıdır,kullanacak kişinin 
ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır ve korumanın yanı sıra ergonomik olmalı ve hareket kabiliyetini kısıtlamamalıdır.

Çalışanları iş yerindeki belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği hallerde kişisel koruyucu 
donanımları temin ederek risklere karşı korumak işverenin yükümlülüğüdür. İşveren tarafından çalışanlara 
ücretsiz olarak zimmetlenmeli ve sonrasında seçilen kişisel koruyucu donanım ve kullanımıyla alakalı 
çalışanlara eğitimler verilmelidir.

Bu çalışmanın amacı, çalışanların yaptıkları iş ve iş ortamıyla ilgili iş sağlığını ve güvenliğini tehdit eden riskleri 
önlemek üzere kullanılan uygun kişisel koruyucu donanımların nasıl belirleneceği,kişisel koruyucu donanımların 
çeşitleri, standartları ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Kişisel koruyucu donanımlar, Sağlık ve güvenlik, risk.

Selection And Benefits Of Personal Protective Donams
Ebru İpek Doğan1, Bilal Çilkaya2

1Elman Academy Joint Security Health Unit, Yenişehir, MERSİN 2Niğde Omer Halisdemir University, Social 
Sciences Vocational School, Department of Social Security, Niğde

Personal protective equipment is equipment consisting of equipment, tools or materials designed to protect 
workers against one or more health and safety risks in the workplace. Personal protective equipment does not 
remove the risk, it reduces the severity of the risks that employees are exposed to. Personnel should be told 
how personal protective equipment is used, functioning and the risks that may be if not used. The criteria to be 
considered when selecting personal protective equipment; must be adequate for the work to be used for the 
work areas of the workplaces, provide adequate protection according to the degree of risk and the exposure 
frequency of the employee, must take into account the needs of the person to be used and must be ergonomic 
and not restricted in mobility.

It is the employer’s obligation to protect employees against risks by providing personal protective equipment 
where the risks identified in the workplace can not be prevented by collective protection measures. Trainings 
should be given to employees who are engaged by the employer free of charge and who are related to the 
personal protective equipment selected and used afterwards.

The purpose of this work is to provide information on how to identify suitable personal protective equipment 
used to prevent risks to employees’ health and safety in work and work environment, the types of personal 
protective equipment, their standards and what to consider when using them.

Keywords: Personal protective equipment, Health and safety, risk



576

[Kişisel Koruyucu Donanımlar]

Tarım Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Açısından 
Kişisel Koruyucu Donanım Kriterlerinin Uygulanması: 
Mantar Üretim Tesisleri
İsmet Faruk Yaka1, Ali Burak Yavuz1, Afşin Güngör2

1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Niğde 2Akdeniz 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendislği Bölümü, Antalya

Tarım sektörü iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük risklerin mevcut olduğu bir sektördür. Bu risklerin 
azaltılması açısından birçok önlem alınmaktadır. Bu önlemlerin yanı sıra tarım sektöründe çalışan bireylerin de 
kişisel olarak kendi güvenlik önlemlerini almaları risklerin azaltılması açısından çok önemlidir. Bu çalışmada 
kültür mantarı yetiştiriciliği için kullanılan mantar üretim depolarında karşılaşılan riskler tespit edilerek bu 
risklerin azaltılması açısından iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması gerekenler irdelenecektir. Ayrıca 
mantar üretim depolarında çalışan işçilerin kişisel koruyucu donanım ekipmanlarını kullanmasının, iş kazaları 
ve meslek hastalıkları açısından oluşabilecek risklerin azaltılmasındaki rolü incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Kişisel Koruyucu Donanımı, Kültür Mantarı, Mantar Deposu, İş Sağlığı ve Güvenliği

Application of Personal Protective Equipment Criteria in Terms of 
Occupational Health and Safety in Agricultural Sector: Mushroom 
Production Facilities
İsmet Faruk Yaka1, Ali Burak Yavuz1, Afşin Güngör2

1Nigde Ömer Halisdemir University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Nigde 
2Akdeniz University Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Antalya

The agriculture sector is a sector where there are great risks in terms of occupational health and safety. A 
number of measures are being taken to reduce these risks. In addition to these measures, individuals working 
in the agricultural sector are also very important in terms of reducing their risk of taking their own security 
measures. In this study, the risks encountered in cultivated mushroom cultivation cultivars will be determined 
and what needs to be done within the context of health and safety in terms of reducing these risks will be 
examined. It will also examine the role of workers working in mushroom production depots on the use of 
personal protective equipment, and in reducing the risk of work accidents and occupational diseases.

Keywords: Personal Protective Equipment, Cultural Mushroom, Mushroom Storage, Occupational Health and 
Safety
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Enerji Üretim Santrallerinde Buharlı Sistemlerin 
Günlük Kullanımında İş Sağlığı Ve Güvenliği
Ali Özhan Akyüz1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör3

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Niğde 3Akdeniz Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendislği Bölümü, Antalya

Enerji ihtiyacı her geçen gün önem kazanmakta ve sonuç olarak tüketim miktarı artmaktadır. Artan tüketim 
sonucu ihtiyacı karşılamak için mevcut santraller maksimum kapasitede çalıştırılmakta ve bunun yanı sıra yeni 
santraller kurulmaktadır. Enerji ihtiyacının önemli bir kısmı fosil yakıtlı buhar santrallerinden karşılanmaktadır. 
Bu santrallerde buhar, yüksek basınç ve sıcaklıkta enerji elde etmek için kullanılır. Bu tip santrallerde patlama 
ve kaçak en önemli risk etmenlerinin başında gelmektedir. Bu çalışmada buhar santrallerindeki kazan, buhar 
türbinleri ve buhar hatlarındaki risk etmenleri incelenerek çalışan sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken 
noktalara vurgu yapılmıştır. Buhar kaçakları kaynaklı yaralanma, sakat kalma ve ölümlere sebebiyet verecek 
durumların analizi yapılarak alınacak önlemler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Buharlı Sistemler, Buhar hatları, Buhar Türbinleri, Enerji üretiminde iş sağlığı ve güvenliği

Occupational Health and Safety in Daily Use of Steam Systems in 
Power Generation Plants
Ali Özhan Akyüz1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör3

Mehmet Akif Ersoy University Bucak Emin Gülmez Technical Sciences Vocational School 2Niğde Ömer Halisdemir 
University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Niğde 3Akdeniz University Faculty of 
Engineering, Department of Mechanical Engineering, Antalya

Energy needs gain importance every day and as a result the consumption amount is increasing. In order to 
meet the increasing consumption demand, existing plants are operated at maximum capacity and new plants 
are being built. A significant portion of the energy needs are met by fossil-fueled steam plants. These plants 
are used to generate energy in steam, high pressure and temperature. In such plants, explosion and leakage 
are the most important risk factors. This study examines the risk factors of boilers, steam turbines and steam 
lines in steam plants and emphasizes the points that should be paid attention in terms of employee health. The 
precautions to be taken by analyzing the situations that would cause injuries caused by steam leaks, injuries 
and deaths are examined.

Keywords: Steam systems, Steam lines, Steam turbines, Health and safety in energy production
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Şehir Çöplüklerinde Kişisel Koruyucu Donanımlarının 
Kullanılması Açısından İş Sağlığı Ve Güvenliği
Ali Özhan Akyüz1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör3

1Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2Niğde Ömer 
Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Niğde 3Akdeniz Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendislği Bölümü, Antalya

21.yy’ın başında nüfus artışı ve kentleşme oranının artması toplumdaki tüketim miktarını en yüksek seviyelere 
çıkarmıştır. Bu yüksek tüketim kentlerde bertaraf edilmesi zor miktarda çöp ve atıklar meydana getirmiştir. 
Belediyeler bu durumun önüne geçmek için büyük çöplükler ve katı atık bertaraf tesisleri kurarak çöp ve atıkların 
depolanması, geri dönüştürülmesi ve çevreye zarar vermeyecek şekilde temizlenmesi için yeni yöntemler 
uygulamaktadır. Çöp ve atıkların düzenlenmesi ve temizlenmesi için makine gücünün yanı sıra insan gücüne 
de ihtiyaç vardır. İnsan faktörünün olduğu her meslek grubunda doğal olarak riskler de ortaya çıkmaktadır. 
Bu çalışmada kentlerdeki çöp ve katı atık toplama ve bertaraf tesislerinde ortaya çıkan kimyasal ve fiziksel 
riskler göz önüne alınarak, tesislerde çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği kişisel koruyucu donanım kriterleri 
açısından incelenmiştir. Gaz sıkışması, gürültü, kötü koku vb. gibi risklere karşı, işçilerin genel iş sağlığı ve 
güvenliği haricinde bireysel olarak da yapılması gerekenler irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Sağlığı, Kişisel Koruyucu Donanımları, Çöp toplama merkezi, Katı Atık Bertaraf 
Merkezi, Atık Yönetimi

Occupational Health and Safety in Terms of Using 
Personal Protective Equipment in City Dumps
Ali Özhan Akyüz1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör3

1Mehmet Akif Ersoy University Bucak Emin Gülmez Technical Sciences Vocational School 2Niğde Ömer 
Halisdemir University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Niğde 3Akdeniz University 
Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Antalya

At the beginning of the 21st century, the increase in population and the rate of urbanization led to the highest 
levels of consumption in society. In these high-consumption cities, trash and wastes have been brought to the 
table in difficult quantities. To avoid this, municipalities are implementing new methods to dispose of large 
dumps and solid waste disposal facilities to clean and dispose of garbage and waste so as not to damage the 
environment. There is also a need for human power as well as machine power to regulate and clean garbage 
and wastes. Risks naturally arise in every profession group where the human factor is. METHOD: In this study, 
the occupational health and safety of the workers working in the facilities were examined in terms of personal 
protective equipment criteria, taking into consideration the chemical and physical risks of the garbage and solid 
waste collection and disposal facilities in the cities. Gas jam, noise, bad smell, etc. and what to do individually as 
well as the general health and safety of workers.

Keywords: Employee Health, Personal Protective Equipment, Waste Collection Center, Solid Waste Disposal 
Center, Waste Management
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Bilimsel Çalışmalarda Laboratuvar Güvenliği
İbrahim Güneş

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bilimsel Çalışmalarda, faaliyet alanı ile ilgili olarak laboratuar çalışmaları yapılmaktadır, Kimya, Maden, Elektrik, 
Malzeme, Makine v.b. alanlarıda malzeme odaklı çalışma ve ar ge faaliyetlerinde laboratuarda gerçekleştirdiğimi,z 
faaliyetlerden dolayı risklere maruz kalmaktayız.

Yüksek Gerilim laboratuarında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim dalı bilimsel çalışmaları uzman ekipler ve lisansüstü araştırmacılar 
tarafından gerçekleştirilmektedir. laboratuarda yalıtkan malzemelerin elektriksel dayanımları test edilmekte, 
hızlandırılmış yaşlanma testleri gerçekleştirilmekte, kabloların ve izolatörlerin ömür tayinleri yapılmaktadır.

Makine laboratuarı için mekanik riskler, kimyasal çalışmalar için kimyasal riskler, Elektrikle ilgili çalışmalar için 
elektriksel risklere maruz kalıyoruz.

Laboratuvar çalışmalarında yüksek gerilim gerilim altında deneyler gerçekleştirilmektedir,

Tehlikenin şiddet değeri yüksek olduğundan olasılık parametresini azaltıcı tedbirler ile yüksek gerilim 
laboratuvarı çalışmaları, araştırma faaliyetleri güvenle sürdürülmektedir.

Laboratuvar çalışmalarında risk analizi yapılmış ve güncellenerek laboratuvar güvenliği dersi olarak 
işlenmekte ve elektrik kaynaklı tehlikelerden katılımcılar haberdar edilmektedir, deneyler 36 kV seviyesinde 
gerçekleştirildiğinden, topraklama tesisatı ve öğrencilerin gözlem yaptığı alanın eş potansiyel çizgileri arasında 
kalması amacı ile Faraday kafesi yardımı ile deneyin gerçekleştiği alan güvenli bölge olarak oluşturulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Laboratuar güvenliği, Bilimsel araştırma, Yüksek Gerilim, İş Güvenliği

Laboratory Safety in Scientific Researchs
İbrahim Güneş

Istanbul University Engineering Faculty Electric and Electronics Engineering Department

In Scientific Studies, laboratory studies are carried out regarding the field of activity, Chemistry, Mine, Electricity, 
Material, Machinery, etc. We are exposed to risks due to the activities that we perform in the laboratories in the 
field of material-focused work and research.

In the High Voltage laboratory, the University of Istanbul, Faculty of Engineering, Department of Electrical and 
Electronics Engineering, Electrical Facilities Department, scientific studies are carried out by expert teams and 
graduate researchers. electrical resistance of insulating materials is tested in the laboratory, accelerated aging 
tests are carried out and lifetime determinations of cables and insulators are made.

Mechanical risks for machine laboratories, chemical risks for chemical work, electrical risks for electrical work.

Experiments are carried out under high voltage stress in laboratory studies,

Since the danger is high in the value of violence, probabilistic parameter reduction measures and high-voltage 
laboratory work, research activities are carried out safely.

Since the experiments were carried out at 36 kV, the grounding facility and the area where the students observed 
between the equipotential lines of the observation area and the experiment with the help of Faraday café were 
carried out as a safe area as a result of the risk analysis performed in the laboratory studies and being updated 
as a laboratory safety lesson and informing the participants about the electrical hazards. it is formed.

Keywords: Laboratory safety, Scientific research, High Voltage, Occupational Safety
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Operatörsüz Panel Çevirici
Tuğçe Uğur

FORD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

Pres hatlarında basımı yapılan panellerin konveyörden geliş şekliyle sehpaya istif şekli farklı olan imalatlar 
bulunmaktadır. Bu nedenle operatörler panelleri çevirerek sehpaya istiflemektedirler.

Bu çevirme prosesi sırasında İSG ve ergonomik riskler bulunmaktadır. Bu riskleri ortadan kaldırmak için 
operatörün paneli çevirmesine gerek kalmadan henüz hattın içinde paneli çeviren bir aparat düzenlenmiş, 
güvensiz şart ve davranışlar ortadan kaldırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Panel, Çevirici, ergonomi, risk

Panel Turnover Project
Tuğçe Uğur

FORD MOTOR COMPANY

There are productions which are printed on the press lines and different from the conveyor. For this reason, the 
operators turn the panels and stack them on the stand.

During this translation process, OSH and ergonomic risks exist. To eliminate these risks, the operator has yet 
to set up a pan- tilt apparatus within the line, without any need to panic, and unsafe conditions and behaviors 
have been removed.

Keywords: Panel, turnover, ergonomi, risk Sunum
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Değişim Yönetim Sürecinin İş Sağlığı ve Güvenliği 
Üzerindeki Etkisi
Fikret Avcu

Eaton Polimer Kauçuk, Çerkezköy, Türkiye

Değişim Yönetimi (MOC); süreçler, ekipman/makineler, kimyasal ürünler, organizasyon ve prosedürler gibi 
hususlarda yapılan değişikliklerin çevre, sağlık ve güvenlik etkilerinin, değişimin yürürlüğe konulmasından 
ÖNCE saptanması, incelenmesi ve kontrol edilmesini sağlamayı amaçlar. Aynı zamanda değişimden etkilenme 
ihtimali olan personelin haberdar edilmesine ve prosedürler, süreç güvenlik bilgisi ve benzeri ilgili belgelerin 
güncel tutulmasını sağlamaya yardımcı adımlar içerir. MOC süreci, bir prosesteki değişikliğin yanlışlıkla yeni 
tehlikeler getirmesine veya mevcut risklerin farkına varmadan artmamasına yardımcı olur. Tehlikeli bir süreç 
için önerilen bir değişiklik uygun bir inceleme yapılmaksızın gerçekleştirilirse, bu proses ile ilgili çevresel yada 
iş güvenliği ile ilgili bir kaza riski önemli ölçüde artacaktır.

Anahtar Kelimeler: Değişim Yönetimi, Planlamada İSG, PUKÖ

Impact of Change Management Process on Occupational Health and 
Safety
Fikret Avcu

Eaton Polimer Kauçuk, Çerkezköy, Turkey

The Management of Change (MOC) process is intended to assure that the environmental, health, safety and 
security impacts of modifications to processes, equipment, chemicals, organizations and procedures are 
identified, reviewed, approved and communicated prior to the implementation of the change. It also includes 
steps to help ensure that potentially affected personnel are notified of the change and that pertinent documents, 
such as procedures, process safety knowledge, and so forth, are kept up–to-date. If a proposed modification is 
made to a hazardous process without appropriate review, the risk of a process safety accident would increase 
significantly.

Keywords: Management of Change, Safety on Planning, PDCA
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Risk Yönetiminde Yangın Tedbirlerinin Önemi ve 
Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler
Barış Kuzucu, Hakan Farımaz

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul

Binalarda ve işletmelerde yapılacak olan risk değerlendirmelerinde dikkat edilmesi gereken önemli kriterlerden 
biride yangındır. Tasarımdan başlayarak doğru bir şekilde uygulanacak yangın güvenlik tedbirleri, işletmelerde 
beklenmedik bir anda yaşanabilecek acil durumu (yangın) daha az hasarla atlatılmasını sağlayacaktır. Bu sebeple 
proaktif yaklaşımla hareket etmek büyük önem arz etmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer hususlar; 
işyerinin fiziksel şartları,üretim yöntemleri,üretimde kullanılan malzemeler vb. olarak sıralanabilir. Bununla 
beraber Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik binaları kullanım sınıflarına göre ayırmıştır. 
Örneğin bir konut için uygulamamız gereken yangın güvenlik tedbirleri ile kurumsal binalar veya depolama 
amaçlı kullanılan binalar için uygulanması gereken yangın güvenlik tedbirleri birbirinden farklı olacaktır. 
Burada dikkat edilecek diğer bir kriterde yapının yapı yüksekliği olacaktır. Risk değerlendirmesi çalışmalarında 
yangın ve tahliye unsurları irdelenirken,binaların kullanım sınıfları,kaçış yolları ve kaçış merdivenleri,bina 
bölümleri ve eklentileri,elektrik tesisatı ve sistemleri,acil durum aydınlatmaları ve yönlendirmeleri,yangın 
algılama ve uyarı sistemleri,yangın söndürme sistemleri,tehlikeli maddeler var ise bunların depolama ve 
kullanım şekilleri,taşınabilir söndürme cihazlarının sayısı ve cinsi,acil durum ekiplerinin kurulması,acil durum 
tatbikatlarının yapılıp yapılmadığı vb. unsurlar dikkate alınmalıdır. Örneğin algılama sistemi kurarken binanın 
fiziksel şartları ve yapılan işe göre nasıl değişim göstereceksek, yangının sınıfına göre uygun tipte yangın 
söndürme cihazı ile müdahale etmeliyiz. Bu çalışmada bu hususlar dikkate alınarak, tasarım aşamasından, 
işletmeye alınmış binalara kadar, alınması gereken güvenlik önlemleri yangın özelinde irdelenmiştir. Sonuç 
olarak yapılarda, işletmelerde var olan veya dışarıdan gelebilecek tehlikeleri proaktif yaklaşımla belirleyip,risk 
değerlendirmelerini yapmalıyız. Sonrasında alınacak yangın güvenlik önlemleri ve diğer önlemler,bunun yanında 
sürdürülebilir bir iş sağılığı ve güvenliği sistemi, işletmelerde çalışanları tehlikelerden koruyacak,iş kazaları ve 
meslek hastalıklarını azaltacak, üretim güvenliğini sağlayıp aynı zamanda verimliliği arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Tasarım,yangın tedbirleri,risk yönetimi

The Importance of Fire Measures in Risk Management and Criteria To 
Take Into Consideration
Barış Kuzucu, Hakan Farımaz

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi,Institute of Medical Science,İstanbul

Buildings and businesses which will be held in one of the important criteria to be considered in fire risk 
assessments. Starting from design, fire safety measures that are applied in a correct manner, the business 
that may occur at an unexpected time in an emergency situation (fire) will allow you to be overcome with less 
damage. For this reason, with a proactive approach to move is of great importance. Other considerations here; 
the physical conditions of the workplace,production methods,materials, etc. can be listed as. However Turkey’s 
Regulation On Fire Protection, classified according to the class of use of buildings. For example, a residence 
that we should apply for institutional buildings or storage buildings used for the purposes of the fire safety 
measures and fire safety measures that should be applied to be different from each other. Other criteria to 
be considered here will be the height of the structure. While examining elements in risk assessment studies, 
fire and evacuation,the use classes of buildings,escape routes and escape stairs,parts of buildings and add-
ons,electrical wiring and systems,emergency lighting and signages,fire detection and warning systems,fire 
extinguishing systems storing hazardous substances and their usage patterns,the number and type of portable 
fire extinguishers,the establishment of Emergency teams,emergency drills etc was not done whether or not. 
should be taken into consideration. For example, when setting up the detection system and the work performed 
according to the physical conditions of the building, if we can show how change, according to the class of the 
appropriate type of fire extinguishing device with a fire we must intervene. In this study, these issues were taken 
into consideration from the design stage, the building was commissioned till have been analysed in the context 
of fire safety precautions that should be taken.

Keywords: Design,fire measures,risk management
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Demir – Çelik Sektöründe Kullanılan Tavan Vinçlerinin 
Etki Alanı Farkındalığının Arttırılması İçin Yeni Bir 
Metod
Erkan Akoral1, Turgay Tüzüner2, Mustafa Lale2

1Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., Mekanik Bakım Müdürlüğü, Kdz. Ereğli, Zonguldak 2Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T. A. Ş., 2. Sıcak Haddehane Müdürlüğü, Kdz. Ereğli, Zonguldak
AMAÇ: Demir – Çelik sektöründe malzeme taşınmasında değişik tonajlarda yük kaldırabilen tavan vinçleri 
kullanılmaktadır. Tesisi boydan boya katedebilen bu tavan vinçlerinden aşağıya vinç ekipmanları düşebileceği gibi 
taşıdıkları yükler de düşebilmektedir. Çalışma ortamına düşecek ekipman parçaları ve yükler ciddi yaralanmayla 
veya ölümle sonuçlanabilecek iş kazalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle tavan vinçlerinin etki alanlarının 
farkındalığının etkinliği hayati öneme sahiptir. Bu tür iş kazalarının önüne geçilebilmesi için Vinç Etki Alanını 
çalışanların bilmesi ve bu etki alanına girmemeleri en önemli etkenlerdendir. Bu çalışmada amaç; vinç etki 
alanı görselliğinin, farkındalığının çalışanlar için arttırılmasını sağlayacak şekilde tavan vinçlerinde iyileştirme 
yapmaktır. Vinç üzerine ayrı renkte aydınlatmalar takılarak, yükün düşmesi halinde etki edebileceği alan belirgin 
şekilde görülebilecek hale getirildi. YÖNTEM: Öncelikle alanı kullanan tüm çalışanlara, vinç etki alanında 
çalışmanın tehlikeleri hakkında eğitim verildi. Etkili aydınlatma aracı araştırması yapıldı. İşçi sağlığı açısından 
lazer yerine ledli aydınlatmaların uygunluğuna karar verildi. Vincin hareket halinde iken konu aydınlatmanın 
aktif halde bulunması fikri benimsendi. Ön çalışma olarak, pilot bölgelerdeki vinçlerin köprü kenarlarına 
her vinç için 4 adet aydınlatma bağlandı. Bu değişik renkli aydınlatmalar devredeyken izdüşümleri çalışma 
ortamına yansıdığında çalışanların tepkileri gözlendi. Ortam aydınlatmaları açık ve kapalı iken, oluşan değişik 
ışık renkli izdüşüm görsel alanı ile ilgili tespitler yapıldı. BULGULAR: Tavan vinci hareketliyken ve bu değişik 
renkli ledli aydınlatmalar devredeyken izdüşümleri çalışma ortamına yansıdığında çalışanların vinç etki alanı 
farkındalıklarının arttığı ve bu etki alanından biran önce çıkma gayreti içine girdikleri görüldü. SONUÇ: Çalışma 
sonucunda, vinç alt köşelerine monte edilen özel ledli lambalarla oluşturulan çalışma zeminine yansıtılan ışık 
şekliyle arttırılan vinç etki alanı farkındalığı sonucunda çalışanların etki alanından eskiye nazaran çok daha fazla 
kaçındıklarını gözlendi. Bu uygulamadan sonra çalışanlarla yapılan görüşmelerden; eskiden işe odaklanma 
sonucunda fazla dikkat edilmeyen tavan vinci etki alanının çalıştıkları alana düşen değişik renkli yansımayla 
birlikte çok daha etkili bir şekilde farkındalık oluşturduğu ve kaçınma dürtülerini arttırdığı sonucuna ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Vinç, Tavan Vinci, Etki Alanı, Tavan Vinci Etki Alanı

A New Method For Increasing The Effect Area Awareness Of Overhead 
Cranes Used In The Iron And Steel Industry 
Erkan Akoral1, Turgay Tüzüner2, Mustafa Lale2 
1Ereğli Iron and Steel Plants, Mechanical Maintenance Department, Kdz. Ereğli, Zonguldak 2Ereğli Iron and Steel 
Plants, 2nd Hot Rolling Mill Department, Kdz. Ereğli, Zonguldak
AIM: In the iron and steel industry, overhead cranes are used to transport goods of different tonnages. From the 
overhead cranes passing through the plants, not only the crane equipment parts but also the loads carrying by 
the overhead cranes can fall down. The crane parts or loads that fall into the working environment can cause 
accidents that can result in serious injury or death. Therefore, the effectiveness of awareness of effect area is vital 
for overhead cranes. The most important factors for the employees are knowing the crane’s effect area and not 
entering this area for the prevention of such accidents. The purpose of this study is improving the visibility of the 
overhead crane’s effect area to increase awareness of employees. METHOD: Firstly, all employees were trained 
on the dangers of working in the crane’s effect area. Effective lighting equipment research was done. In terms 
of worker health, it was decided to use LED lighting instead of laser. It was decided that the mounted lightings 
are active when the crane is in motion. As a preliminary study, four lightings were mounted to the bridge edges 
of the cranes at the pilot zones for each crane. The reactions of the workers were observed when this different 
colored light was reflected into the working area. RESULTS: As a result of increasing the awareness of cranes’ 
effect area by the projections with different colored LED lights reflected in the working area, it was observed that 
the employees avoid much more and more quickly from the effect area of the cranes than the former situation. 
After this practice, by increasing the awareness of the crane’s effect area the workers can recognise the effect 
area more effectively and reached the result of improving attitude of avoidance.
Keywords: Crane, Overhead Crane, Effect Area, Effect Area of Overhead Crane
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Karayollarındaki Kazaların Azaltılmasında Önleyici 
Bir Yaklaşım Olarak Yol Planlamasında Yenilikçi 
Teknolojilerin Kullanımı
Ercüment Neşet Dizdar1, Ahmet Tumay2

1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Yapraklı MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Çankırı, Türkiye 2TÜBİTAK, 
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ankara, Türkiye

Ulaşımda temel altyapı, karayollarıdır. Karayolu ulaşımının önündeki en büyük tehdit ise yüksek maliyetli yol 
yapım faaliyetleri ve yaşanan iş kazalardır. Ülkemizin coğrafik yapısına göre tercih edilen güzergahlardaki yol 
yapımlarında kullanılan devasa iş makineleri ve daha da önemlisi, uzun zaman süren inşaatlar, sektördeki 
iş kazalarının yoğunluğunu ciddi oranda tetiklemektedir. Son yıllarda karayolu yapımlarında meydana gelen 
iş kazalarında, özellikle kullanılan makinalardan meydana gelen kazaların ölümle sonuçlanan kazalar 
arasında %39,6 oranıyla, toplam kazalar içinde de %25,3 oranıyla ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Diğer 
taraftan şantiye içi trafik kazalarının da %25,3 gibi yüksek bir oranı bulmaktadır. Gerek yapımında ve gerekse 
de trafiğe açılması sonrasında yaşanan iş kazaları ile trafik kazalarının maddi ve manevi bilançosu bir hayli 
yüksektir. Konuyla ilgili derlenen istatistikler, yol yapımında yaşanan iş kazaları sebebiyle kayıp iş gününü ve 
işgücü sayısının yüksekliğini ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmalarda, özellikle yol inşaatlarında yaşanan 
kazalarla ilgili tüm sigorta maliyetleri, toplam maliyetlerin 1/32 - 1/11’sine mukabil geldiği görülmektedir. 
Karayollarında meydana gelen kazaların bir kısmı karayolu kusurlarından ileri gelmektedir. Yol kusurlarının ise 
bir kısmı, yol güzergahı tespitindeki hatalara dayanmaktadır ki, bu da teknolojinin yeterince kullanılmamasına 
dayanmaktadır. Bu çalışmada, yol güzergahlarının tespitinde Coğrafi Bilgi Sistemleri (Geographic Information 
Systems, GIS) kullanılmıştır. Yol güzergahlarının tasarımında alternatiflerin üretilmesi, minimum inşaat maliyeti 
ve dolayısıyla minimum iş kazaları anlamına gelmektedir. Zira, inşaat süresinin kısalması çok cihetten iş kazası 
ve meslek hastalıklarını da azaltmaktadır. Güzergahlardaki iyileşmeler, karayolu yapım çalışmalarına hız, 
verim ve hassasiyet kazandırmasının ötesinde, karayolu kusurlarını da minimize edeceğinden, inşaat sonrası 
kullanıma alınan yollardaki trafik kazalarının da azalmasını sağlamaktadır. Çalışmada geliştirilen Matematiksel 
Model ile Doğu Karadeniz Bölgesi için örnek uygulama yapılmış ve elde edilen sonuçlar test edilmiştir. Modelin 
uygulamaya alınması ile yol yapımında yaşanması muhtemel iş kazalarında %29,2 ve trafik kazalarında ise % 
16,1’lik bir düşüşün yaşanacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Planlama ve Projelendirmede İSG, İnşaatlarda İSG, İSG’de Teknolojik Gelişmeler, İş 
Kazaları ve Meslek Hastalıklarında GIS

Use of Innovative Technologies in Road Planning as a Preventive 
Approach to Reduce Accidents on Highways
Ercüment Neşet Dizdar1, Ahmet Tumay2

1Çankırı Karatekin University, Yapraklı Vocational High School, Occupational Safety and Health Department, 
Çankırı, Turkey 2TÜBİTAK, Technology and Innovation Funding Programmes Directorate, Ankara, Turkey
The main infrastructure in transportation is the highways. The biggest threat in front of road transport is 
high-cost road construction activities and live occupational accidents. The material and spiritual balances of 
occupational accidents and traffic accidents, both in construction and in the aftermath of the opening of traffic, 
are quite high. Statistics on the issue reveal the high number of lost work days and the number of labor force 
due to occupational accidents in road construction. It is observed that all the insurance costs related to accidents, 
especially in road constructions, correspond to 1/32 - 1/11 of the total costs. Gigantic business machines used 
for road construction on the preferred route according to the long time construction, trigger the intensity of 
business accidents in the sector seriously. Some of the accidents on the roads come from road defects. Some 
of the road flaws are based on the fault finding of the road path, which is based on the inadequate use of 
the technology. In this study, Geographic Information Systems (GIS) were used in the determination of the 
route routes. The production of alternatives in the design of road routes means minimum construction costs 
and therefore minimal occupational accidents. Because the shortening of the construction period also reduces 
the occupational accidents and occupational diseases which are very serious. Improvements on the routes 
reduce traffic accidents on the roads used after construction, as they will also reduce road flaws beyond giving 
speed, efficiency and precision to road construction work. With the Mathematical Model developed in the study, 
a sample application was made for the Eastern Black Sea Region and the results obtained were tested. It is 
predicted that taking the model into practice will lead to a decrease of 29.2% in possible occupational accidents 
and 16.1% in road accidents in road construction.
Keywords: OSH in Planning and Projecting, OSH in Construction Sector, Technological Developments in OSH, 
GIS in Occupational Accidents and Diseases
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İşyerlerinde Güvenli Ve Uygun Kişisel Koruyucu 
Donanım Kullanımının Teşvik Edilmesine yönelik 
çalışma
Ahmet Ersoy

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanlığı

iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde doğru ve güvenilir Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) 
seçimi oldukça önemlidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce, 
“İşyerlerinde Güvenli ve Uygun Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımının Teşvik Edilmesine Yönelik Araştırma 
ve Destek çalışması ” Metal, Maden, Boya, Plastik ve Mobilya sektörlerinde Ankara’da yürütülmüş olup Proje 
kapsamında Metal, Maden, Boya, Plastik ve Ahşap sektörlerinde, Başkent OSB, ASO.1. bölge osb, Ivedik OSB, 
Ostim ve Ankara Mobilyacılar ve lakeciler odası ile beraber çalışılmıştır. Bu bölgelerdeki 125 firmaya işyeri 
ziyareti yapılarak ücretsiz saha analizleri yapılmıştır.• İşyerlerine özel KKD istatistiksel analiz, değerlendirme, 
raporlama ve rehberlik faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.Araştırma sonucunda çalışanların kişisel koruyucu 
donanım kullanmama sebepleri ortaya konarak öneriler sunulmuştur.Ayrıca,eğitim, kullanma klavuzu okuma 
gibi etkenlerin kkd kullanımına etkisi araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: kişisel koruyucu donanım, ürün güvenliği, maden sektörü

The Research For Encouragıng The Use Of Safe And Convenıent 
Personal Protectıve Equıpment In Workplaces
Ahmet Ersoy

General Directorate of OHS, Market Surveaillance of PPE Departmant

the selection of correct and reliable Personal Protective Equipment (PPE) in the prevention of occupational 
accidents and occupational diseases is very important. The Research and Support Study for the Promotion of 
the Use of Safe and Appropriate Personal Protective Equipment in Workplaces was carried out in Ankara in 
the sectors of Metal, Mine, Paint, Plastic and Furniture and the Ministry of Labor and Social Security, General 
Directorate of Occupational Health and Safety, Paint, Plastic and Wood sectors, Başkent OSB, ASO.1. region 
osb, İvedik OSB, Ostim and Ankara Mobilyacılar and lakeciler rooms. Free field analyzes were carried out by 
visiting workplaces in 125 companies in these regions • Performed statistical analysis, evaluation, reporting 
and guidance activities specific to the workplace.

As a result of the research, the reasons why employees do not use personal protective equipment are presented 
and suggestions are presented.In addition, the effects of such factors as education, reading manual were 
investigated.

Keywords: personal protective equipment, product safety, mining sector
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Makarna Üretim Fabrikasında HACCP (Hazard 
Analysis of Critical Points), Risk Çalışması
Zehra Gülten Yalçın1, Mustafa Dağ1, Ali Öz2, Ercan Aydoğmuş3
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HACCP (Hazard Analysis of Critical Points), gıda ve gıdayla üretim yapan işyerlerinde üretim süresince olası 
tehlikeleri önlemek yada en aza indirmek amacıyla kurulmuş Kritik Kontrol Noktalarına Dayalı bir gıda güvenliği 
sistemidir. HACCP, ilk olarak 1960’lı yıllarda ABD’de Pillsbury firması tarafından NASA ve ABD Ordusu için ‘SIFIR 
HATALI’ ürün üretimi amacı için geliştirilmiştir. Ülkemizde de başta et, süt ve su ürünleri işletmeleri olmak 
üzere, gıda ve gıdayla temas eden madde üreten işletmelerin de HACCP sistemini oluşturmaları ve uygulamaları 
zorunlu hale getirilmiştir. HACCP, gıda üretimi yapan fabrikalarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik çalışma şartların 
uygun hale getirilmesini ve ürünün, işletmeye kabulünden müşteriye ulaşmasına kadar olan aşamalarda 
uygun şekilde işlenmesini sağlar. Sade tip kesme, uzun kesme, çorbalık tip makarna üretimi yapılan fabrikada 
HACCP planı hazırlanarak olası riskler belirlenmiştir. Fabrikada Operasyonel Ön Gereksinim Programı yapılarak 
potansiyel tehlike kurutma tünelinde kurutma değerlerinin uygun olmaması sonucu, ürünün rutubetli çıkması 
ve mevcut mikrobiyal floranın artması olarak belirlenmiştir. Tehlikenin kök nedeni olarak, mekenik bir arıza 
veya personel hatası olark belirlenmiştir. Tehlike için alınacak control önlemlerinde isemakine makina bakımına 
dikkat edilmeli, personele eğitim verilmelidir bilgisi kaydedilmiştir. Operasyonel Ön Gereksinim Programı 
yapılarak HACCP tekrar gözden geçirilmiştir. Bunun sonucu olarak düzeltme ve düzeltici faaliyetler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: HACCP analiz, risk değerlendirmesi, makarna fabrikası

Macaroni production plant is HACCP (Hazard Analysis of critical 
control points), Risk Study
Zehra Gülten Yalçın1, Mustafa Dağ1, Ali Öz2, Ercan Aydoğmuş3

1Engineering Faculty, Department of Chemical Engineering, Karatekin Unıversity, Çankırı. 2Mehmet Akif Ersoy 
Üniversity Technical Sciences Vocational School Motor Vehicles and Transportation Department of Technology. 
3Engineering Faculty, Department of Chemical Engineering, Fırat Unıversity, Elazığ.

Hazard Analysis of Critical Points (HACCP) is a food safety system based on Critical Control Points established in 
order to minimize possible hazards during production in establishments producing food and food. HACCP was 
originally developed by the Pillsbury Company in the US in the 1960s for NASA and US Army to produce ‘ZERO 
ERROR’ products. In our country, especially meat, milk and aquaculture establishments, and food and food 
contact industries, have also made HACCP system mandatory. HACCP ensures that the physical, chemical and 
biological operating conditions of the food manufacturing factories are appropriately adjusted and processed 
appropriately at the stage of acceptance of the product, until the customer arrives. The HACCP plan was prepared 
in the factory where simple type cutting, long cutting, succulent type macaroni production was done and the 
possible risks were determined. The Operational Prerequisite Program in the plant has determined that the 
drying values in the potentially hazardous drying tunnel are not suitable, the product is damp and the microbial 
flora is increased. The root cause of the danger has been determined to be a mechanical failure or a personnel 
fault. In the control measures to be taken for the danger, it should be paid attention to the maintenance of the 
machine and the personnel should be trained. The Operational Prerequisite Program was conducted and the 
HACCP was reconsidered. As a result, corrections and corrective actions were taken.

Keywords: HACCP analysis, risk assessment, macaroni factory



587

[Risk Yönetimi]

Tüp bebek hastanelerindeki başlıca tehlikelerin hata 
türü etki analizi yöntemi (HTEA) ile değerlendirilmesi
Savaş Kanbur1, Ali Kemal Eyüboğlu2, Miraç Fatma Uzun1, Enis Özkaya3
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Tehlike kaynaklarını çalışma ortamından bertaraf etmek için daha çok imalat sanayisinde kullanılan HTEA (Hata 
Türü Türleri ve Etkileri Analizi) son yıllarda sağlık sektöründe de kullanılmaya başlamıştır. Hastane ortamında 
yaşanan iş kazaları hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınları gibi geniş bir grubu içerisine almaktadır. Bu 
sebeple HTEA, var olan ve olası tehlike kaynaklarından doğabilecek riskleri tanımlayarak bu risklerin kontrolüne 
ilişkin oluşturulan stratejilerde önemli bir risk analizi çeşididir.

HTEA, bir sistemde var olan hataların nasıl ve nerede ortaya çıktığını tanımlayan ve ortaya çıkan bu hataların 
bağlantılı olduğu farklı hatalara dair kısımların değişimi için gerekli olan süreçleri tanımlamak amacı ile sistemi 
değerlendiren sistemli ve proaktif bir risk analiz yöntemidir. Bu risk analizi yöntemi ile çok fazla tehlike unsuru 
içeren sağlık sektöründe ortaya çıkabilecek iş kazalarını önlemek için uygulabilir stratejiler belirlenebilmektedir. 
Yapılan bu çalışmada, İstanbul’da hizmet veren özel bir tüp bebek hastanesindeki başlıca tehlike unsurları HTEA 
risk yönetimi metodu ile sınıflandırılmış ve bu tehlike kaynaklarına ilişkin önlemler alınarak Risk Öncelik Sayısı 
(RÖS ) değerleri azaltılmıştır.

Anahtar Kelimeler: IVF, üreme sağlığı, risk analizi, hata türü etki analizi, HTEA

Evaluating main hazards in vitro fertilization hospitals by failure 
mode effect analysis (FMEA)
Savaş Kanbur1, Ali Kemal Eyüboğlu2, Miraç Fatma Uzun1, Enis Özkaya3
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FMEA (Failure Mode Effects Analysis), which is mostly used in the manufacturing industry to eliminate 
hazardous sources from the working environment, has started to be used in the health sector in recent years. 
Work accidents that occur in the hospital environment are included in a large group such as hospital employees, 
patients and patients’ relatives. For this reason, FMEA is an important risk analysis type in the strategies for 
controlling these risks by identifying the risks that may arise from existing and potential sources of danger.

FMEA is a systematic and proactive risk analysis method that describes how and where faults occur in a system 
and identifies the processes that are necessary for the exchange of fragments of the different faults associated 
with these faults. With this risk analysis method, applicable strategies can be determined to prevent work 
accidents that may occur in the health sector, which contains many hazardous elements.

In this study, the main hazards in a special IV baby hospital in Istanbul were classified by the FMEA risk 
management method and the number of Risk Priority Number (RPN) values   were reduced by taking precautions 
related to these risk sources.

Keywords: IVF, reproductive health, risk analysis, failure mode and effects analysis, FMEA
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Saha Gözlemlerinin “Saha Kontrol Formu” ile 
Gerçekleştirilmesi
Noyan Cengiz, Zikri Başaran, Şeyma Nur Yazıcı, Soner Mıcık, Levent Taşdüzer

Tatmetal A.Ş.

TATMETAL A.Ş. İşletmelerimizde Saha gözlemleri “Saha Kontrol Formu” ile gerçekleştirilmektedir. Bundaki 
amaç; İşletmemizdeki birimlerin İSG ve Çevre Yönetim Sistemi kurallarına uyumlarını dikkate alarak, risk 
değerlendirmesi ve saha gözlemlerini kayıt altına almak ve gerekli önlemleri almaktır. Saha Kontrol Formu, 
Risk Değerlendirme ve İSG Talimatlarındaki maddelerin, saha gözlemi yapılan birimlerdeki iş yapış şekline 
özgü sorular ile kombin edilmesinden oluşmaktadır. İSG gözlem ekibinin (İSG Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çevre 
Mühendisi, Diğer işletme denetmeni) eşliğinde gerçekleşen saha turunda, her tespit için olumlu ya da olumsuz 
izlenimler form üzerine işlenmekte, her madde ve toplamda tüm gözlem alanı için başarı puanı yüzde olarak 
tespit edilmektedir. Tespit edilen eksiklikler ve maddelerde olmayan bulgular not edilerek, bölüm sorumlularına 
iletilmektedir. Her ay gerçekleşen İSG Kurullarında, saha gözlemleri gündem maddesi olarak ele alınmakta,birim 
bazında eksiklikler ve puan tablosu incelenmektedir. Saha Kontrol Formu,katılımcılar tarafından tek-tek 
imza altına alınmaktadır. Bu çalışmanın işletme ve çalışanlardaki önemli katkıları ise; Çalışanların görüşleri 
alınmaktadır. Tespitler için “Önleyici Form” açılarak iyileştirmeler sağlanmaktadır. Yönetici ve çalışanlar 
kontrollerdeki eksiklikler için yazılı bildirim yapabilmektedir. İşletme sahası bu formlar ile rahatlıkla kontrol 
edilebilmektedir. Denetim ekibindeki yöneticiler çapraz turlara katıldığından işletmeyi daha iyi tanıma fırsatı 
yakalamaktadır. 2011 yılında Risk Değerlendirme maddeleri 600 civarında iken, Saha Kontrol Formları’nın 
hazırlanması ile şu anda işletmelerimizde kontrol edilen faaliyet sayısı 7.300 maddeye çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: gözlem, risk değerlendirme, saha

Realization of Plant Observations with “Plant Control Form”
Noyan Cengiz, Zikri Başaran, Şeyma Nur Yazıcı, Soner Mıcık, Levent Taşdüzer

Tatmetal A.Ş.

TATMETAL A.Ş. Plant observations in our operations are carried out by “Plant Control Form”. The aim is; taking 
into account the compliance of our units with Occupational Health and Safety and Environmental Management 
System rules, it is necessary to record risk assessment and field observations and take necessary measures. The 
Plant Control Form, the Risk Assessment and the Occupational Health and Safety instructions in combination 
with the business-specific chart-specific questions in the plant observing units. Positive or negative impressions 
are processed on the form for each determination in the plant round in the field of Occupational Health and 
Safety observation team (Occupational Health and Safety Expert, Workplace Physician, Environmental Engineer, 
Other business supervisor), and success point is determined as percentage for each item and total observation 
area. The missing deficiencies and findings that are not found in the materials are noted and transmitted to 
the department’s accountants. The field observations are considered as the agenda items in the Occupational 
Health and Safety meetings that are held every month, and the deficiencies and the score table are examined on 
a unit basis. The important contributions of this study to the business and employees are; Opinions of employees 
are taken. Improvements are provided by opening the “Preventive Form” for Detections. Administrators and 
employees can provide written notifications for deficiencies in controls. The operation area can be easily 
controlled by these forms. Administrators on the audit team have the opportunity to better understand the 
business since they are involved in cross- country tours. While the Risk Assessment items were around 600 
in 2011, with the preparation of the Plant Control Forms, the number of activities controlled at our operations 
increased to 7,300 items.

Keywords: observations, plant, risk assessment
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Sağlık Hizmetlerinde Hata Türü Ve Etkileri Analizi: 
Cerrahi Süreç Hatalarının Derecelendirilmesi
Emrullah İncesu

Seydişehir Devlet Hastanesi, Kalite Birimi, Konya

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ana amacı, çalışanın iş yerinde fiziki ve psikolojik bakımdan durumunu 
olumlu etkileyecek bir ortam yaratmak; iş kazası ve meslek hastalıklarını önleme yönünde her türlü tedbiri almak 
ve bu tedbirleri alırken hastane kayıplarını ve harcamalarını minimize etmektir. Bu çalışma, günümüzde daha 
çok üretim alanında uygulamaları ile karşılaşılan ve felsefesi proaktif yaklaşımı benimseyen risk değerlendirme 
metotlarından biri olan FMEA (Failure Mode and Effect Analysis- Hata Türleri ve Etkileri Analiz) hakkında bilgi 
vermek ve FMEA’nın sağlık hizmetlerinde cerrahi süreç risklerinin derecelendirilmesinde kullanılabilirliğini 
göstermek amacı ile yapıldı. Çalışmada Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 2016 yılı Güvenlik Raporlama 
Sitemi Türkiye (GRSTR) sistemine en sık bildirimi yapılan ilk 10 cerrahi süreç hatası verileri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler: Sağlık Hizmetleri, Güvenlik Raporlama Sitemi, Hata Türü ve Etkileri Analizi, Cerrahi Süreç, 
Cerrahi Süreç Hataları

Failure Mode And Effect Analysis Of Health Services: Rating Of 
Surgical Process Failures
Emrullah İncesu

Seydisehir State Hospital, Quality Unit, Konya

The main purpose of occupational health and safety practices is to create an environment that positively affects 
the physical and psychological state of the employee at the workplace; to take all kinds of precautions to prevent 
occupational accidents and occupational diseases and to minimize the hospital losses and expenditures while 
taking these measures. This study aims to provide information about the FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
which is one of the risk evaluation methods which are applied in the field of production and which adopts the 
philosophical proactive approach today and to show the usefulness of FMEA in the grading of surgical process 
risks in health services was done with purpose. The study used the first 10 surgical procedure faılure data 
reported most frequently to the Republic of Turkey Ministry of Health 2016 Security Reporting System Turkey 
(SRSTR).

Keywords: Health Services, Security Reporting System, Failure Mode And Effect Analysis, Surgical Process, 
Surgical Process Failures
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Çalışan Katılımlı Risk Haritası
Ahmet Çelik

Ford Otosan Gölcük Fabrikası

Dijital Risk Yönetim Sistemi; Risklerin anlık olarak canlı harita ile sürekli takibini sağlamak.

Herkesi iş sağlı ve güvenliği yönünde katkısını sağlayıp bildirimler alınmasını sağlanmak Risklerin Kütüphanesi 
oluşturularak ileriye dönük analizler yapıyor olmak. Risklerin hangi bölgelerde olduğunun görsel bir şekilde 
istatistik verilerle görmek. Risk Bildirim Sistemi ile geçmişten bugüne yapılan tüm risklerin kütüphanesi 
oluşarak hiç bir bilgi kaybı olmaması sağlanmıştır. Hedefimiz 0 kaza ise 0 Risk parolasıyla adım adım hedeflere 
tüm çalışanların katılımı ile sağlanmaktadır. Sürekli iyileştirme ve İş Güvenliğinde pozitif yaklaşım kültürü 
temelleri oluşturulmaktadır.

Risk bildirim Sistemi sayesinde iş kazaları oranın her hecen yıllara oranla azalmalar sağlanmıştır. İş kazası 
frekansa azalan bir eğri düzenine girmiştir. Süreklilik ve devamlılık burada esas alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: canlı risk bildirim, employee particılar risk notification, dijital risk bildirim sistemi

Risk Map With Employee Participation
Ahmet Çelik

Ford Otosan Golcuk Plant

Digital Risk Management System; Continuously following the risks with a live map.

Ensure that everyone receives their contributions in the direction of work health and safety and receives 
notifications Being able to make forward-looking analyzes by creating a library of risks.

To see statistically a statistical representation of where the risks are.

With the Risk Notification System, a library of all the risks that have been made from the past to the present has 
been created so that no information is lost. If our target is 0 accident 0 Risk step by step step by step with the 
participation of all employees is provided.

Continuous improvement and Positive approach to work safety are established based on culture.

Thanks to the risk notification system, the number of work accidents has been reduced compared to every 
decade. Work accidents have entered a decreasing curve pattern on frequency. Continuity and continuity are the 
basis here.

Keywords: live risk notice, çalışan katılımlı risk bildirim, digital risk notification system
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Aksiyon Kamerası ile Risk Analizi
Tuğçe Uğur

FORD OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

Operatör, baretine aksiyon kamerasını monte eder. Erişim riski

olan bölgede standart/standart olmayan çalışmasına başlar. Çalışma esnasında aksiyon kamerası eş zamanlı 
olarak kayıt yapar. Operatör bakım çalışmasını tamamladığında kamera kaydını durdurur.

Kamera kaydı alan isig komitesi tarafından izlenir ve riskler tespit edilir.

Anahtar Kelimeler: Kamera, aksiyon, risk, vidyo

Risk Essesment with Action Camera
Tuğçe Uğur

FORD MOTOR COMPANY

Operator installs an action camera on his helmet. Then

he starts his regular maintenance activity on high levels. Action camera records simultaneously during the 
activity. After the he completes his task, he stops recording.

Stamping Area safety committe members watch the recorded video to detect hazards.

Keywords: Camera, action, risk, video Tur-Aksiyon Kamerası ile Risk Analizi
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Risk Yönetiminde Kalite Fonksiyon Yayılımı (Güvenlik 
Evi)
Ulaş Çınar1, Selçuk Çebi2

1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul, Türkiye 
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye
“Risk” kavramı; iş sağlığı ve güvenliği açısından irdelendiğinde potansiyel tehlikelerden doğabilecek zarar 
olasılıklarını ve bu zararların çalışan ve sistem üzerindeki etkilerini ifade etmektedir. Çalışanların sağlığı ve 
sistemin güvenliği için risk faktörlerini tamamen ortadan kaldıran, bu mümkün değilse mümkün olan en düşük 
seviyede barındıran güvenli bir çalışma ortamının sağlanabilmesi ancak doğru bir risk yönetimi ile mümkün 
olabilmektedir. Bu nedenle risk analistleri, ölçüm ve gözlem sonucu elde ettikleri nitel ve nicel verileri çeşitli 
analiz yöntemleriyle değerlendirerek belirledikleri olumsuzlukları ortadan kaldıracak çeşitli önlemler ile 
çalışma ortamında güvenli bir işleyişi sağlamayı amaçlarlar. Risk analizi için kullanılan mevcut yöntemler, 
tehlike kaynağını referans alır, kaynağa bağlı olarak çeşitli riskler tanımlar ve ilgili risklere karşı alınacak kontrol 
önlemlerini belirler. Ancak mevcut yöntemler, işletmenin genelinde hakim olan riske ilişkin bir değerlendirme 
sunmamaktadır. Endüstride sistem ve ürün kalitesini iyileştirme amacıyla yaygın bir kullanıma sahip olan “Kalite 
Fonksiyon Yayılımı”; müşterinin beklentilerini ya da gereksinimlerini ürün ve tasarım parametrelerine aktararak 
müşteri memnuniyetini arttırmada etkin olarak kullanılmaktadır. Bu yöntem, “Kalite Evi” adı verilen bir şema 
kullanır. Şema, teknik karakteristikleri ve aralarındaki ilişkileri, müşteri gereksinimlerini ve ağırlıklarını, müşteri 
gereksinimleri ve teknik karakteristikler arasındaki ilişkileri ve müşterinin gözünde algılanan kaliteyi içeren 
bölümlerden oluşur. Şemanın çözümlenmesi sonucunda teknik özellikler önem derecelerine göre sıralanarak 
öncelikler ve müdahale edilmesi gereken noktalar belirlenir. Bu çalışma kapsamında, “Kalite Fonksiyon Yayılımı”’ 
yönteminin “Kalite Evi” bakış açısından esinlenerek, farklı tehlike kaynaklarından doğan farklı derecelerdeki 
risklerin analizi ve bu risklerin bileşkesinin değerlendirilmesi için tasarlanan “Güvenlik Evi” yaklaşımı literatüre 
ilk defa önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirmesi, Risk Analizi, Tehlike Kaynakları, Kalite Evi, Kalite Fonksiyonu 
Yayılımı

Quality Function Deployment in Risk Management (The House of 
Safety)
Ulaş Çınar1, Selçuk Çebi2

1Istanbul Yeni Yuzyil University, Faculty of Health Science, Department of Occupational Health and Safety, 
Istanbul, Turkey 2Yildiz Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Industrial 
Engineering, Istanbul, Turkey
The term “Risk”, in terms of occupational health and safety, express the possibility of damage from potential 
hazards and the effects of this damage to the employee and to the system. Providing a safety working environment 
that completely eliminates or, where it is not possible, minimizes the risk factors for the occupational health 
and system safety is possible only with the proper risk management. For this, risk analysts aim at providing 
safety operations in the working environment with the several measures eliminating the risks by assessment 
of the qualitative and quantitative data obtained from the measurement and the observation by using various 
methods. The current methods, used for risk analysis, consider hazards as reference, identify various risks 
depending on these hazards, and specify the protective measures to be taken against the determined risks. 
However, these methods don’t provide any assessment for overall risks at the work environment. “Quality 
Function Deployment”, commonly used to improve system and product quality, is effectively utilized to increase 
customer satisfaction by translating the customer expectations or requirements to the product and design 
parameters. This method utilized a schema called as the “House of Quality”. The schema consists of customer 
requirements(CRs) and their weights, technical characteristics(TCs) and their interdependencies, correlation 
matrix between TCs and CRs, and perceived quality of the product. As a result of the analysis, the priorities of 
TCs and the improved features of the product are determined by ranking based on importance degrees of TCs. 
In this study, it isthe first time, the “House of Safety” approach, inspired from the “House of Quality”, which is 
designed to analyze risks at different levels caused by various hazards and to evaluate the combination of those 
risks, has been proposed to literature.
Keywords: Risk Assesment, Risk Analysis, Sources of Danger, The House of Quality, Quality Function 
Deployment
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İSG Hizmetlerinin Yürütülmesinde Sivil Savunma 
Uzmanlarının Rolü ve Önemi
Gökçe Sönmez1, Nazlı Gülüm Mutlu2, Uğur Buğra Çelebi3

1Yıldız Teknik Üniversitesi, İSG Koordinatörlüğü, İstanbul
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul
3Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü, İstanbul

AMAÇ: Soğuk Savaş’ın ardından sivil savunma kavramı anlam değiştirmiş ve savaş durumundan çok acil 
durumlara odaklanır hale gelmiştir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkarılan “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hakkında Yönetmelik” uyarınca işletmede ya da kamu kurumlarında bulunan sivil savunma uzmanları 
iş sağlığı ve güvenliği kurulunun doğal üyesidir. Büyük ölçekli fabrikalarda ve neredeyse tüm kamu kurumlarında 
sivil savunma birimleri bulunmaktadır. Sivil savunma mevzuatı uyarınca, sivil savunma uzmanı yangın 
güvenliğinden, acil durumlara yönelik planlamaların yapılmasından ve kimyasal, biyolojik radyolojik ve nükleer 
(KBRN) tehlikelere karşı önlemlerin alınmasından sorumludur. Çalışmanın amacı sivil savunma uzmanlarının 
iş sağlığı ve hizmetlerinin yürütülmesinin rolü ve önemini incelemektir. YÖNTEM: Sivil savunma ile iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatı incelenmiş olup, birbirleriyle örtüşen ve çelişen noktalar ortaya konulmuştur. BULGULAR: 
Sivil savunma uzmanları özellikle yangınların önlenmesi, acil durumların planlanması ve kimyasal, biyolojik, 
radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlikeler karşı önlemelerin alınması noktasında iş güvenliği uzmanlarından daha 
geniş bir yetki bir sorumluluğa sahiptir. Hatta terör ve sabotaj gibi durumlar da sivil savunma uzmanının görev 
ve yetki alanına girmektedir. SONUÇ: Sivil savunma uzmanları iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için hayati 
bir öneme sahiptir. Sivil savunma uzmanları kurul gibi iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin de doğal üyesi olmalıdır. 
Sivil savunma uzmanlarının ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ile yakın işbirliği çalışması sağlanmalıdır

Anahtar Kelimeler: İSG Kurulu, Kamu Kurumu, KBRN, Sivil Savunma, Sivil Savunma Uzmanı

Role and Importance of Civil Defense Experts in the Execution of 
OHS Services
Gökçe Sönmez1, Nazlı Gülüm Mutlu2, Uğur Buğra Çelebi3

1OHS Coordinatorship, Yıldız Techincal University, İstanbul
2Department of Industrial Engineering, Yıldız Techincal University, İstanbul
3Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Yıldız Techincal University, İstanbul

AIM: Since the end of Cold War, the concept of civil defense has changed and focused more on the state of 
emergencies than the warfare. According to the “Code of Occupational Health and Safety Boards, related to 
Occupational Health and Safety Law (No. 6331), the civil defense expert of the public or private institution is 
the natural member of the occupational health and safety board. Civil defense experts are hired large-scale 
factories and nearly all public institutions. As the civil defense regulations say, civil defense experts are 
responsible for assuring the fire safety, emergency planning, and preparation for chemical, biological, radiologic 
and nuclear (CBRN) hazards. Aim of this work is to put forward the role and the importance of the civil defense 
experts in the execution of occupational health and safety services. METHOD: Legislations of both civil defense 
and occupational health and safety are examined and the overlapping and conflicting issues are underlined. 
FINDINGS: Civil defense experts have a larger scale of responsibility and authority than the occupational safety 
experts to ensure fire safety, make plans for the emergencies and take precautions for the chemical, biological, 
radiologic and nuclear (CBRN) hazards. They even should include terror and sabotage into their emergency 
plans. RESULT: Civil defense experts play an important role to ensure occupational health and safety. Just like 
the board, civil defense experts should be natural member of occupational health and safety units. Civil defense 
expert, occupational safety expert and occupational physician, all they, should work in a close corporation.

Keywords: CBRN, Civil Defense, Civil Defense Expert, OHS Board, Public Institution
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Bir kamu hastanesinini değişik bölümlerinde risk 
analizi uygulaması
Erdal Çavuş1, Serdar Işık1, Medine Çiçek Girgin2, Prof. Dr. Ali Ceylan2

1Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi, DİYARBAKIR 2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Diyarbakır, 
Türkiye

Amaç; Bu çalışmada, hastanede çalışanların karşılaştıkları tehlike / riskleri belirlemek, risk analizi yapmak ve 
çalışanları korumak için alınacak önlemleri belirlemektir.

Yönem; Gerekli izinler alındıktan sonra kurumun risk değerlendirme ekibi ile hastanedeki tüm birimlerinin 
envanteri çıkarılmıştır. Her birim için ayrı ayrı risk değerlendirme formları doldurularak risklerle karşı karşıya 
olan çalışan sayıları belirlenmiştir. Riskler her bölüm için 5×5 L tipi matris risk değerlendirmesi yöntemi ile 
değerlendirilmiştir.

Sonuç: Bu tür bir çalışma her sağlık kuruluşu özelinde gerçekleştirilmeli, önce olası bütün tehlike ve riskler 
tanımlanmalı, bunlardan çalışanlara zarar verebilecek olanlar ayrılmalı, önlenebilecek olanlar için hemen 
harekete geçilmeli ve sonuç alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Risk Değerlendirmesi, Hastane, İş Güvenliği

The applıcatıon of rısk analysıs ın dıfferent departments of a publıc 
hospıtal
Erdal Çavuş1, Serdar Işık1, Medine Çiçek Girgin2, Prof. Dr. Ali Ceylan2 

1Diyarbakır Children’s Hospital, DİYARBAKIR, TURKEY 2Dicle University, Medical Faculty, Dept of public health, 
Diyarbakır, Turkey

Purpose; In this study, hospital employees, they face the danger / risk and to determine measures to be taken 
to protect the employees do a risk analysis to determine.

Direction; After receiving the necessary permissions, the inventory of all units in the hospital with the institution’s 
risk assessment team was made. Filling out the forms separate risk assessment for each unit was determined 
by the number of employees who face the risk. The risks for each section of 5×5 L-type matrix risk assessment 
method were evaluated.

Results; This type of work must be conducted in private to each healthcare provider, first all possible hazards 
and risks should be identified, these employees must be the ones that can harm, for those who might be 
avoided, and the result must be acted upon immediately should be.

Keywords: Risk Assessment, Hospital, Occupational Safety bulgular
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Metal Sektöründe Faaliyet Gösteren İşyeri Risklerinin 
L Tipi Matris İle Analizi: Jant Fabrikası Örneği
Mehmet Ali Zengin

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Havza Meslek Yüksek Okulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Samsun
Risk Faktörü: 1-4 Olan Değerler Kabul Edilebilir Risk Faktörü:; 5-9 Olan Değerler Dikkate Değer Risk Faktörü:; 10-15 Olan 
Değerler yüksek Risk; RiskFaktörü:; 17-25 Olan Değerler Çok Yüksek Risk Risk Factor: 1-4 Values. Acceptable Risk Factor: 
5-9 Values. Remarkable Risk Factor: 10-15 Values. high risk; Risk Factor: 17-25 Values. Very High Risk AMAÇ: İşletmelerdeki 
iş kazalarını önlemede kullanılacak en önemli anahtarlardan biri Risk analizidir. Bu çalışmada metal uygundur fakat eski bir 
yapıdır. Deprem yönününden risk taşımaktadır. Çalışma ve dinlenme alanları dar ve yetersizdir. Aynı odayı birden fazla birim 
kullanmaktadır. Depolar yeterli sayıda değildir.
• Elekrik tesisatının topraklaması yapılmıştır.  •Laboratuarlar, temizlik maddeleri ve malzemeleri için ayrı depolar yoktur.
• Tehlikeli, evsel ve tıbbi atık için geçici depolar vardır. • Engelliler için sadece engelli tuvaleti vardır.
• Yangın söndürücüler uygun aralıklarla her katta ulaşılabilir durumdadır. Acil durum talimatları çalışma alanındaki önemli 

telefonların yakınında asılı değildir.
• Toksikoloji, biyokimya ve patoloji laboratuarlarının açıldığı koridorlar iç içe, dar ve kalabalıktır. Yeterli depo olmadığı için 

malzemeler koridorlarda istiflenmiştir.
• Eczane ofis ve depodan oluşur. Yüksek raflarda ilaç kolileri vardır. İstifleme uygun değildir. • Teknik birimde aydınlatma ve 

iklimlendirme yetersizdir.
Çalışma alanında alet ve teçhizat, düzensiz ve dağınık şekilde bulunur. Çamaşırhane; Deterjan ve kimyasal kokuları bölüme 
girildiğinde hissedilmektedir. kullanılan kimyasallar düzensiz ve dağınık şekilde bulunur. Yıkama ve kurutma makineleri 
gürültülüdür. Gürültü ölçümü yapılmıştır. 78 desibel çıkmıştır. Sektöründe faaliyet gösteren bir işletme, uygun risk değerlendirme 
metodu ile analiz edilmektedir. Bu sayede işletmenin iş kazaları nedeniyle oluşan maddi kayıpları ve verimsizlikleri önleyerek 
işletmenin daha verimli çalışması amaçlanmaktadır. YÖNTEM: İlgili işletmedeki risk değerlendirilmesi, tek başına risk analizi 
yapmak zorunda olan analistlere büyük kolaylık sağlaması nedeni ile “L Tipi Matris” metodu seçilmiştir. Maris’te risk derecesini 
belirlemek için tehlikenin gerçekleşme olasılığına ve tehlike gerçekleştiğinde meydana gelecek zarar derecesine göre 1 den 
5 e kadar değişen skalada puan verilir, verilen puanların çarpımı risk derecesini verecektir. BULGULAR: İlgili işletme riskler 
birbirinden farklılık gösterdiği için 5 farklı alana (Giyotin, Üretim, Montaj, Boyahane, Genel Alan)bölünmüştür. Toplam riskler 
incelendiğinde işletmede 26 sı çok yüksek olmak üzere toplam 138 risk tespit edilmiştir. “Giyotin” bölümünde plazma kesim 
tezgahında sac malzemelerin kesimi sırasında hem yüksek gürültü oluşması(123 dB) hem de elektrik kaçak riskinin olması 
nedenleriyle yüksek risk ihtiva etmektedir. “Üretim” alanında hidrolik pres ve robotlar bulunmaktadır. Bu alandaki preslerde 
çift el durdurma butonlarının iptal edilmiş olması ve robotlar çalışırken sahasına girildiğinde çalışmayı durdurmaması yüksek 
riskli faaliyetler arasındandır. “Montaj” bölümünde, gaz altı kaynak ile yapılan kaynak sonrasında oluşan gazları dışarı atacak 
havalandırma yeterinde çekim yapamamaktadır. “Boyahane” bölümünde nihai boyanın püskürtme işlemi ile yapılması 
boyama sırasında çalışanlara maruziyet riskini arttırmaktadır. SONUÇ: Belirlenen riskler, risk analiz ekibi ile birlikte L Tipi 
Matris metoduna göre derecelendirilerek hangi riske önce müdahale edileceğine karar verilmiştir. İşletmedeki riskler analiz 
edildiğinde risklerin önemli bir bölümünün çalışanların tehlikeli hareketlerinden kaynaklandığı görülmüştür. Tespit edilen 
her risk için işletme içerisinde alınması gereken tedbirler belirtilerek işletmede belirlenen tehlikelerden kaynaklı iş kazası 
meydana gelmesi ve iş kazası sonucu işletmede verimsizlik oluşması önlenmeye çalışılmıştır. Bu anlamda çalışmamızın 
temel amacı yerine getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: L Tipi Matris, Metal Sektörü, Risk Analizi

Analysis of Workplace Risks Operating in Metal Sector with L Type 
Matrix: Example of Wheel Plant
Mehmet Ali Zengin
Ondokuz Mayıs University, Havza Vocational School, Occupational Health and Safety Program, Samsun

GOAL: In this study, an enterprise operating in the metal sector is analyzed by appropriate risk assessment method. In 
this respect, it is aimed to prevent the financial loss and inefficiency of the business due to work accidents and to make the 
business more efficient. METHOD: The risk assessment in our study was made by the “L Type Matrix” method. To determine 
the risk level in Maris, points are awarded on the scale, ranging from 1 to 5, depending on the likelihood of occurrence of the 
danger and the degree of damage that will occur when the hazard occurs. Multiplication of the given points will give the risk 
level. FINDINGS: Because the related business risks differ from each other, they are divided into 5 different areas (Guillotine, 
Production, Assembly, Dyehouse, General Area). When the total risks are examined, a total of 138 risks have been identified, 
26 of which are very high. In the “Guillotine” section, there is a high risk due to the high noise generation (123 dB) and the risk 
of electric leakage during cutting of sheet materials on the plasma cutting. In the field of “production” it is a high-risk activity 
that the double-hand stop buttons on the presses have been canceled and that the robots do not stop working when entered 
into the field. In the “Assembly” section, ventilation that will blow out the gases generated after welding with gas welding is not 
sufficient. RESULTS: When operating risks are analyzed, a significant portion of the risks are attributable to the dangerous 
movements of employees. Measures to be taken within the enterprise for each identified risk have been specified and it has 
been tried to prevent the incidence of work accidents arising from the dangers determined in the operation and the inefficiency 
in the aftermath of the work accident.
Keywords: L Type Matrix, Metal Sector, Risk Analysis
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Yaşayan Risk Analizi
Akbey Elçi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İş sağlığı ve güvenliğinde reaktif yaklaşımdan proaktif yaklaşıma geçilmesi ile risk analizi kavramı ortaya çıkarak, 
iş sağlığı ve güvenliğinde kazaların ve meslek hastalıklarının önüne geçilmeye çalışılmıştır. 30.06.2012 tarihinde 
yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraber “risk analizi” kavramı da ülkemizde yasal 
bir zorunluluk olarak hayatımıza girmiştir. Geçtiğimiz süreç içerisinde binlerce risk analiz yapılmasına rağmen 
kazalarda gözle görülür bir azalma olmamıştır. Bunun temel sebebi; risk analizinin iş sistemine ve üretim 
prosesine entegre edilememiş olmasıdır.

Yaşayan risk analizini sistemi, iş sağlığı ve güvenliğini aktif iş hayatının içerisine dahil ederek sistem ve proses 
güvenliğinin sağlanması ile kazaların ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesini sağlamıştır. Yaşayan risk 
analizi sistemi risk analizi metodolojisi olmayıp risk analizini sisteme ve iş prosesine dahil edilmesine yönelik 
risk analizi uygulama sistemidir ve bu sistem ile risk analizleri kâğıtta bulunan rakamlar veya yazılar olmaktan 
çıkıp hayat bularak sistem içerisinde yaşamaktadır.

Özellikle yapı işleri gibi sürekli değişen imalatların bulunduğu ve çok sık iş kazlarının yaşandığı sektörlerde 
yaşayan risk analizi sistemi kullanılmadan iş kazalarının ve meslek hastalılarının önüne geçmek mümkün 
değildir.

Yaşayan risk analizi sistemi pilot bir uygulama ile hayat bulmuş olup, hayatın içerisinden uygulamalı pratik 
örnekler ile anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Risk analizi, Sistem güvenliği,

Proses güvenliği Living Risk Analysis
Akbey Elçi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

In terms of the subject of occupational health and safety, occupational accidents and diseases were tried 
to prevent by moving from the reactive approach to the proactive approach. In our country the notion of the 
“risk analysis” was became a legal obligation with the Law No. 6331 on Occupational Health and Safety which 
came into force on 06/30/2012. Even though thousands of risk analysis were done previously, there were not 
any obvious reduction of the occupational accidents. The main reason of that is the risk analysis could not be 
integrate on the process of the functional system and generation.

Vital risk analysis system has supplied obviating the occupational accidents and diseases by incorporating 
the occupational health and safety into the professional life together with providing the functional system and 
process safety. Vital risk analysis system is not a risk analysis methodology. It is an implemention system of 
risk analysis and with this system, risk analysis goes out of being the sort of writings and numerals in name 
only, it comes alive and subsists in the functional system.

On purpose, it is not possible to obviate the occupational accidents and diseases without using the vital risk 
analysis sytem in some kind of sectors, such as the constructive works, which there are steadily changed 
manifactures and there can occur so many occupational accidents.

Vital risk analysis system becomes reality with a pilot practice and was expressed together with the practical 
examples from the everyday life.

Keywords: Risk analysis, System Safety, Process Safety



597

[Risk Yönetimi]

Tıbbi laboratuvarlarda tehlike-riskler ve önlemler
Mehtap Solmaz1, Tuğba Solmaz2

1Tokat İl Sağlık Müdürlüğü 2Tokat Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi laboratuvarlar hastalığın tanısı, önlenmesi ve tedavisine yönelik bilgi sağlamak veya bireyin sağlık durumunu 
değerlendirmek amacıyla bireyden alınan, tehlikeli mikroorganizmalar içeren kan, idrar, doku ve diğer vücut 
materyallerinin analizlerinin yapıldığı ve elde edilen sonuçların gerektiğinde yorumlanıp danışmanlık hizmetinin 
sağlandığı birimlerdir. Laboratuvar çalışanları bu çalışmaları yerine getirirken kimyasal, biyolojik, fiziksel, 
radyoaktif tehlikeler ve kas-iskelet sistemi hasarları gibi çeşitli tehlikelere maruz kalabilirler. Maruz kalmanın 
türü ve derecesi, laboratuvar türüne ve bulunduğu yere bağlıdır. Tıbbi laboratuvarlarda güvenlik konusu, çalışırken 
maruz kalınan tehlike veya alınan risklerin boyutu açısından çok önemlidir. Ayrıca güvenlik, sadece laboratuvar 
çalışanları ile sınırlı kalmayan, diğer insanları ve çevreyi de potansiyel tehlikeli mikroorganizmalardan korumayı 
amaçlayan önemli bir kavramdır.

Bu nedenle, çalışılan tüm materyallerin “potansiyel enfeksiyöz” kabul edildiği tıbbi patoloji, biyokimya ve 
mikrobiyoloji gibi laboratuvarlarda, biyogüvenlik ilkelerine uygun fiziksel alt yapı, sistemlerin ve cihazların 
kurulması ve çalıştırılması, test yöntemleri ve uygulamalarında standartların sağlanması ve korunması, 
çalışanların nitelikli ve bilinçli olması ve hizmet içi eğitimin sürekliliği riskleri önemli ölçüde azaltacaktır.

Çalışmada, laboratuvar çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini etkileyen etmenlere tasarım ve kurulum 
aşamasından başlayarak toplu korunma önlemlerinden bireysel korunma önlemlerine kadar geniş bir 
yelpazede değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Laboratuvar, Önlem, Tehlike ve riskler

Measures and hazard-risks in medical laboratories
Mehtap Solmaz1, Tuğba Solmaz2

1Tokat Provincial Directorate of Health 2Erbaa Health Services Vocational School, Gaziosmanpaşa University, 
Tokat

Medical laboratories are the units where the analysis of blood, urine, tissue and other body materials containing 
dangerous microorganisms taken from the individual to provide information about the diagnosis, prevention 
and treatment of the disease or the evaluation of the health condition of the individual is made and the results 
obtained are interpreted when necessary and advisory services are provided.

Laboratory workers are exposed to a variety of hazards, such as chemical, biological, physical, radioactive 
hazards and musculoskeletal system damage when performing these studies. The type and degree of exposure 
depends on the type laboratory and where it is located.

Safety in medical laboratories is crucial in terms of the size of the hazards involved or the risks involved. In 
addition, safety is an important concept not only confined to laboratory workers, but also aimed at protecting 
other people and the environment from potentially hazardous microorganisms.

For this reason, in laboratories such as medical pathology, biochemistry and microbiology where all the materials 
studied are considered “potential infectious”, the establishment and operation of physical infrastructure, systems 
and devices conforming to biosafety guidelines, provision and preservation of standards in test methods 
and applications, a certain quality and cosciousness level of the workers, continuous in-service training will 
significantly reduce risks.

In the study, the factors affecting the health and safety of laboratory staff were addressed in a wide range from 
design and installation stages to collective protection measures to individual protection measures.

Keywords: Hazards and Risks, Laboratory, Measure, Occupational health and safety,
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İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Vazgeçilmez 
Bir Parçası Olan Risk Analizinde En Sık Kullanılan 
Yöntemlere Genel Bir Bakış
Prof.dr. Ali Ceylan, Abdulkadir Karadaban, Medine Çiçek Girgin
Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, DİYARBAKIR

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde risklerin değerlendirilmesi; işletme dahilinde tüm faaliyetlerde, ekipman kullanımının 
sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerinin sistematik olarak incelenmesini içerir. İşyerinde olası tehlikeler ve bu tehlikeler 
gerçekleştiğinde ortaya çıkması muhtemel sonuçlar gerçekçi biçimde tespit edildiğinde, mesleki kaza ve hastalıkları 
önlemek için alınması gerekli tedbirlerin ne olduğunun belirlenmesinin ve uygulanmasının o denli kolay olacağına şüphe 
yoktur. Bununla birlikte, risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağı, hangi yöntemlerin kullanılacağı, kapsamının ne olduğu, 
hatta risk değerlendirmesinin tam olarak neyi ifade ettiği henüz ortaya konabilmiş değildir. Burada risk değerlendirmesinin 
iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için tam olarak ne ifade ettiği, risk analizinde sıkça kullanılan yöntemlerin uygulanabilirliği 
ve aralarındaki farklılıklar ortaya konmaya çalışılacaktır.
Risk Değerlendirme Metotları Bugün dünyada 150’den fazla Risk Değerlendirme Metodunun varlığından söz edilmektedir.  
Risk Değerlendirme Metotları[8];
• Nitel Risk Değerlendirme Metotları 1 Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Analizi ( HAZOP )
• Nicel Risk Değerlendirme Metotları 1. Matris 2. Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi ( FMEA )
3. Fine - Kinney Analiz Metodu
• Karma Risk Değerlendirme Metotları 1. Hata Ağacı Analizi (FTA)  2. Olay Ağacı Analizi (ETA) olarak sınıflandırılabilir. 

Bunlardan en yaygın olanlarından bazıları aşağıda sıralanmıştır:   
• Matris
• Kontrol Listeleri (Check-List)
• Fine – Kinney
• Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA)
• Hata Ağacı Analizi (FTA)
• Tehlike ve Çalışılabilirlik Analizi (HAZOP) • Olay Ağacı Analizi (ETA

Anahtar Kelimeler: Risk analizi, Matriks metodu, Tehlike, Kaza

A General Overview Of Frequently Used Methods For Risk Analysis 
Which İs An İndispensable Part To Occupational Health And Safety 
Services
Prof.dr. Ali Ceylan, Abdulkadir Karadaban, Medine Çiçek Girgin 
Dicle University Medical Faculty, Department of public health, DIYARBAKIR
Evaluating the risks of occupational health and safety services; includes the assessments of impact on the 
health and safety of the using equipment as systematically, ın the all activities within the company. When the 
potential hazards in the workplace and the emergence of this danger when it realized the possible consequences 
are realistically be determined, the determination of what is the occupational accident and taken to prevent the 
disease the necessary precautions and implementing it so there is no doubt that it would be easy. However, 
how to do a risk assessment, which methods will be used, what is the scope, risk assessment even stated what 
exactly has not been yet revealed. Here the risk assessment is exactly what expresses services for occupational 
health and safety, the applicability of the method commonly used in risk analysis and the differences among 
them will be explained. Risk Assessment Methods A risk assessment method in the world today is affected by 
the presence of more than 150. Risk Assessment Methods[8];
• Qualitative Risk Assessment Methods 1Danger work and the ability to run 1 Analysis ( HAZOP )
• Quantitative Risk Assessment Methods
1. Matrix 2. Potential failure mode and effects analysis ( FMEA ) 3. Fine - Kinney Method Of Analysis
Mixed Risk Assessment Methods
1. Fault tree analysis (FTA) 2. Event tree analysis (ETA) can be classified as. Some of the most common of these 
are listed below:
• Matrix • Control Lists (Check-List) • Fine – Kinney • Failure mode and effects analysis (FMEA)
• Fault tree analysis (FTA) • Calisilabilirlik and Hazard Analysis (HAZOP) • Event tree analysis (ETA
Keywords: Risk analysis, Matrix method, Danger, Accident
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Ormancılıkta Üretim İşlerinde Risk Değerlendirmesi
Mehmet Eker1, Hafiz Hulusi Acar2, Kerim Emre Kılıç1

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Isparta
2İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul

Odun hammaddesi üretim işleri; üretim için hazırlık işlerinden başlayarak elde edilen ürünün depolarda 
elleçlenmesine kadar geçen uzun bir süreçte gerçekleşmektedir. Bu işlerin yürütülmesinde, insan emeği 
yoğun olarak kullanılmaktadır. İnsan faktörünü içinde barındıran her işte olduğu gibi bu işlerin de açık arazide 
uygulanması, ergonomik uyumsuzluklar, çalışma koşullarının sık sık değişkenlik göstermesi ve çalışanların 
fiziksel ve ruhsal durumu vb. birçok tehlike unsuru bulunmasına rağmen riskler ve ortaya çıkan iş kazalarına 
ilişkin kayıtlara rastlanmamaktadır. Ancak çalışanların birçoğunun ölümlü kazalara ve iş göremeyecek 
yaralanmalara maruz kaldıkları bilinmektedir. İş güvenliği mevzuatı çerçevesinde, odun hammaddesi üretim 
işleri için proaktif bir yaklaşımla; iş kazası ve meslek hastalıkları hususunda tedbirlerinin alınması mümkündür. 
İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek bütün unsurlar; risk değerlendirmesi yapılarak tespit 
edilebilir ve gerekli önlemler doğru bir şekilde alınabilir. Bu çalışmada, ormancılıkta odun hammaddesi üretimi 
işlerindeki (kesim, bölmeden çıkarma, yükleme, taşıma, boşaltma ve istifleme) tehlike ve risklerin sıralanması, 
risk faktörlerinin ortaya konulması, risk analizi ve değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 
farklı risk değerlendirme yöntemlerine göre risk analiz tabloları oluşturulmuş ve en uygun risk değerlendirme 
yöntemi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın objesini üretim işlerinde çalışan ve çoğunlukla orman köylüsü 
olan orman işçileri oluşturmaktadır. Literatür bilgisi, Orman Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin faaliyetleri 
ve dokümanları, ilgili mevzuat ve üretim işlerinde aktüel durumu ortaya koyan gözlemsel veriler araştırma 
materyali olarak kullanılmıştır. Odun hammaddesi üretim işlerinde tehlikelerin ve risklerin düşünülenden 
daha yoğun olması, kayıt altına alınmayan yaralanmalı iş kazalarının yaşanması, risklerin yeterince tespit 
edilememesi, daha önceki iş kazalarıyla ilgili veri olmaması gibi nedenlerden dolayı frekans değeri içeren risk 
değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasının rasyonel olamayacağı sonucuna erişilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Risk değerlendirmesi, Orman işçiliği, İş Güvenliği, Üretim işleri, Ormancılık

Risk Assessment for Harvesting Works in Forestry
Mehmet Eker1, Hafiz Hulusi Acar2, Kerim Emre Kılıç1

1Süleyman Demirel University, Faculty of Forestry, Forest Engineering Department, Isparta
2İstanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty of Health Sciences, Occupational Health and Safety Dept., İstanbul

In this study, it was aimed to rank the hazards and risks, to reveal the risk factors, to perform the risk analysis 
and evaluation in the harvesting of wood raw materials in forestry (cutting, logging, loading, transportation, 
and handling in storage). Within this scope, risk analysis tables have been prepared according to different risk 
assessment methods and it has been tried to determine the most appropriate one. The object of study focused on 
forest workers working in wood harvesting works and who were mostly forest villagers. Literature information, 
the activities and documents related to the subject of the General Directorate of Forestry, legislation and 
regulations and observational data revealing the current situation in production works were used as research 
material. It has been reached as a result that the application of frequency-valued risk assessment methods 
cannot be rational because of the risks and hazards involved in harvesting, the incidence of unrecorded injured 
occupational accidents, insufficient detection of risks and lack of data on previous occupational accidents.

Keywords: Risk assessment, forestry workmanship, occupational health and safety, harvesting, forestry
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Akaryakıt İstasyonları için Risk Analizi
Ahmet Nayir

Tıp 2000 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birim

Akaryakıt İstasyonları, yapısı ve şehir içinde bulunduğu konum itibari ile bir çok risk faktörü içermektedir. 
Yangın, patlama ve yaralanma gibi bilinen riskler iş kazaları ve maddi kayıplara yol açmaktadır. Çalışma şartları 
nedeniyle meslek hastalıklarına davetiye çıkarmaktadır. Akaryakıt istasyonlarında LPG satışının artması 
çalışmanın önemini artırmaktadır.

Çalışmada 50 ye yakın akaryakıt istasyonunda karşılaşılan tehlikeler ortaya konulmuş ve risk değerlendirmesi 
yapılmıştır. Çalışanlar, müşteriler ve konum itibari ile yakında oturanlar çalışmanın kapsamı içindedir.

Bu çalışmada, Fine- Kinney yaklaşımıyla akaryakıt istasyonları için tehlikelerin tanımlanması ve risklerin analizi 
gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akaryakıt istasyonu, iş kazaları, risk analizi, Fine- Kinney yaklaşımı

Risk Analysis for Fuel Stations
Ahmet Nayir 

Tip 2000

Fuel Stations include many risk factors by their structure and location in the city. Known risks such as fire, 
explosion and injury cause job losses and financial losses. It invites occupational diseases due to working 
conditions. The increase in LPG sales at gas stations increases the importance of studying.

Nearly 50 petrol stations in the study have been exposed to hazards and risk assessments have been made. 
Employees, customers, and those who are near by location are included in the study.

In this study, the identification and risk analysis of the hazards for the fuel stations was carried out with the Fine-
Kinney approach.

Keywords: Fuel Station,occupational diseases,risk assessment, Fine-Kinney approach
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Mobilya Endüstrisinde Fiziksel Risk Maruziyetlerinin 
Belirlenmesi ve Risk Yönetimi
Abdi Atılgan1, Rasim Dermez2, Necmi Kahraman1, Hüseyin Peker3, Burhan Demir4

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon MYO, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü, Afyonkarahisar 
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon MYO, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Afyonkarahisar 3Artvin Çoruh 
Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Artvin 4Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organisazyon Bölümü, Kırşehir
6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre, risk değerlendirme raporlarının oluşturulmasında iş yeri 
ortam ölçümleri büyük önem arz etmektedir. Fiziksel çevre, insanın yaşadığı ortamın konforu ile doğrudan 
ilgilidir. İş yerlerinde, çalışanların sağlığını bozan değişik fiziksel ve kimyasal koşullar vardır. Çalışanların 
günlük yaşamlarının büyük bir bölümü iş yerlerinde geçtiği için bu fiziksel etkenlere maruz kalmaktadırlar. 
Bu araştırma, Türkiye’de KOBİ olarak nitelendirilen küçük ve orta boy işletmelerin mobilya sanayi sektöründe 
yer alan kısmının, örnek boyutta incelenip fiziksel risklerin analiz edilmesini kapsamaktadır. Afyonkarahisar 
da faaliyet gösteren farklı mobilya işletmelerin üretim kısımlarında fiziksel risk etmenleri olarak; gürültü ve 
titreşim ile ilgili ortam ölçümleri yapılarak sağlık açısından riskleri belirlenmiştir. Mobilya işletmelerinde sık 
kullanılan makinelerin, boş durumda çalışırken gürültü değerleri ortalama; şerit testere 97 db, planya 87 db, 
kalınlık 82 db, zımpara 89 db, daire testere 88 db, freze 80 db ve torna 79 db olarak ölçülmüştür. Gürültü değerleri 
bazı işletmelerde marzuyet sınırının üstünde çıktığı tesit edilmiştir. 8 saatlik ölçüm sonucu ortam gürültü değeri 
ise ortalama 91 db olarak ölçülmüştür. Makinelerin boşta çalışırken 50 hz lik sabit şebeke geriliminde titreşim 
değerleri ise; şerit testere +6,050 N, planya +0,059 N, kalınlık -5,462 N, zımpara +12 N, daire testere -5,536 N, 
freze +0,200 N, torna -0,100 N olarak tesbir edilmiştir. Sonuç olarak, gürültüye karşı alınabilecek tedbirlerin 
başında; bakımlı makine, geniş çalışma ortamı, sesi kaynagında hapsedecek yalıtım yada izalosyon sistemleri 
ve son olarak kulak koruyucular tercih edilmelidir. Tireşimi azaltmak için alınabilecek tedbirlerin başında ise; 
makinelerin gövde ağırlıklarının artırılması, daha geniş bir kaide üzerinde zemine oturtulması ve bağlanması, 
hareketli parçaların bakımlı olması, makine ile zemin arasındaki titreşim yalıtımlı pabuçlar konulması, uygun 
devir hızında çalışılması ve ileri teknoloji ürünleri olan gürültü ve titreşim kaynaklı vibrasyon sönümleme 
levhalarının kullanılması titreşimi büyük oranda önleyeceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mobilya Endüstrisi, Gürültü, Titreşim, Risk Yönetimi

Determination of Physical Risk Exposures and Risk Management in 
Furniture Industry
Abdi Atılgan1, Rasim Dermez2, Necmi Kahraman1, Hüseyin Peker3, Burhan Demir4

1Afyon Kocatepe University, Afyon Vocational School, Material and Material Processing Technologies Department, 
Afyonkarahisar 2Afyon Kocatepe University, Afyon Vocational School, Department of Machinery and Metal 
Technologies, Afyonkarahisar 3Artvin Coruh University, Faculty of Forestry, Department of Forest Industrial 
Engineering, Artvin 4Ahi Evran University, Vocational School of Social Sciences, Department of Management 
and Organization, Kırşehir
According to the law on occupational health and safety numbered 6331, workplace environment measurements 
are of great importance in the creation of risk assessment reports. The physical environment is directly related 
to the comfort of the living environment. There are various physical and chemical conditions in the workplace 
which disrupt workers’ health. This research, in Turkey, which is considered as an SME small and medium-
sized enterprises located in part of the furniture industry, examined in the analysis of the sample size covers 
physical risks. Afyonkarahisar, as a physical risk factor in the production parts of different furniture enterprises 
operating in; noise and vibration were measured and the health risks were determined. The noise values   of the 
machines used frequently in the furniture industry when working in the idle state are average; band saw 97dB, 
planer 87dB, thickness 82dB, sanding 89dB, circular saw 88dB, milling 80dB and lathe 79dB. Noise values   have 
been found to be above the marginal limit in some enterprises. The mean value of the 8-hour measurement is 
91dB. When the machines are idle, the vibration values   at a constant mains voltage of 50Hz; band saw +6,050N, 
planer +0,059N, thickness -5,462N, sanding +12N, circular saw -5,536N, milling +0,200N, turning -0,100N As 
a result, at the beginning of measures to be taken against noise; a well-maintained machine, a wide working 
environment, insulation yada isolation systems that will keep it in the sound source, and finally ear protectors. 
At the beginning of the measures that can be taken to reduce the contraction; the use of vibration-damping 
plates made of high-tech products such as noise and vibration, the vibration of the machine, the vibration of the 
machine, the vibration of the machine, the vibration of the machine, It is believed.

Keywords: Furniture Industry, noise, vibration, risk management
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Yürüyen Merdiven Ve Yolların Kullanımında Teknik 
Emniyet Değerlendirmesi
Osman Sayar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul Anonim Şirketi / İstanbul

Daha çok alışveriş merkezleri, metro istasyonları ve havalimanları gibi yoğun insan trafiğine sahip alanlarda 
katlar arasında kesintisiz erişimi sağlamak amacıyla hizmet veren yürüyen merdiven ve yollar, insanlara 
sağladığı rahatlık ve konfor açısından yaşamı kolaylaştıran ekipmanlardır. Tüm dünyada sıklıkla kullanılan bu 
ekipmanlar her ne kadar risk içermese ve sadece kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyormuş gibi görünse de 
aynı zamanda birçok tehlikeyi bünyesinde barındırmaktadır. Bu hususta gerek yaşantımızda gerek medyada 
sıkça karşılaşılan tecrübe ve haberler bu ekipmanların ne kadar tehlikeli olduklarını gözler önüne sermektedir. 
Çalışmada yürüyen merdivenlerin teknik risk değerlendirmesinin önemi vurgulanmış, bu alanda farkındalığın 
artırılması amaçlanmıştır. Dünyadaki metro istasyonlarında yaşanan kaza istatistikleri dikkate alınarak, Job 
Safety Analysis (İş Güvenlik Analizi) yöntemi ile noktasal tespitler yapılarak tehlikelerin riske dönüşmeden 
minimize edilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması yöntem olarak belirlenmiştir. 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 ihmallerin hayati risklere ve kazalara 
sebep olduğu sıkça medyada yer almaktadır. Avrupa istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda kazalar 
üreticiden, kurulumdan, sorumlu firmadan, bakımdan sorumlu firmadan, gözetiminden sorumlu yetkililerden 
ya da kullanıcıdan kaynaklandığı gözlemlenmiştir. 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: Tehlike, Risk, Kaza, Yaralanma, Etiketleme/Kilitleme, Tedbir

Technıcal Safety Evaluatıon In Usıng Escalator And Ways
Osman Sayar

Istanbul Metropolitan Municipality Subway Istanbul Anonymous Company / Istanbul

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 equipment 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. It was determined as a method to minimize or completely remove the danger 
from the risk by making point determinations using the Job Safety Analysis method considering the accident 
statistics in the subway stations around the world. 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 authorities responsible for the supervision or the user. 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.

Keywords: Hazard, Risk, Accident, Injury, Labeling / Locking, Measure
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Petrol İstasyonlarında Risk Analiz için hangi yöntem 
daha uygundur ?
Yaver Saka

Bayburt Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenliği Bölümü, Bayburt, Türkiye

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu diğer iş kanunlarından ayıran en mümeyyiz fark, proaktif bir 
koruma anlayışı ile muhtemel tehlikeleri tespit ederek tüm müşterek paydaların daha eylem başlamadan 
kaza ve kayıplardan korumaktır. İşte bu muhtemel tehlikeler ve doğal sonuçları olan riskler bilinenin aksine 
beklenmedik durumlar değildir. Gerek meslek insanları ve gerekse de iş profesyonelleri haykıra haykıra gelen 
bu kazaların önlemlesi için hazırlanan bu prosedürlerin yazılı dökümantasyon haline getirilmesinin hukuki bir 
zorunlukla beraber ahlaki bir sorumluluk olduğunuda bilmektedirler. Öte yandan dünyanın globalleşmesini 
hızlandıran temel taşlardan enerji kaynakları arasında, milenyum çağını esir eden türlerden biri olan petrole 
nihayi tüketicinin ulaşmasını ilke edinen akaryakıt istasyonlarıda bu prosedür çalışmasının muhataplarından 
birisidir.

Yanıcı, yakıcı, patlayıcı, boğucu, toksik vs tüm tehlikelerin kol kola gezindiği bu işyerimizde de diğer çok tehlikeli 
işyerleri olduğu gibi yer değişimi, teknolojik değişim, metot değişimi, adres değişimi, gibi durumlarda ve tüm 
bunların olmadığı satabil hallerde bile en fazla 2 yılda bir yeniden yapılması veya revize edilmesi gereken bir 
çalışmadır risk değerlendirme raporu.

İşte tamda yukarıda yazılı olan iş bu işlevlerin ülkemizde sayıları 13000’i bulan akaryakıt istasyonlarında Risk 
değerlendirme çalışması yapımı için kullanılan X matris, Finne Kınney ve FMEA yöntemlerinin mukayese edilmesi 
bu çalışmasın konusu olacaktır. Yöntemlerin birbirlerine avantaj ve dezavantajlarını irdelemeye varmısınız ?

Anahtar Kelimeler: Akaryakıt İstasyon, Risk Değerlendirme, Risk değerlendirme yöntemleri

Which method is more suitable for Risk Analysis at Petrol Stations?
Yaver Saka

Bayburt University, Property Protection and Security Department, Bayburt, Turkey

The difference between the Occupational Health and Safety Act (No. 6331) and the other labor laws is to recognize 
the prospective hazards with a proactive approach to protection and to protect all common beneficiaries from 
accidents and losses without initiating action. This is not unexpected, unlike known hazards and risks with 
natural consequences. Both professional people and business professionals know that it is a moral responsibility, 
together with a legal obligation, to make written procedures for these procedures, which are prepared for the 
avoidance of these vicious accidents.

On the other hand, among the basic stones that accelerate the globalization of the world, among the energy 
sources, one of the interlocutors of the operation of the petrol stations, which is the principle that the ultimate 
consumer reaches the petroleum which is one of the species capturing the millennium age.

This is the place where all the dangerous things such as flammable, burning, explosive, suffocating, toxic etc are 
in dangerous places such as change, technological change, method change, address change and so on. a work-
related risk assessment report that needs to be reworked or revised.

This is the work of the above mentioned work. It will be the subject of this work to compare the methods of X 
matrix, Finne Kinney and FMEA which are used for the construction of risk assessment studies in gas stations 
with 13000 numbers in our country. Do you examine the advantages and disadvantages of each method?

Keywords: Fuel Station, Risk Assessment, Risk Assessment Methods
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Fine Kinney ve L Tipi Matris metotları ile Yangın ve 
Patlama Risk Değerlendirmesi
Berna Saraçoğlu Kaya, Bekir Korkmaz, Merve Küçükoflaz

Cumhuriyet üniversitesi, İSG Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha 
sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. İş kazaları ile meslek hastalıklarının neden oldukları kayıpları 
en aza indirmek amacıyla, bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin saptanması ve uygulanması 
doğrultusundaki çalışmalar kısaca “iş güvenliği” terimi olarak tanımlanmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization - WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour 
Organization - ILO) iş sağlığı ve güvenliğinin sürekli iyileştirilmesi konusunda son derece önemli çalışmalar 
yapmaktadır. ILO istatistiklerine göre her yıl yaklaşık 317 milyon iş kazası olmakta ve 2,3 milyon çalışan hayatını 
bu nedenden kaybetmektedir. Avrupa Birliği (AB) yeni yaklaşım direktiflerine uygun olarak yapılandırılan iş 
sağlığı ve güvenliği mevzuatımız iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde sorumlulukları ve yetkiyi 
işverene vermektedir. İşverenlerin sorumluluk ve yetkilerinin gereklerini sağlamak ancak doğru ve yetkin bir risk 
değerlendirmesi ile mümkündür. Günümüzde kullanılmakta olan 150’den fazla risk değerlendirme metodunun 
olduğundan söz edilmektedir. Bu metodlar içerisinde en sık kullanılanlardan ikisi, nicel metodlar olan Matris ve 
Fine Kinney metodudur.

Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kapsamında plastik üretim tesisi içerisinde saha çalışmaları esas alınarak 
yangın ve patlama risk analizlerinin yapılması ve risk skorlarının belirlenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu kapsamda öncelikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kavramlarla birlikte, risk analizinin ulusal ve uluslararası 
mevzuatta ve standartlarda geçen farklı tanımları ortaya konulmuştur. Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve 
güvenliği kapsamında risk analizi ve değerlendirmesi çalışmalarında işletmelerin kullandığı ve literatürde yer 
alan farklı yöntemlerin detayları açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Matris Metodu, Fine Kinney Metodu

Fire and Explosion Risk Assessment with Fine Kinney and L Type 
Matrix Methods
Berna Saraçoğlu Kaya, Bekir Korkmaz, Merve Küçükoflaz 

Department of OHS, Cumhuriyet University, Sivas, Türkiye

Occupational health and safety (OSH) is to protect employees from occupational accidents and occupational 
diseases and ensure that they work in a healthier environment. In order to minimize the losses caused by 
occupational accidents and occupational diseases, studies towards the identification and implementation of 
security measures based on scientific researches are briefly defined as “Occupational safety”.

The World Health Organization (WHO) and the International Labor Organization (ILO) are conducting very 
important work on the continual improvement of Occupational health and safety. According to ILO statistics, 
there are about 317 million work accidents per year and 2.3 million employees lose their lives for this reason. 
In our legislation on occupational health and safety, which is structured in accordance with the new approach 
directives of the European Union (EU), responsibility is given to the employers. It is only through an accurate and 
competent risk assessment that the requirements of the employers’ responsibilities and authorities are met. It 
is mentioned that there are more than 150 risk assessment methods currently in use. Two of the most common 
of these methods are the quantitative methods Matrix and Fine Kinney method.

In this study, fire and explosion risk analyzes were made based on field works within the plastic production 
facility within the scope of occupational health and safety and risk scores were determined and evaluated. In 
this context, firstly the concepts related to occupational health and safety as well as different definitions of risk 
analysis in national and international legislation and standards have been put forward. Turkey and the world in 
the context of occupational health and safety in the use of business risk analysis and assessment studies and 
explained details of the different methods in the literature.

Keywords: Occupational Health and Safety, Matrix Method, Fine Kinney Method
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Makine Bazlı Risk Değerlendirmesi
Yrd. Doc. Dr. Ali Kemal Çakir

Kastamonu Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Kastamonu

Firmaların rekabet ortamında daha avantajlı bir pozisyon alabilmeleri için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda planlı, sistemli ve standardize edilmiş çalışmalar yürütmeleri bir ihtiyaçtır.

Makine bazlı imalat yapan firmalarda en önemli insan kaynaklı sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve güvenli 
bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike yaratan kaynakların ya da 
tehlikeli durumların tespit edilmesi, bu tehlikelerin taşıdıkları risklerin değerlendirilerek, risk giderme sürecinde 
bireysel ve çevresel faktörler üzerinde çalışmalar amaçlanmaktadır. Risk değerlendirmesinde temel amaç ise 
işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltmak, insan sağlığını 
etkilemeyecek seviyeye düşürmektir. Bu riskler iş kazaları olabileceği gibi her türlü meslek hastalığı ve diğer 
sağlık riskleri de olabilir. Risk değerlendirmesi sonucunda, işyerindeki tüm tehlikelerin ne olduğuna karar 
verilmiş, kaza olma olasılığı ile olası kazaların boyutu/büyüklüğü hakkında bilgi sahibi edinilecektir. Daha da 
önemlisi, risk değerlendirmesi, mevcut riskler hakkında herkesin yeterli bilgi ile donatılması ve kaza olduğunda 
kimin ne yapması konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır. Bu çalışmadaki amaç, makine imalatı sektöründe 
tasarım veya üretim kademelerinde yer alan personelin, ürün geliştirme veya gerçekleştirme adımlarında 
ihtiyacı olacağı risk analizi ve risk azaltılması tasarım prensiplerini içermektedir. Bu kapsamda makine bazlı 
çalışan işyerlerinde, iş kazalarının azaltımına yönelik olarak yapılması planlanan Risk Değerlendirme süreci 
hakkında fikir verebilmesi için örnek bir Risk Derecelendirmesi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Makine, Tehlike, Risk, Risk Değerlendirmesi

Risk Assessment Based on Machine
Yrd. Doc. Dr. Ali Kemal Çakir

Kastamonu University, Mechanical Engineering Department, Kastamonu

It is a necessity for employees to carry out planned, systematic and standardized work on occupational health 
and safety, in order to take a more advantageous position in the competitive environment for companies.

One of the most important human-caused problems in machine-based manufacturing companies is that 
employees do not have a safe and secure working environment. It is aimed to identify sources or dangerous 
situations that create danger in terms of occupational health and safety, to assess the risks they carry, and to 
work on individual and environmental factors in the risk mitigation process.

The main purpose of the risk assessment is to reduce all kinds of danger and health risks arising from 
working conditions at workplaces and to reduce it to a level that will not affect human health. These risks can 
be occupational accidents, as well as all kinds of occupational diseases and other health risks. As a result of 
the risk assessment, all the hazards in the workplace are decided and information about the probability of 
an accident and the size / size of possible accidents will be obtained. More importantly, risk assessment will 
ensure that everyone is adequately informed about the risks involved and will be trained about who will do what 
to do in the event of an accident.

The aim of this study is to include risk analysis and risk reduction design principles that will be needed by 
the personnel involved in the design or production stages in the machine manufacturing sector in product 
development or realization steps. Within this scope, an exemplary Risk Scale has been examined in order to 
give an idea about the planned Risk Assessment process in order to reduce work accidents in machine-based 
workplaces.

Keywords: The Machine, Hazard, Risk, Risk Assessment
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Havacılık Sektöründe Kimyasal Süreçlerin Risk 
Değerlendirmesiyle İncelenmesi
İbrahim Akyürek1, Doç.dr. Filiz Derekaya2

1Tusaş Türk Havacılık ve Uzay San. A.Ş 2.Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 
Ankara

Bu çalışmada havacılık sektöründe üretimin bir parçası olan kimyasal süreçlerde risk değerlendirmesi 
yapılarak risklerin büyüklüğüne karar verilmesi ve ortaya çıkan risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Hava aracı üretimi bir dizi karmaşık süreçle gerçekleşmektedir. Hava aracı imalatı için hafif 
metaller ve kompozit malzemeler kullanılmaktadır. Havacılık sektöründe kimyasal yüzey işlemler, alüminyum, 
titanyum ve çelik gibi metallere uygulanmaktadır. Yüzey işlemleri, anodizasyon, kimyasal aşındırma, pasivasyon 
ve boya uygulamalarından oluşmaktadır. Kimyasal süreçlerde birçok farklı tehlike sınıfından kimyasal 
kullanılmaktadır. Kullanılan kimyasalların bir kısmının kullanılması kısıtlanmış, bazıları izne tabidir. Bu sebeple 
çalışan ve çevre sağlığının korunması büyük önem taşımaktadır. Kimyasallara maruziyetten kaynaklı meslek 
hastalıkları ve iş kazaları yaşanmaması için risklerin değerlendirilip mevcut önlemler gözden geçirilmeli, 
gerekirse çağın değişen şartlarına uygun ilave önlemler alınmalıdır.

Bu çalışmada kimyasal süreçler; kimyasal tehlikelerin süreç temelinde incelendiği Tehlike ve İşletebilirlik Analizi 
(HAZOP) ile incelenmiş ve riskin büyüklüğüne karar verildikten sonra alınması gereken önlemler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Havacılık sektörü, Risk Değerlendirmesi, HAZOP

Risk Assessment Survey of Chemical Processes in Aviation Industry
İbrahim Akyürek1, Doç.dr. Filiz Derekaya2

1Aerospace Industry. Inc. 2Department of Chemical Engineering, Gazi University, Ankara, TurkeyTurkish

In this study, the aim is, to determine the amount of risk in chemical processes which is the part of manufacturing 
process in aviation industry using risk assessment.

Aircraft manufacturing has complex processes. During process low weight metals and composite materials are 
used. Chemical surface treatment is applied to aluminum, titanium, and steel.

Surface treatment is anodization, chemical milling, passivation and dye application.

In these processes many hazardous chemicals are used. Handling of some chemicals are restricted, some 
of authorized by ECHA. Prevention of workers health and environment health are very important issue. Risk 
assessment plays a vital role in determining risks and hazards. Because of this fact, to prevent accidents and 
workplace illnesses reason of chemical exposure risk assessment have to apply, preventions are reviewed and 
if need extra preventions have to take.

In this study chemical process are surveyed with hazard and operability analyze HAZOP to determine the amount 
of risk. After determining the amount of risk, decide the precautions to be taken.

Keywords: Aviation industry, risk assessment, HAZOP
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Elektrik Dağıtım Sistemlerinde Risk Analizi
İbrahim Güneş, Abdulcebbar Aksu

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Avcılar 34320 İstanbul

Elektrik İletimi 154 kV ve 380 kV seviyesinde, Elektrik Dağıtımı 34,5 kV seviyesinde yapılmaktadır, bu sebeple 
elektrik dağıtım tesislerinde yüksek gerilim kaynaklı tehlikeler yoğun olarak bulunmaktadır. Yüksek gerilim 
elektrik tesislerinin bileşenlerini oluşturan iletim hatlarında, direklerde ve trafo merkezlerinde; kesici ve 
ayırıcıların bulunduğu noktalarda, aşırı akım, aşırı gerilim, yüksekten düşme, elektrik çarpmaları, patlama, 
yangın gibi riskler bulunmaktadır. Tesis güvenliği noktasında topraklama işlemleri yapılmakta, koruma 
teçhizatları kullanılmaktadır. Ayırıcılar, kesiciler, parafudrlar, izolatörler, sigortalar, koruma iletkenleri ve ark 
boynuzları gibi teçhizatlar aşırı gerilim ve aşırı akım risklerine karşı tesisi koruma altına almaktadır.

Bunların yanında bütün tesisi bileşenleri için topraklama, önemli bir unsurdur. Direklerde, iletim hatlarında, güç 
trafolarında ve trafo binalarında topraklamanın sağlanması gerekmektedir.

Tesiste alınan bu güvenlik önlemlerinin yanı sıra çalışanların da dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Çalışanlar 
çalışmalardan önce gerilim kesilmesini sağlamalı, işin niteliğine göre yüksekten düşmeye veya elektrik 
çarpmasına karşı koruyucuları kullanmalı, uyarı ve ikaz levhalarına dikkat etmelidir. Gaz, yağ veya boya ile ilgili 
çalışmalarda işin niteliğine göre gerekleri önlemleri almalı talimatlara uygun davranmalıdır.

Hem tesis bazında hem de çalışan bazında gerekli önlemler alındığında yüksek gerilim elektrik iletiminde hem 
iş kazası sayısının hem de ölümlü iş kazası sayısının düşürülmesi mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Yüksek Gerilim, Elektrik Tehlikesi, Enerji Dağıtımı

Risk analysis on Electric Distribution Systems
İbrahim Güneş, Abdulcebbar Aksu

Istanbul University Engineering Faculty, Electrical Engineering Department Avcilar 34320 Istanbul

Electricity Transmission is at 154 kV and 380 kV level and Electricity Distribution is at 34.5 kV level. Therefore, 
there are high voltage source dangers in electricity distribution facilities.

In the transmission lines which constitute the components of high voltage electrical installations, in poles and 
transformer centers; circuit breakers and disconnectors, overcurrent, overvoltage, high drop, electric shocks, 
explosion, fire. Earthing operations at facility safety point and protection equipments are used. Separators, 
cutters, surge arresters, insulators, equipment such as fuses, protective conductors and arc horns, overvoltage 
and overcurrent protects the plant against risks.

In addition, grounding for all plant components is an important factor. the Poles, transmission lines, power 
transformers and substation buildings. In addition to these established security measures, employees must 
also pay attention There are particulars. Employees ensure that the voltage is cut off before the work, according 
to the nature of the work use protectors against falling from high or electric shock, warning and warning should 
pay attention to the signs. According to the nature of work in gas, oil or paint work the requirements must 
comply with the instructions to take precautions.

Higher levels of both plant-based and employee-based measures it is possible to reduce both the number of 
work accidents and the number of fatal work accidents in voltage electrical transmission.

Keywords: High Voltage, Dangers in Electricity, Energy Distribution
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Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Risk Kaynakları
İbrahim Güneş, Ömer Ahmet Öztürk

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Avcılar 34320 İstanbul

Yenilenebilir Enerji Sistemleri karbon emisyonu içermeyen yöntemlerle elde edilen kaynaklardır, Güneş enerjisi 
ile Fotovoltaik sistemler aracışığı ile elektrik üretilir, bu sistemlerde elektrik DC akım ve gerilim, mekanik 
riskler, batarya ünitesinde yer alan kimyasal riskler başlıca tehlike kaynaklarıdır. Rüzgar enerji sistemlerinde 
mekanik riskler ve elektriksel riskler ön plana çıkmakta döner aksamlar çalışanların maruz kalacağı başlıca 
risk gruplarıdır. Biyokütle ve biyo gaz enerji sistemleri biyolojik ve kimyasal riskleri ile ön plana çıkmaktadır. 
Energi kaynaklarına gire risklerin haricinde mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü ünitelerde ve 
Elektrik iletim sistemine bağlandığı noktalarda yüksek akım ve gerilimden kaynaklı elektriksel riskler ve 
mekanik hareketlerden dolayı jeneratör ve türbin bölgelerinde mekanik riskler yenilenebilir enerji sistemlerinin 
tüm çeşitleri arasında önplanda yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Risk analizi, elektriksel risk

Risk sources in Renewable Energy Systems
İbrahim Güneş, Ömer Ahmet Öztürk

Istanbul University Engineering Faculty, Electrical Engineering Department Avcilar 34320 Istanbul

Renewable Energy Systems are the sources obtained by methods that do not contain carbon emissions. 
Electricity is generated by means of solar energy and photovoltaic systems. In these systems, electrical DC 
current and voltage, mechanical risks, chemical risks in the battery unit are the major sources of danger. 
Mechanical risks and electrical risks are at the forefront of wind energy systems, and rotating components are 
the main risk groups to which workers are exposed. Biomass and biogas energy systems are at the forefront 
with their biological and chemical risks. Mechanical risks in generators and turbine areas due to electrical risks 
and mechanical movements due to high current and voltage in the units where mechanical energy is converted 
to electrical energy other than the risks of non-existent sources, and where they are connected to the electric 
power transmission system are located in front of all kinds of renewable energy systems.

Keywords: Renewable energy, risk analysis, elektrical risk
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Sınırlandırılmış, Kapalı, Dar Ve Çukur Alanlarda 
Güvenli Çalışma
Memet Gültek1, Ali Serdar Gültek2

1İş Güvenliği Uzmanı 2İstanbul

İşyeri sahasındaki sınırlandırılmış kapalı, dar, çukur alanlarda çalışma iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli 
bir yere sahiptir. Birçok çalışan için sınırlandırılmış kapalı, dar, çukur alanlar sağlık ve iş güvenliği açısından 
önemli derecede risk oluşturabilen alanlardır. Sınırlandırılmış kapalı, dar, çukur alanlarda meydana gelen iş 
kazalarının büyük çoğunluğu patlama, yangın ile ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu 
ortamlarda yapılacak çalışmalar çok ciddi çok daha fazla dikkat ve özen gerektirir. Sınırlandırılmış kapalı, dar, 
çukur alanlarda yürütülen çalışmalarda gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için bu türden 
alanların iyi tanınması ve bu yerlere uygun çalışma planı ile risk değerlendirme raporu ve acil durum planlarının 
yapılması yanında yapılan çalışmalarda üç önemli konuya dikkat edilmesi gerekir.

1. Sınırlandırılmış kapalı, dar, çukur alana ancak işin başka şekilde yapılmasının mümkün olmadığı hallerde 
girilmesi

2. Sınırlandırılmış kapalı, dar, çukur alana girişin gerekli olduğu hallerde, işin güvenli yapılabilmesi için oluşturulan 
güvenli giriş prosedürüne uyulması,

3. İşe başlamadan önce uygun acil durum önlemlerinin alınması.

Bu çalışmada can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla sınırlandırılmış, kapalı, dar ve çukur alanlarda 
yürütülecek çalışmalarda tehlikelerin tespiti, önlemlerin belirlenmesine yönelik metodoloji yürürlükteki yasal 
mevzuat gerekleri çerçevesinde katılımcılara aktarılacaktır

Anahtar Kelimeler: Kapalı Alan, Sınırlı alan, Risk

Safe Working in Restricted, Closed, Narrow and Hollow areas
Memet Gültek1, Ali Serdar Gültek2

1Occupational Safety Expert 2Istanbul University

Work in restricted closed, narrow, pithole areas on the workplace has an important place in terms of 
occupational health and safety. Limited, closed, narrow pit areas for many employees are enclosures that can 
pose a significant risk for health and work safety. The vast majority of work accidents that occur in restricted 
closed, narrow, pit areas can result in explosion, fire, or serious injury or death.

The work to be done in these environments requires much more care and attention.

In order to be able to take necessary health and safety precautions in the closed, narrow pit areas, it is necessary 
to pay attention to three important issues in the work carried out besides the recognition of such areas and the 
appropriate study plan and risk assessment report and contingency plans.

1. Entering restricted, closed, narrow, pitched areas only where it is not possible to do otherwise

2. Compliance with the safe entry procedure to ensure that work is done safely in situations where entry into 
restricted closed, narrow, pit area is necessary,

3. Take appropriate emergency precautions before starting work.

In this work, the methodology for the determination of the hazards and the determination of the measures in the 
works to be carried out in restricted, closed, narrow and pit areas to ensure the safety of life and property shall 
be presented within the scope of the current legislative requirements

Keywords: Restricted Space, Confined Space, Risk
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Alt işveren ( Taşeron ) Yönetimi
Funda Kayaaslan Salman

Yılmaz Elektrik

Asıl işverenlerin yapmış olduğu işlerin % 65 inden fazlasının asıl işveren- alt işveren ilişkisi içerisinde 
tamamlanması, kuruluşların alt işveren (taşeron)’ e yüksek derecede bağımlı olduğunun göstergesidir. Bu 
durum asıl işin doğurduğu risklerin yanında bu bağımlılıktan gelen ve kontrolü ciddi sorumluluk isteyen riskleri 
de beraberinde getirmektedir. Asıl işveren, yapılacak işin proje aşamasından başlanmak üzere iş teslimine 
kadar geçen sürece, iş sağlığı ve güvenliğinin gerekliliklerini entegre ederek sistematik şekilde olası riskler 
yönetmelidir. Oluşturulacak olan sistem, proje yönetimi, iş akışı ve iş metodları, mevcut durum analizi, istenilen 
durum dizaynı, kontrol sistemlerinin tanımlanması, maliyet yönetimi, süre yönetimini içermeli ve kapsamlı bir 
iş sağlığı ve güvenliği sözleşmesinin düzenlenmesi ve uygulanmasını sağlamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Alt işveren risk yönetimi, taşeron yönetimi,

Risk yönetimi sub-employer management
Funda Kayaaslan Salman

Yilmaz elektrik

Actual employer makes %65 more of the jobs but these jobs are completed between actual employer and 
subemployer. this situation indicate that actual employer are higly dependent on the sub-employer so from 
this addiction and risks tahat require serious responsibility occurs with actual work creates risks. Actual 
employer direct risks systematically with accupational health and safety requirement and this process is from 
the beginning of the project to the delivery of the job. this system created by the actual employer should provide 
editing and application for project management, workflow, work methods, analysis of available situation, 
intednded situation design, identification of control system, cost and time managementwith a comprehensive 
accupotional health and safety contract.

Keywords: sub-employer management, risk management
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Risk Değerlendirmesi: Çanakkale İli Eceabat İlçesinde 
Gıda Fabrikasında Bir Uygulama
Damla İskenderkaptanoğlu Doğru, Ömer Faruk Öztürk

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Yapılan işin niteliğine bağlı olarak her işyeri sağlık ve güvenlik açısından pek çok tehlikeyi bünyesinde 
barındırmaktadır. Teknoloji geliştikçe çalışanların karşılaştığı yeni tehlike kaynakları ve bu kaynaklardan doğacak 
yeni riskler bulunmaktadır. Bu da iş kazalarının ve dolasıyla da hem maddi hem de manevi kayıpların sayısını 
arttırmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında yapılan çalışmaların ve verilen eğitimlerin amacı, sağlık 
ve güvenlik tehlikelerinden ve bunların yarattığı risklerden arındırılmış çalışma ortamlarının sağlanmasıdır. 
Unutulmamalıdır ki tehlikelerin yol açtığı kazaların %98’i alınacak tedbirlerle önlenebilir niteliktedir.

Bu çalışma da Çanakkale ili Eceabat ilçesinde bulunan bir gıda üretim fabrikasında iş güvenliği açısından ortaya 
çıkabilecek tehlike ve bu tehlike kaynaklarından doğacak riskler belirlenmiş, belirlenen bu tehlike kaynakları 
ve risklere karşı alınabilecek tedbirler saptanmıştır. Çalışma alanı olarak seçilen gıda fabrikasında çalışma 
bölümleri ayrı ayrı incelenmiş, tehlike kaynakları tespit edilmiş, her bir tehlike kaynağından doğacak riskler 
belirlenip L matris yöntemi kullanılarak risk değerlendirmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Risk değerlendirmesi, L tipi matris yöntemi

Risk Assessment: An Application in Food Factory in Canakkale/
Eceabat
Damla İskenderkaptanoğlu Doğru, Ömer Faruk Öztürk

Canakkale Onsekiz Mart University, Canakkale

Depending on the occupational health and safety duties, it contains many hazards. As technology develops, 
there are new sources of danger that are encountered by workers and new risks that arise from these sources. 
This, in turn, increases the number of both mannequins and spiritual losses. Occupational Health and Safety 
(OHS) Administrative Affairs Administration, OHS Administration. It should not be forgotten that measures are 
preventable.

In this study, a food production factory located in the Eceabat province of Çanakkale province is determined to be 
risky due to the emergence of dangerous and dangerous sources, and the precautions that can be taken against 
these determined risk sources and risks have been determined. The study areas of the food factory selected by 
the study area were examined separately, the sources of the hazards were identified, the risks from one source 
of hazards were identified and the defined risk assessments were made.

Keywords: Occupational health and safety, Risk assessment, L-type matrix method
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Dondurulmuş Gıda Üretimi Yapan Firmalarda İş Sağlığı 
ve Güvenliği
Suzan Yanık, Ömer Faruk Öztürk

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale

Gıda ürünleri imalat sektörü, ticari hacmi düşünülecek olursa bugün dünyadaki en büyük sektörlerden birisidir. 
Ülkemizde uygulanmakta olan mevzuatta gıda maddesi; “Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak 
üzere, içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen 
ve/veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü madde” olarak tanımlanmıştır. İş sağlığı ve güvenliğinin 
temel amacı, önce çalışanı korumaktır. “Önlemek ödemekten ucuz ve insancıldır” ilkesi ile hareket eden iş 
sağlığı ve güvenliği, yeni yüzyılda en önemli ve en dinamik sistemlerinden biridir. Bu çalışmada, Dondurulmuş 
Gıda Ürünleri İmalatı Sektörü, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından incelenmiştir. Örnek bir etüt çalışması olması 
amacıyla Çanakkale’de bulunan dondurulmuş meyve sebze üretimi yapan bir tesis seçilip tesis içindeki tüm 
alanlar değerlendirilmiştir. Ayrıca önleyici tedbirlerden detaylı olarak bahsedilip, değerlendirilen sonuçlar ile 
işletmede can güvenliğinin sağlanması, maddi kayıpların, iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenmesine ve 
hatta ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli adımların atılmasına imkan sağlanması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Dondurulmuş Gıdalar, Risk Analizi

Occupational Helath and Safety in Frozen Food Factories
Suzan Yanık, Ömer Faruk Öztürk

Canakkale Onsekiz Mart University

If the commercial volume is to be considered, frozen food production industry is one of the largest sectors in 
the world today. Food legislation which being applied in our country; is defined food as “All kinds of raw, semi-
finished or finished goods which are consumed and/or consumed by people, except tobacco and substances 
used only for medicine, including drinks and gums and materials used for preparation and processing “. The 
main aim of occupational health and safety is to protect the employee first. Occupational health and safety 
which is motivated by the “PREVENT IS CHEAPER AND MORE HUMANE THAN PAYING” principle, is one of the 
most important and dynamic systems in the new century. In this study, the Frozen Food Production industry 
has been examined in terms of Occupational Health and Safety. In order to have a sample study, a facility which 
produces frozen fruit and vegetables in Çanakkale was selected and all the sites within the plant were evaluated. 
In addition, precaution measures are mentioned in detail and it is aimed to take necessary steps to prevent 
the loss of material losses, occupational accidents, occupational diseases and even to eliminate occupational 
diseases and safety.

Keywords: Occupational Helath and Safety, Frozen Foods, Risk Analysis
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Risk management: driving force to create common 
interest and safety culture in Bangladesh
A, k, m Masum Ul Alam Masum Ul Alam1, Dr. M.h Faruquee Faruquee Faruquee2

1Department of occupational health and safety, Bangladesh University of health and sciences, Bangladesh 
2Department of environmental health and safety, Bangladesh University of health and sciences, Bangladesh

After Rana Plaza industrial disaster good progress has been made to develop foundation for a long-term safety 
culture in Bangladesh while challenges remain. But, it’s a paradigm shift for Bangladesh to ensure workplace 
safety. In 2013, the government endorsed OSH Policy and identifies the risk of Occupational Health and Safety 
as a priority. In spite of that risk assessment is one of the responsibilities of Safety Committee. But, this issue is 
not being taken as priority by the government and employers.

Despite of that companies are adopted risk management in Bangaldesh. Different assessment techniques are 
applied to meet the requirements of industries and society, which are based on available model. But, hazard 
Identification and risk assessment concepts are key issues of Risk Management to initiate Safety Culture.

To ensure safety at the company and factory level government National Occupational Safety & Health and 
Industrial Council should take initiative to set up common Risk Management system for Bangladesh to achieve 
common interest to increase productivity and ensure safety at the workplace.

Apart from that newly amendment law has a provision to set Safety Committee at the company level to provide 
support to ensure safety and risk assessment is one of the responsibilities of the safety committee. But, Risk 
Management system is new issue for Bangladesh and it could be one of the common interests of the tripartite 
members to accelerate in the industry level to create safety and support to increase productivity.

Keywords: Risk Management, Hazard, Safety and Productivity.
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Bir Otel İşletmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Risklerinin Fine-Kinney Metodu ile Analizi
Yasemin Yamurluklu1, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan2

1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı, Ankara 2Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara

Oteller, sunulan hizmetlere bağlı olarak yapılan işlerin çeşitliliği, sektörde eğitimli personel kadar nitelikli 
olmayan personelin de istihdam edilmesi, genç işçi ve stajyerlerin diğer sektörlere göre fazla olması nedeniyle iş 
sağlığı ve güvenliği açısından önem arz eden işletmelerdir. Ayrıca otel işletmelerinde, sezonluk işçi çalıştırılması, 
bayram, hafta sonu gibi tatil günlerinde ve balo, toplantı vb. faaliyetlerde ek personel temini yapılması bu 
sektörde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemini artırmaktadır. Bu çalışmada sektördeki iş sağlığı ve 
güvenliği şartlarının anlaşılması, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin tespit edilmesi ve risklere yönelik çözüm 
önerileri getirilmesi amaçlanmıştır.

Ankara ilinde yer alan beş yıldızlı bir otel işletmesinde Fine-Kinney metodu ile risk değerlendirmesi yapılmıştır. 
İşletmede iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin toplam 190 adet risk tespit edilmiş, risklerin sayısal olarak dağılımına 
bakıldığında en çok riskin mutfak bölümünde olduğu görülmüştür. Mutfak bölümünü kat hizmetleri ve yiyecek-
içecek servis hizmetleri izlemektedir. Risklerin etmenlerine göre dağılımına bakıldığında İşletmede öne çıkan 
risk etmenlerinin % 17,9 oranıyla “mekanik etmenler”, % 15,8 ile “işyeri ortamından kaynaklanan genel etmenler” 
ve % 15,3 ile “güvensiz davranış kaynaklı etmenler” olduğu tespit edilmiştir.

Bu çalışma kapsamı şehir oteli ile sınırlı tutulmuş olup, sahil kesimlerinde bulunan turistik otel ve tatil köylerinde 
özellikle yaz aylarında benzeri çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fine-Kinney metodu, iş sağlığı ve güvenliği, oteller, risk değerlendirmesi

Analysis of Occupational Health and Safety Risks in a Hotel 
Enterprise by Fine-Kinney Method
Yasemin Yamurluklu1, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan2

1Institute of Health Sciences, Occupational Health and Safety Master Program, Gazi University, Ankara, Turkey 
2Department of Public Health, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey

Hotel enterprises are important in terms of occupational health and safety because of the diversity of jobs 
that are made according to the services offered by the hotels, employment of non-qualified personnel in the 
sector as well as employment of young workers and trainees compared to other sectors. In addition, in hotel 
enterprises, seasonal workers, additional staff procurement in holidays such as weekends, and for ball, meeting, 
etc. increases the importance of occupational health and safety practices in this sector. The aim of this study is 
to understand the occupational health and safety conditions in the sector, to determine the risks of occupational 
health and safety and to propose solutions for the risks.

Risk assessment was performed in a five-star hotel located in Ankara by using the Fine-Kinney method. A total 
of 190 risks related to occupational health and safety were identified and it was seen that the risks were mostly 
in the kitchen area in terms of numerical distribution. The kitchen area is followed by housekeeping and catering 
services. ccording to the distribution of risk factors, it was determined that the risk factors that emerged in the 
business were “mechanical factors” with 17,9%, “general factors originating from the workplace environment” 
with 15,8% and “unsafe behavioral factors” with 15,3%.

The scope of this study has been limited to the city hotels and similar studies needs to be done especially in the 
summer months at the tourist facilities in the coastal areas.

Keywords: Fine-Kinney method, occupational health and safety, hotels, risk assessment
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Park ve Bahçe Hizmetlerinde Sağlık ve Güvenlik Risk 
Faktörleri
Hatice Özdemir, Elif Erdoğan

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Kayseri

Park ve bahçe faaliyetleri daha çok belediyelerin ve üniversitelerin hizmet alanları içerisinde tanımlanmış 
çalışmalardır. Çalışma alanı geniş ve dağınıklık gösterir. Çalışma sırasında ortaya çıkan kimi tehlikeler çalışanı 
etkileyebileceği gibi o sırada o alanı kullanan kişilere de zarar verebilir. Yapılan işin kapsamı da geniştir. Mevcut 
yeşil alanların sulanmasından, çimlerin biçilmesine, toprağın havalandırılmasından ağaçların budanmasına, 
ilaçlama çalışmalarından dikime kadar uzanır. Ayrıca kullanılan sulama kuyularının bakımı, park mobilya ve 
aydınlatma ekipmanlarının takibi ve bakımı da sürece dahildir.

Bu çalışma ile, yürütülen park ve bahçe hizmetleri sunumu sırasında ortaya çıkan tehlikeler ve risklerin 3T 
Risk Değerlendirme Matrisi kullanılarak analiz edilmesi planlanmaktadır. 3T Risk Değerlendirme Metodu 
Finlandiya’da geliştirilmiştir. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de 
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi) kapsamında Türkçe’ye çevrilmiştir. Metot 
modüler bir yapıya sahip olup her sektörde kullanılabilir. Her risk değerlendirmesinde kullanılması gereken 
5 temel modülden oluşur. Bunlar: Kaza tehlikeleri, çalışma ortamındaki fiziksel baskı faktörleri, kimyasal 
ve biyolojik faktörler, yapılan işin kas iskelet sistemine bindirdiği yük ve yapılan işle ilgili psiko-sosyal baskı 
faktörleridir. Çalışma ile, bu 5 temel modüle, park ve bahçe hizmetlerinin yürütümüne özel yeni modüllerin 
eklenmesi ve tehlikelerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Park ve bahçeler, risk analizi, 3T metodu

Health and Safety Risk Factors in Park and Garden Service 
Activities
Hatice Özdemir, Elif Erdoğan

Erciyes University, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Occupational Health and Safety Program, Kayseri, Turkey

Park and garden activities are more defined within the service areas of municipalities and universities. The work 
area is wide and shows a mess. Some hazards that arise during the study may affect the employee, as well as 
damage to the people who use that area at the time. The scope of the work is also extensive. It extends from 
the irrigation of the existing green areas to the mowing of the grass, the soil from the ventilation of the trees, 
from the spraying work to the upright. Also included is the maintenance of irrigation wells, the pursuit and 
maintenance of park furniture and lighting equipment.

This study is planned to be analyzed by using the 3T risk assessment matrix of hazards and risks arising during 
the park and garden services conducted. The Risk assessment method has been developed in Finland. It has 
been translated into Turkish as part of the ISGIP (The project for improving occupational health and safety 
conditions in the workplace in Turkey) funded by the European Union and the Republic of Turkey. The method 
has a modular structure and can be used in every industry. It consists of 5 basic modules that should be used in 
every risk assessment. These include: accident hazards, physical pressure factors in the working environment, 
chemical and biological factors, the burden of the work carried out into the musculoskeletal system and the 
psycho-social pressure factors involved in the work. With the study, this 5 basic module aims to add new 
modules and hazards to the conduct of parks and garden services.

Keywords: Parks and gardens, risk analysis, 3T method
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Uzak Petrol ve Gaz Proje Sahası Derin Deniz 
Geoteknik Araştırmalarında İş Sağlığı Güvenliği ve 
Çevre Planı ve Uygulamaları
Zeynep Huri Özkul Birgören

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat Müh. Böl., Ankara

Uzak bölgelerde yapılan sığ ve derin deniz geoteknik araştırmaları çoğunlukla orta veya büyük ölçekli iş 
gemilerinin arka güvertesi kullanılarak gerçekleştirilir. Tipik araştırmalar, özellikle petrol ve gaz projeleri 
kapsamında yürütülenler, 2 veya 3 hafta süren geziler şeklinde planlanır. Toplam süre, iş kapsamı, hava koşulları 
ve yaşanan ekipman arıza süreçlerine bağlı olarak değişir. Hem derin deniz çalışması söz konusu olduğundan 
hem de proje sahasının şehir merkezlerine uzaklığı sebebi ile bu tür işlerde olası riskler diğer projelere kıyasla 
daha yüksek düzeydedir. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini temin etme yolunda tipik olarak detaylı bir İş 
Sağlığı, Güvenliği ve Çevre (İSGÇ) planı yüklenici tarafından hazırlanır ve müşteri tarafından incelenip onaylanır. 
Gemi güverteden ayrılmadan yapılan bir toplantıda, bu plan bütün çalışma ekibi ile paylaşılır ve tüm ayrıntılar 
konuşulur. Bu İSGÇ planı proje kapsamı ve çalışma koşullarına bağlı olarak her gezi için özel hazırlanır. Plana 
eksiksiz olarak uyulup uyulmadığı sıkı olarak takip ve kontrol edilir. Bu çalışmada yazarın tecrübelerine dayalı 
olarak derin deniz geoteknik araştırmalarında takip edilen tipik İSGÇ konuları ele alınmaktadır. Gemide güvenli 
çalışma kültürünün oluşturulması ve sürdürülmesi çok mühimdir. Bu hedefe hizmet etme yönünde kabul 
görmüş bazı tipik uygulamalar ve araçlar tartışılacaktır: iş güvenliği analizleri, alet-kutusu konuşmaları, tarafsız 
gözlemci kullanımı, günlük güvenlik değerlendirmeleri, güvenlik kartı uygulamaları, ve haftalık teşvik amaçlı 
eşantiyon hediyeleri büyük şirketlerinin petrol ve gaz projelerinde kullandıkları tipik uygulamalar arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Geoteknik, derin deniz araştırması, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Planı

Health Safety and Environment Plans and their Implementation in 
Offshore Geotechnical Site Investigations in Remote Sites for Oil 
and Gas Projects
Zeynep Huri Özkul Birgören

Yildirim Beyazit University, Engineering and Natural Sciences Faculty, Department of Civil Eng., Ankara

Geotechnical investigations conducted in shallow and deep water sites that are in remote locations typically 
involve sampling activities from the back deck of a medium to large size work vessel. Typical expeditions, 
particularly those conducted for oil and gas projects, last two to three weeks depending on the extent of the work 
scope, encountered weather conditions and equipment downtime. The risks pertaining to such work are high 
not only because it is conducted from a vessel but also because access to aid, in case of an emergency, is limited 
due to the remoteness of the site to urban centers. To ensure the health and safety of the personnel a detailed 
Health, Safety and Environment (HSE) plan is typically prepared by the contractor, reviewed and accepted by 
the client and subsequently presented to the entire investigation team before the vessel mobilizes to the site. 
The HSE plan is customized for the scope of work and environmental conditions pertaining to each expedition. 
Adherence to it is strictly followed and controlled. This study describes some typical HSE considerations in 
offshore geotechnical site investigations as based on the author’s experience. The importance of creating 
a culture of safety on board is critical. Some accepted applications and tools used to promote and sustain 
this culture on board the vessel are discussed. Job safety analyses, toolbox talks, the use of an independent 
observer, daily safety briefings, safety card reporting, and weekly incentive prizes are among the techniques 
typically employed by large oil and gas companies for their offshore project sites.

Keywords: Geotechnics, offshore deep water investigation, Health, Safety and Environment Plan
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Uşak Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
Laboratuvarlarında Risk Değerlendirmesi Uygulaması: 
L Tipi Matris Metodu ile Fine Kinney Metodunun 
Karşılaştırılması
Barış Sardoğan1, Senem Şanlı2

1Uşak Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Uşak 2Uşak Üniversitesi, Kimya Bölümü, Uşak

2012 yılında yürürlüğü giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda, risk değerlendirmesinin kanun 
kapsamına giren her işyerinin yükümlülüğü olduğu ve bunun işverenin sorumluluğunda bulunduğu ifade 
edilmektedir. Çalışma yapılan tüm alanlarda risk değerlendirmesi yapılma zorunluluğu vardır. Fine Kinney ve 
L Tipi Matris metotları, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki risk analizlerinde en çok kullanılan metotlardandır. İki 
metot da tüm sektörlere uygulanabilir ve uygulamasının kolay olmasından dolayı çok tercih edilmektedir. İki 
metodu birbirinden ayıran fark ise frekans değeridir. İki metotta da olasılık ve şiddet kavramlarına yer verilmiştir, 
fakat Fine Kinney metodunda frekans kavramı hesaplamalara dahil edilerek daha detaycı bir analiz ortaya 
konmuştur. Çalışmamızda, Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi binasında bulunan, Gıda Mühendisliği 
Laboratuvarlarında iki metot da kullanılarak, aynı tehlike kavramları üzerine iki farklı risk değerlendirmesi 
yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda; risk skorları göz önünde bulundurularak karşılaştırma 
yapılmıştır. Fine Kinney risk değerlendirme metodunun, L Tipi Matris metoduna göre daha detaylı bir analiz 
olduğu, risk skorlarının hesaplamasında frekans değerinin de kullanıyor olmasının risk değerlerinde daha 
detaycı bir yaklaşımın olduğu belirlenmiştir.

Çalışmamız sonucunda; risk değerlendirmesi yapılan ortamda her iki metodun da kolayca uygulanabilir olduğu, 
L tipi matris metodunun daha basit ve yüzeysel olduğu, Fine Kinney metodunun daha detaycı ve kapsamlı 
olduğu, her iki metodun da bir kişi tarafından gerçekleştirilebileceği gibi, bir ekip tarafından da kolayca yapılabilir 
olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fine Kinney, L Tipi Matris Metodu, Gıda Mühendisliği Laboratuvarları

Risk Assessment in Uşak University Food Engineering Laboratories: 
Comparison of L-Type Matrix Method and Fine Kinney Method
Barış Sardoğan1, Senem Şanlı2

1Uşak University, Department of Occupational Health and Safety, Uşak 2Uşak University, Department of 
Chemistry, Uşak

It is stated in the Law on Occupational Health and Safety No. 6331, which was enacted in 2012, that the risk 
appraisal is the obligation of every workplace covered by the law and that it is the employer’s responsibility. 
Risk assessment is required in all areas of operation. Fine Kinney and L Type Matrix methods are the most 
commonly used methods for risk analysis in the area of   occupational health and safety. Both methods are 
applicable to all sectors and are preferred because of their ease of implementation. The difference between the 
two methods is the frequency value. In both methods, the concepts of probability and intensity are included, but 
in the Fine Kinney method a more detailed analysis has been introduced by including the frequency concept 
in the calculations. In our work, two different risk assessments were made on the same hazard concepts by 
using two methods in the Food Engineering Laboratories located at Uşak University, Faculty of Engineering. As 
a result of analysis of obtained data; risk scores were taken into account. It has been determined that the Fine 
Kinney risk assessment method is a more detailed analysis than the L Type Matrix method and that a more 
detailed approach to the risk values   of using the frequency value in the calculation of risk scores has been 
established.

Keywords: Fine Kinney, L Type Matrix Method, Food Engineering Laboratories
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Robotlaşmanın Önemi
Berna Saraçoğlu Kaya, Zeynep Arslan

Cumhuriyet üniversitesi, İSG Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) raporuna göre her yıl savaşlar sonucu yaklaşık 700 bin kişi yaşamını 
yitirirken, iş kazası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon kişiyi bulmaktadır. Aynı raporunda, çalışma 
yaşamında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması halinde, kazalardan meydana gelen ölümlerin en az yarısının 
önlenmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları, yapılan işten dolayı değil, 
o işin nasıl yapıldığı ve o iş yapılırken ne önlemler alındığı ile ilgili olarak ortaya çıkar. İş kazaları ile meslek 
hastalıklarının neden oldukları kayıpları en aza indirmek, çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda 
çalışmalarını sağlamak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalışmaları yapılmaktadır. Robotlaşma ile güvenli 
olmayan, sağlık yönünden sakıncalı ve monoton işlerde robotların kullanımı sayesinde birçok iş kazası ve 
meslek hastalığının önlenebileceği gibi şirketlerin daha az masraf ile en yüksek karı elde etme çabası sonucu 
bazı meslek gruplarının yok olmayla karşı karşıya kalacağı ve işsizliğin artacağı da bir gerçektir.

Bu çalışmada robotlaşmanın iş sağlığı ve güvenliği üzerine etkileri incelenmiştir. Endüstriyel robotlar ve iş 
güvenliği ilişkisi irdelendiğinde, iş güvenliği açısından riskli çalışmalarda robotların kullanılması ve bu mekanik 
sistemlerin iş istihdamına ve meslek kollarına karşı oluşturmuş oldukları tehlikeler incelenerek, Dünya ve 
Türkiye’deki robotlaşma örnekleri sunulmuştur. Sonuç olarak ortaya çıkış felsefesi tehlikeli, riskli, kirli ve zor 
işlerin insan değil makine sistemlerince yapılmasından geçen robotlaşmanın kontrolsüz yaygınlaşması halinde 
birçok meslek kolu üzerine ve iş istihdamına ciddi zararlar vereceği öngörülmüştür. Robotların kullanımı ile insan 
için tehlikeli olan birçok iş kolunda kolaylık sağlanacak; robot kullanımı sonucu birçok iş kazası önlenebilecek 
ve birçok meslek hastalığına engel olunabilecektir. Dünyada bu yeni bir konu olduğu için bu konuda kanunlar ve 
standartlar yeterli değildir. Robotlaşmanın iş sağlığı ve güvenliği üzerine kullanımı kanunlar ve yönetmelikler ile 
İSG açısından daha güvenli hale getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Robotlaşma, İş kazası, Meslek hastalığı

The Importance of The Robotic In Occupational Health And Safety
Berna Saraçoğlu Kaya, Zeynep Arslan

Department of OHS, Cumhuriyet University, Sivas, Türkiye

International Labor Organization (ILO) report, the number of people being killed because of work accidents is 
up to 2 million people. It also states in the ILO report that if necessary security measures are taken at work, it 
is possible to prevent at least half of the deaths from these accidents. Occupational accidents and occupational 
diseases arise as to how the work is done and what measures to take when it is done. Occupational health and 
safety (OHS) studies are being carried out in order to minimize the losses caused by occupational accidents and 
occupational diseases, to protect employees and to work in a healthier environment. Robotics can prevent many 
occupational accidents and occupational diseases, and the efforts of companies to obtain the highest profit with 
less expense also force some occupational groups. Many workers are at risk of becoming unemployed because 
of the roboticization that makes it possible to produce on a larger scale with fewer workers.

In this study, the effects of robotization on occupational health and safety were examined. When considering the 
relationship between industrial robots and occupational safety, it is thought that increasing use of robots will 
cause decrease in occupational accidents and occupational diseases while decreasing employment. Opinions of 
scientists and examples of robotics are presented on this subject.

As a result, uncontrolled widespread use of robotics has been predicted to seriously harm many professional 
lines and employment. With the use of robots, there will be convenience in many work that are dangerous for 
people; the use of robots can prevent many occupational accidents and prevent many occupational diseases. 
Laws and standards are not enough because this is a new topic in the world. The use of robots on occupational 
health and safety should be made safer in terms of OHS, with laws and regulations.

Keywords: Occupational Health and Safety, Robotics, Occupational accidents, Occupational diseases
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Endüstri 4.0’ın İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi
Barış Öztuna

Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2011 yılında Almanya’nın Hannover fuarında ilk kez ortaya çıkan Endüstri 4.0, insan gücüne dayalı değil, yapay 
zeka ve robotlar ile üretimin gerçekleştirilmesi sürecidir. Endüstri 4.0 ile birlikte, yapay zeka, nesneleri interneti, 
siber güvenlik, 3D yazıcılar, artırılmış gerçeklik, akıllı sensörler, dijitalleşme, büyük veri ve nano teknolojileri 
kavramları yaşamın bir parçası haline gelecektir. Endüstri 4.0’ın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili de birçok olumlu 
etkisi olacaktır.

Endüstri 4.0 sürecinde kol gücüne dayalı işleri robotlar yapacağından çalışanların uzmanlaşması ve bu sürecin 
gerektirdiği eğitimleri alması gerekmektedir. Artırılmış gerçeklik ile, çalışanlara iş ortamında hissettirilerek 
oluşabilecek risklere karşı önceden iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecektir. Akıllı sensörler ile birlikte, iş 
kazalarına neden olabilecek risklerin önceden engellenmesi sağlanacak olup, akıllı sensörler de oluşan 
tehlikelere karşı bir daha gerçekleşmemesi için önlemler alacaktır.

İşletmelerin, endüstri 4.0’a ayak uydurabilmeleri için işletmelerini ve insan kaynaklarını bu yeni duruma 
dönüştürmeleri gerekmektedir. Dönüştürme sadece teknoloji ile değil, aynı zamanda eğitim ile 
gerçekleşebilecektir. Çalışanlara endüstri 4.0 eğitimleri ile birlikte, endüstri 4.0’ın iş sağlığı ve güvenliği ile 
etkileşim eğitimlerini de vermek gerekecektir.

Endüstri 4.0 sayesinde geleceğin fabrikalarında ergonomik koşullarda iyileştirmeler olacaktır. Geleceğin 
fabrikalarında kalifiyesiz çalışanlar yerine kalifiyeli ve uzmanlaşmış çalışanlar olacaktır. Ağır, tehlikeli ve meslek 
hastalıklarına rol açabilecek işleri artık robotlar yapacaktır. Ayrıca sensörler ile birlikte, ısı, nem, ses, basınç ve 
ışıkları sürekli kontrol altında tutabilme imkânı da olacaktır.

Bu çalışmada, endüstri 4.0 nedir, endüstri 4.0 ile birlikte gelen teknolojilerin iş sağlığı ve güvenliğine etkileri ve 
dünyadaki örnekleri ele alınmaktadır. Çalışmanın amacı, endüstri 4.0’ın iş sağlığı ve güvenliğine etkilerinin neler 
olabileceğine ilişkin bakış açısını oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yapay Zeka

The Impact of Industry 4.0 on Occupational Safety and Health
Barış Öztuna

Çankırı Karatekin University Department of Labour Economics and Industrial Relations

Industry 4.0, which emerged for the first time in Hannover Fair in Germany in 2011, is the process of production 
with artificial intelligence and robots, not human power. With Industry 4.0, the concepts of artificial intelligence, 
objects of the internet, cyber security, 3D printer, enhanced reality, intelligent sensors, digitalization, large data 
and nano technology will become a part of the life. Industry 4.0’ll have many positive impacts on occupational 
safety and health. As Industry 4.0 will be doing robot work based on arm power, it’s necessary for employees to 
specialize and receive training that this process requires. With increased reality, employees’ll be provided with 
pre- occupational safety and health training in advance of the risks that may be felt in the work environment. 
Together with intelligent sensors, it’ll be possible to prevent risks that could lead to work accidents, and intelligent 
sensors’ll take measures to prevent them from happening again. Businesses need to transform their business 
and human resources to this new position to keep up with industry 4.0. Transformation can be realized not 
only by technology, but also by education. Employees’ll also need to train industry 4.0 with occupational safety 
and health and interaction training. With Industry 4.0, your future’ll be improved in ergonomic conditions at the 
factories. In your future, there’ll be qualified and specialized employees instead of those who are not qualified. 
Robots’ll now do the heavy, dangerous and occupational diseases. It’ll also be able to keep the heat, humidity, 
sound, pressure and lights under constant control with the sensors. This study addresses the occupational safety 
and health implications of the technologies that come with industry 4.0, industry 4.0, and examples throught 
the world. The aim of the work is to create an insight into what industry 4.0 may be doing to occupational safety 
and health impacts.
Keywords: Industry 4.0, Occupational Safety and Health, Artificial Intelligence
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Güvenli ve sürdürülebilir nanoteknoloji uygulamaları
Ayşenur Gül

Işık Üniversitesi

Son zamanlarda, nanoteknolojinin gündelik hayatımızda yer alması ile tekstil, kaplama, katalizör, tıp, elektronik, 
gıda, enerji gibi çeşitli sanayi ve teknoloji sektörlerinde önemli değişiklikler ve gelişmeler kaydedilmiştir. 
Nanoteknoloji, pek çok malzemenin yapısında son derece küçük ölçekte değişiklikler yapabilmeyi sağlayan 
bir bilim dalıdır. Ayrıca, mevcut malzemelerin belirli bir amaca yönelik olarak geliştirilebilmesi ve daha hafif, 
reaktif olmayan ve daha güçlü ve dayanıklı alternatifler üretmek de mümkündür. Araştırma laboratuvarlarının 
yanı sıra endüstriyel ve ticari alanlarda da nanoteknoloji uygulamaları artmaktadır. Nanomalzemeler ile çalışan 
işçiler ve işverenler bu maddelere solunum, cilt ile temas veya yutulma yoluyla maruz kalabilirler. Fakat, 
nanomalzemelerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki riskleri ile ilgili henüz yeterli veri oluşmamıştır. Bunun 
yanında, bu malzemelerin bazıları, yüksek yüzey alanlarına, çok düşük ateşleme enerjilerine ve sıcaklıklara bağlı 
olarak iş yerinde patlama ve yangın çıkartabilir. Bu raporun amacı, nanomalzemelerin potansiyel sağlık etkisini 
ve iş yeri tehlikelerini tanımlamak ve bu materyallerin güvenlik kültürü ve kontrol yöntemlerini geliştirmektir.

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, Sağlık ve Güvenlik, Sürdürülebilirlik

Safe and sustainable nanotechnology applications
Ayşenur Gül

Işık University

Various industry and technology sectors such as cosmetic, textile, coating, catalyst, medicine, electronic, 
food, energy, and so on, have been improving and changing our lives radically by the help of nanotechnology. 
Nanotechnology is a discipline which makes it possible to tailor the structure of different materials at extremely 
small scales. Furthermore, existing materials can be improved based on a specific purpose and it is possible 
to produce lighter, non-reactive, and much stronger and durable alternatives. There is an increasing attention 
on nanotechnology applications from research laboratories to industrial and commercial settings. Workers and 
employers who work with these settings may be exposed to these materials through inhalation, skin contact, or 
ingestion. However, there is not enough available data regarding the risks of nanomaterials on environment and 
human health. Besides that, some of these materials may create explosions and fire due to their high surface 
area, and very low ignition energies and temperatures in the workplace. The goal of thisreport isto describe the 
potential health effect and workplace hazards of nanomaterials and develop safety culture of these materials 
and control methods.

Keywords: Nanotechnology, Health and Safety, Sustainability
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Meslek Hastalıkları Bildirim Sistemleri ve Model 
Önerisi
Özgür Bilek1, Ali Naci Yıldız2

1İl Sağlık Müdürlüğü, Mardin 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara
Meslek hastalıkları çalışma hayatında önemli kayıplara neden olmaktadır. Meslek hastalıklarını önlemek için 
ulusal ve uluslararası düzeyde önemli adımlar atılmış olmasına rağmen; küresel ekonomik koşulların ve 
teknolojik ve toplumsal değişikliklerin etkisi ile mevcut sağlık sorunları ağırlaşmakta ve yeni sağlık riskleri 
ortaya çıkmaktadır. İşle ilgili sağlık sorunlarının bu kapsamda meslek hastalıklarının da önlenmesinde önemli 
husus, hastalıkların yükü ve riskleri ile ilgili uygun kapsam ve kalitede verilerin bulunmasıdır. Güvenilir veriler, 
etkili bir önleme stratejisi tasarlamaya zemin sağlar. Dolayısıyla bu verilerin toplanması, hastalık biçimlerinin 
tanınması ve sonrasında hastalıkların önlenmesi, erken tespiti ve tedavisi hakkında karar verilmesi için kayıt 
sistemleri gibi uygun bilgi yönetim araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ölüm belgeleri, hastane taburcu verileri, 
ulusal anketler, uluslar arası kayıtlar, devlet araştırmaları-resmi anketler, işverene dayalı gözetim kayıtları, kamu 
çalışanlarının gözetim kayıtları, işçi tazminat raporları, laboratuar raporları, hekim raporları, uzmanlaşmış iş 
sağlığı kuruluşlarının kayıtları gibi kayıtlar meslek hastalıklarına özgü veri kaynakları olarak kullanılabilmektedir. 
Diğer taraftan ülkeler tarafından işle ilgili sağlık sorunlarının izlenmesi, tazminat ve / veya hastalık sıklığı ve 
yeni tehlikelerin belirlenmesi hakkında bilgi sağlamak için sistemler kurulabilir. Ulusal bildirim sistemleri 
genellikle meslek hastalıkları için bir mali tazminat sistemi kapsamında kurulur ve ülkelerin sosyal güvenlik 
sisteminin bir parçasıdır. Ulusal kayıtlar, politika belirlemede etkili bir kaynaktır. Bu sistemler, ülkelerin iş sağlığı 
önceliklerine göre çeşitli ülkelerde farklı özelliklere sahiptir. Sistemin amaçları, kapsadığı ekonomik sektör ve 
coğrafi bölgeler, bildirim süresi, kullanılan kodlama sistemleri, veri toplama yöntemi (yazılı, çevrimiçi), bildirilen 
değişkenler, bildirim kriterleri, bildirim mekanizması, bildirim yapan kişiler, sorumlu kurumları farklılık gösteren 
bazı özelliklerdir. Ulusal bildirim sistemleri tazminata dayalı, tazminata dayalı olmayan ya da her ikisinin de 
birlikte kullanılabildiği üç farklı şekilde olabilir. Tazminat esaslı bildirim sistemine sahip olan ülkemizde tazminat 
esaslı olmayan bir meslek hastalıkları bildirim sisteminin de oluşturulması, bütün hekimlerin meslek hastalığı 
tanısı koyabilmesine, bunlardan hangilerine ilişkin tazminat (edim) uygulaması olacağının belirlenmesine ve 
meslek hastalıklarının saptanamaması sorununun çözümüne katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: meslek hastalığı, bildirim sistemleri, model önerisi

Occupational Diseases Reporting Systems and Model Proposal
Özgür Bilek1, Ali Naci Yıldız2 
1Provincial Directorate of Health, Mardin 2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, 
Ankara
Occupational diseases cause substantial loss in working life. Though important steps have been taken 
at national and international levels to prevent occupational diseases, with the impact of global economic 
conditions and technological and social changes, existing health problems become severe and new health risks 
emerge. In this context, the important issue in preventing occupational diseases is the availability of appropriate 
extent and quality data regarding diseases burden and risks. Trustworty data provide the basis for designing 
an effective prevention strategy. Therefore, there is the need for appropriate information management tools 
such as registries for gathering these data, recognitions of diseases patterns and making a decision about 
prevention, early detection and treatment of them. Occupational diseases reporting systems can be established 
to monitor work-related health problem, for compensation and/or to provide information about disease 
incidence and identification of new hazards. National reporting systems are usually established under set up a 
financial compensation system for occupational diseases and are a part of the country’s social security system. 
National registries are an authoritative source policy making. These registries have different characteristics 
in various countries according to their occupational health priorities. The objectives of system varies between 
included economic sector and geographical areas, reporting period, the coding system used, data collection 
metod (written, online), reporting variables, criteria for reporting, reporting mechanism, reporting persons and 
responsible institutions. National reporting systems can be in three different ways, based on compensation, not 
based on compensation, or both. Setting up a non-compensation based occupational diseases reporting system 
in our country which has a compensation based reporting system will contribute to all physicians can diagnose 
occupational diseases, to determine that concerning which of these would be enabled compensation (payment) 
and to solve of problem of not being able to detect occupational diseases.
Keywords: occupational disease, reporting system, model proposal
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Tersanelerde Yaşanan İş Kazalarının İncelenmesi: İş 
Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında Risk Analizi
Sedef İşler

Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği ABD İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Doktora Programı, İstanbul

İş sağlığı güvenliği uygulamalarının birincil hedefi, çalışanların işyeri ortamında güvenliklerinin sağlanması 
ve kazaların önlenmesidir. Bu anlamda iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının odak noktasını 
oluşturmaktadır. İş kazalarının etkili bir şekilde önlenmesi için ise, bu kazaların risk faktörlerinin belirlenmesi 
ve analiz edilmesi gerekir. Bu çalışmada, Marmara Bölgesi’nde yaşanan iş kazalarının, gerek ulusal, gerekse 
uluslararası düzeyde benzer kazalar ile kıyaslanması ve ülkemizdeki tersane kazalarının risk analizinin yapılması 
amaçlanmıştır.

Çalışmada 2015 yılında Türkiye’de seçilmiş tersanelerde yaşanan iş kazaları incelenmiş ve risk faktörlerine göre 
bölge ve şube bazında değerlendirmeler yapılmıştır. Daha sonra risk faktörleri açısından kazalar değerlendirilmiş 
ve rapor edilmiştir.

Çalışma sonuçlarına göre bölgelerdeki kazaların demografileri yaş, kıdem, eğitim ve meslek türüne göre farklılık 
göstermemektedir (p>0,05). Kaza sıklık hızının belirlenmesinde kaza sayısı, kayıp iş günü, toplam çalışan, aylık 
çalışılan gün sayısı, aylık çalışılan gün, aylık kaza sıklık oranı ve aylık kaza ağırlık oranları bir arada istatistiksel 
olarak anlamlı bir model oluşturmaktadır (p<0,05). Araştırma sonuçları hem iş sağlığı konusunda tersanelerde 
önemli eksikliklerin olduğunu, hem de veri toplama sürecinin yetersiz olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Kazası, İş Sağlığı, Mesleki Kaza, Tersane

Examination of Occupational Accidents Occurred in Shipyards: A 
Risk Analysis in Perspective of Occupational Health and Safety
Sedef İşler

Ph.D. Program in Occupational Safety and Occupational Health, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey

The first aim of occupational safety applications is to provide security of workers and prevent accidents. In 
this respect, job accidents are focus points of occupational safety process. In order to prevent job accidents 
effectively, it is required to define and analyze risk factors of these accidents. In this research, it was aimed to 
compare job accidents occurred in Marmara Region with both national and international similar job accidents, 
and to analyze risks of our country.

In the research selected shipyard job accidents in 2015 were examined, and evaluations based on regional and 
office based were performed. Afterwards, job accidents were evaluated according to risk factors and reported.

According to results of the study, accidents at regions did not show statistically significant difference based on 
age, experience, education and job type (p>0,05). In determining of accident frequency number of accidents, lost 
workday, total workers, monthly workday, monthly accident frequency and accident weights form a statistically 
significant model (p<0,05). Research results show that there are important lacks in ship construction industry, 
and data collection process is insufficient.

Keywords: Occupational Accident, Occupational Health, Shipyard, Work Accident
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Sektörel İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları Üzerine 
Bir Çalışma: Otel İşletmeleri
Tuğçe Oral1, Arzu Ünal2

1İstanbul Gelişim Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul 2İstanbul Gelişim Üniversitesi, Turist 
Rehberliği Programı, İstanbul

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun yürürlüğe girmesiyle, kamu ve özel sektöre ait bütün iş yerlerinde 
tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanı bulundurulması ve aktif bir iş güvenliği uygulaması zorunluluk haline 
gelmiştir. Bu kanunla birlikte istihdamın olduğu tüm sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli 
düzenlemeler yapılmıştır.

Turizm sektörü içerisinde önemli bir istihdam payına sahip olan otel işletmelerinde; konaklama, yeme-içme, 
eğlence, dinlenme gibi hizmetlerin bir arada yürütülmesi iş kazaları riskini arttırmaktadır.

Bu çalışmada da otel işletmelerinde uygulanan iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkinlik derecesinin 
anlaşılması ve işletmelerde acil durumlara yönelik önlemlerin ne derecede uygulanmakta olduğunun ortaya 
konulması amaçlanmıştır. Saha araştırması şehir otelleri ile kısıtlı tutulmuş olup, İstanbul ilinde yer alan dört ve 
beş yıldızlı otel işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışanların farkındalık düzeyi nicel bir araştırmayla 
tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Turizm Sektörü, Otel İşletmeleri

A Study on Sectoral Occupational Health and Safety Practices: Hotel 
Enterprises
Tuğçe Oral1, Arzu Ünal2

1İstanbul Gelisim University, Occupational Health and Safety Program, İstanbul 2İstanbul Gelisim University, 
Tourist Guide Program, İstanbul

With the enactment of the Law No 6331 on Occupational Health and Safety, it has become compulsory to have 
an occupational safety specialist in accordance with the hazard class and to apply active occupational safety in 
all public and private sector workplaces.

In all sectors where employmen texists, important arrangements have been made in terms of occupational 
health and safety with the help of thislaw.

In hotel enterprises which have an important employment share within the tourism sector; conducting of 
services such as hospitality, eating and drinking, entertainment, rest, etc., increase the risk of work accidents

In this study, it is aimed to understand the degree of effectiveness of occupational health and safety studies 
applied in hotel enterprises and to show to what extent the precautions for emergencises in the enterprises are 
being applied. Field research has been limited to city hotels and the level of awareness of occupational health 
and safety employees in four and five star hotel enterprises in Istanbul province has been tried to be determined 
by a quantitative research.

Keywords: Occupational Health and Safety, Tourism Sector, Hotel Enterprises
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Bir Kamu Hastanesinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uygulamaları
Hesna Gülşen Akkaya

SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bakırköy, İstanbul

Sağlık sektörü karmaşık ve farklı iş disiplinlerin bir arada yürütüldüğü bir sektördür. Sağlık kuruluşları hasta 
ve sağlık ekibini bir araya getiren, tedavi ve bakım hizmeti veren kuruluşlardır ve hata kabul etmeyen, hayati 
öneme sahip bir hizmet alanıdır. Doktor, hemşire, laborant, güvenlik, temizlik, veri giriş, şöfor, aşçı vb gibi 
birbirinden farklı meslek gruplarını bünyesinde barındırır. Hastaneler yönetmeliklere göre çok tehlikeli iş yerleri 
sınıfına girmektedir. İçerisinde farklı birçok medikal cihazların yanı sıra ısıtma soğutma sistemleri gibi farklı 
teknik cihazları da barındırır. Hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği başlığı altında incelenmesi ve takip edilmesi 
gereken birçok konu vardır. Sağlık tesislerine sadece hastalar gelmez. Hasta ziyaretçileri, refakatçileri ile 
beraber hastanelere gün içerisinde giren-çıkan kişi sayısı kesin olarak belirlenemez. Sürekli gelişen teknoloji 
ve iş yerlerinde meydana gelebilen olumsuz çalışma koşulları hastane çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışma İstanbul ilinde 612 yataklı, 5 ayrı büyük binaya sahip bir kamu 
hastanesinde yapılmıştır. Binalarda bulunan, poliklinikler, laboratuvarlar, radyoloji üniteleri, hemşire ve doktor 
odaları, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, yemekhane, yataklı servisler, kazan daireleri, çatı katları, servis 
depoları iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri rehber alınarak gezilmiştir. Elektrik, iş yeri bina ve eklentileri, 
basınçlı kaplar, medikal cihazlar, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme sistemleri, tehlikeli kimyasallar, tıbbi 
ve tehlikeli atıklar ve depoları, merdiven ve zemin kaynaklı tehlikeler fotoğraflanmıştır. Elde edilen veriler 
raporlanarak yönetime sunulmuştur. Ayrıca ilgili müdüre sağlıkta kalite standartlarına uygun düzenleyici 
önleyici faaliyet raporu açılmış, raporun tamamlanması için belirli bir süre verilmiştir. Verilen süre sonunda 
gelen raporun cevabı hastane yönetimi ile paylaşılmıştır. Kontrol ve takipler yapılarak uygunsuz bölümler için 
tekrar görüşmeler yapılmış, tekrar fotoğraflanmış ve ilgili yerlere bildirilmiştir. Kontrol sonucunda olumlu 
iyileştirmeler fotoğraflanarak düzenleyici önleyici faaliyet raporu kapatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çalışan sağlığı, hastane, iş güvenliği

Occupational Health and Safety Practices in a Public Hospital
Hesna Gülşen Akkaya

SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Bakırköy, İstanbul

The health sector is a complex and diverse business discipline. Health institutions are organizations that bring 
together the patient and health team, provide treatment and care services, and are a service area with vital 
preventive measures. Doctors, nurses, laborants, security, cleaning, data entry, driver, chef etc etc. Hospitals 
are classified as dangerous work places according to regulations. It contains different technical devices such as 
heating and cooling systems as well as many different medical devices. There are many issues that need to be 
examined and followed in hospitals under the heading of occupational health and safety. Only the patients do 
not come to the health facilities. Patients can not be precisely identified with visitors, attendants, and number 
of people entering or leaving the hospital during the day. Constantly improving technology and unfavorable 
working conditions that can occur in business places can affect the health and safety of hospital employees in 
a negative way. This study was carried out in a public hospital in Istanbul with 612 beds and 5 large buildings. It 
was visited by the guidance of the polyclinics, laboratories, radiology units, nurses and doctors’ rooms, intensive 
care units, operating rooms, cafeterias, bedded services, boiler rooms, lofts, service repositories health and 
safety regulations in the buildings. Electrical, workplace buildings and extensions, pressure vessels, medical 
devices, heating, ventilation, air conditioning systems, hazardous chemicals, medical and hazardous wastes 
and warehouses, The obtained data were reported and presented to the management. At the end of the given 
period, the answer to the report was shared with the hospital management. Inspections and follow-ups were 
conducted for improper sections, re-photographed and notified to relevant locations. Regulatory preventive 
activity report was closed by photographing positive improvements as a result of the control.

Keywords: Employee health, hospital, work security



625

[Sektörel İSG Uygulamaları]

Plastik Enjeksiyon Kalıplama Yöntemi ile İmalat 
Yapan İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden 
Araştırılması
Erol Kılık1, Nurettin Yamankaradeniz2, Uğur Saklangıç3, Hüdayi Taşçı3

1Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Endüstriyel Kalıpçılık Programı, Bursa 2Uludağ 
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bursa 3Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Bursa
Plastik metal ve ahşap gibi malzemelere alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle son yıllarda gelişme 
göstermekte olan plastik sektörünün üretim kapasitesi ve üretilen ürün miktarı gün geçtikçe artmaktadır. 
Üretiminde birçok malzemeye göre daha az enerji sarfiyatı, kolay şekillendirilebilir ve ucuz olması plastik 
malzemelere olan talebi arttırmaktadır. Plastik sektörü Dünya’da yaklaşık 60 milyon kişiye istihdam sağlarken 
yılda ortalama 700 milyar Euro katma değer oluşturmaktadır. Avrupa’da ise yaklaşık 15 milyon kişiye 
istihdam sağlarken, yılda ortalama 160 Milyon Euro katma değer yaratmaktadır. Türkiye’de 1960’lı yıllardan 
bugüne plastik sektöründe, çoğunluğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 7000’e yakın firma faaliyet 
göstermektedir. Bu sektörde gerçekleştirilen makine yatırımının yaklaşık %23’ünü enjeksiyon makineleri 
oluşturmaktadır. Türkiye’de hem plastik ham madde talebinde hem de plastik ürünlerin dış ticaret hacminde 
artışlar görülmektedir. Plastik ürün imalatının; inşaat, makine, otomotiv, elektrik-elektronik, tekstil, ambalaj 
malzemeleri gibi alanların vazgeçilmez bir parçası olarak geniş bir yelpazede kullanıldığı görülmektedir. Genel 
olarak plastik tüketiminin büyük bir kısmını Polietilen (PE), Polipropilen (PP), Polivinil Klorür (PVC), Polistiren (PS) 
gibi plastikler oluşturmaktadır. Plastik enjeksiyon kalıplama ile imalat yönteminin kullanılması, seri imalatlarda 
kısa sürede ve yüksek adetlerde ürün elde edilebilmesi, çoğu zaman ürünün son haliyle üretilebilmesi, ürün 
çeşitliliğinin geniş olması gibi üstünlüklerinden dolayı diğer plastik imalat yöntemlerine göre daha hızlı artış 
göstermektedir. Plastik enjeksiyon kalıplama yöntemi kullanılan işyerlerinde, makine operatörlerinin güvensiz 
davranışları ve çalışma ortamındaki güvensiz durumlar sebebiyle ölümlü, uzuv kayıplı, yanık ve kesik oluşması 
gibi ciddi yaralanmalar ile sonuçlanan iş kazaları meydana gelmektedir. Bu nedenle söz konusu yöntemin 
kullanıldığı iş yerlerinde yapılacak iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları sektörün geleceği açısından oldukça 
önemlidir. Bu çalışmanın amacı; plastik enjeksiyon kalıplama yöntemi ile imalat yapan iş yerlerinde, başta 
makine operatörlerinden kaynaklanan güvensiz davranışlar ve makine/ekipmanlarından kaynaklanan güvensiz 
durumlar nedeniyle meydana gelebilecek iş kazalarının nedenlerinin belirlenmesi, alınabilecek önlemler ve bu 
alanda teknolojik gelişmeler literatür taramasıyla desteklenerek açıklanacaktır.
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, makine, plastik enjeksiyon, üretim

Investigation of Workplaces Manufacturing with Plastic Injection 
Molding Method in Terms of Occupational Health and Safety
Erol Kılık1, Nurettin Yamankaradeniz2, Uğur Saklangıç3, Hüdayi Taşçı3
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School of Technical Sciences, Occupatıonal Health and Safety Program, Bursa

Plastics have emerged as alternative materials to metals and woods. The production capacity and the amount 
of products in the plastic industry, have increased in recent years. It increases the demand for plastic materials 
that are less energy consuming, easier mouldability and low cost than many materials in their production. 
The plastics industry employs around 60 million people worldwide. In Turkey, since the 1960s, nearly 7,000 
companies have been operating in the plastics industry, most of them small and medium-sized companies. 
Injection molding machines make approximately 23% of the machinery investment. In Turkey both plastic raw 
material demand and foreign trade volume of plastic products have increased in recent years. Manufacture of 
plastic products; construction, machinery, automotive, electrical-electronic, textile, packaging materials, etc., as 
an indispensable part of a wide range of uses, are seen. The use of plastic injection molding and manufacturing 
method is increasing faster than other plastics manufacturing methods due to its superiority such as being able 
mass production and high quantities of final products. In workplaces where plastic injection molding machines 
are used, work accidents are resulting in death and serious injuries such as, limb loss, burns and cuts due to the 
unsafe behaviors of machine operators and hazardous situations in the working environment. For this reason, 
it is vital that occupational health and safety studies be carried out at workplaces where this method is used. 
Unsafe behaviors arising from machine operators and unsafe situations arising from machines/equipment in 
workplaces can cause work accidents in the workplaces which employ plastic injection molding method. In this 
study, the causes of work accidents that may arise from operator, machine and equipment will be determined, 
and also the technological developments in this area and the precautions to be taken will be explained with the 
support of the literature review.
Keywords: Occupational health and safety, machinery, plastic injection, production
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İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bağlamında 
Tehlike Sorumluluğu
Hüseyin Tokat, Kemal Erdoğan

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medenî Hukuk Ana Bilim Dalı, Konya

Sanayileşme ve teknolojinin gelişmesi, çalışma yaşamını da etkilemiştir. Zira sanayi ve teknolojideki değişim ve 
gelişim, beraberinde birçok yeni risk faktörünü ortaya çıkarmıştır. Çalışma yaşamında ortaya çıkan yeni riskler 
sebebiyle, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bu önlemleri almak amacıyla 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda işverenin çeşitli yükümlülükleri düzenlenmiştir. Ne var ki işveren, 
Kanunda düzenlenmiş olan yükümlülüklerine uygun hareket etmeyebilir. İşverenin gerekli önlemleri almaması 
sonucu iş kazası ve meslek hastalığı meydana gelirse, işverenin hukukî sorumluluğu gündeme gelir. 818 sayılı 
Borçlar Kanunu döneminde, işverenin iş kazası ve meslek hastalığından doğan zararlardan sorumluluğuna 
uygulanabilecek bir hüküm mevcut değildi. Bu nedenle eski Borçlar Kanunu döneminde işverenin iş kazası ve 
meslek hastalığından doğan sorumluluğunun hukukî niteliği tartışmalıydı. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 
yürürlüğe girmesiyle birlikte tehlike sorumluluğu genel bir hükümle (TBK. m. 71) düzenlenmiştir. Genel tehlike 
sorumluluğu düzenlemesiyle birlikte işverenin iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan sorumluluğunun 
kusursuz sorumluluğun bir türü olan tehlike sorumluluğu kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Ancak 
işverenin iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle tehlike sorumluluğu bağlamında sorumlu tutulabilmesi için 
birtakım şartların mevcut olması gerekir.

Öte yandan işveren ile işçi arasında iş sözleşmesine dayalı bir ilişki bulunduğundan işverenin akdî sorumluluğu 
gündeme gelebilir. Keza tehlike sorumluluğunun şartlarının oluşmaması durumunda da işverenin akdî 
sorumluluğu bulunmaktadır. İşverenin sorumluluğunun hem akdî hem de akit dışı olduğu durumlarda işçi 
istediği hükümlere göre işverenin sorumluluğuna gidebilir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Tehlike Sorumluluğu, Kusursuz 
Sorumluluk
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Occupational Accidents and Disease
Hüseyin Tokat, Kemal Erdoğan

Department of Civil Law, Selçuk University, Konya, Turkey

The development of industrialization and technology has also affected the working life. Because the changes and 
developments in industry and technology have brought together many new risk factors. Due to the new risks 
arising from working life, occupational health and safety precautions have become inevitable. To take these 
measures, various obligations of the employer have been arranged in Law on Occupational Health and Safety 
No.6331. However, the employer may not comply with the obligations set out in the Law. If the employer does not 
take the necessary precautions and the resultant job accident and occupational disease occur, the employer is 
legally responsible. In the period of the Code of Obligations No. 818, there was no provision that could be applied 
to the employer’s liability for damages arising from occupational accidents and diseases. For this reason, the 
legal nature of the employer’s liability arising from occupational accidents and diseases was debated during 
the period of former Code of Obligation. With the entry into force of the Turkish Code of Obligations No. 6098, 
the general hazard responsibility have been regulated (TCO, article 71). The responsibility of employer arising 
from occupational accidents and diseases, together with the regulation of general hazard responsibility, should 
be assessed within the scope of the hazard responsibility, which is a type of strict liability. However, certain 
conditions must exist for the employer to be held liable for occupational accidents and diseases in the context of 
hazard responsibility. But then, if there is a relationship between employer and employee based on employment 
contract, the employer’s contractual liability may arise. Likewise, the employer has contractual liability if the 
conditions of hazard responsibility do not arise. In cases where the employer’s liability is both contractual and 
non-contractual, the employee may appeal to the employer liability according to the provisions he/she desires.
Keywords: Occupational Health and Safety, Occupational Accidents and Diseases, Hazard Responsibility, Strict 
Liability
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Meslekte Uzmanlaşmak
Murat Çağlar, Tolga Barışık

İstanbul yeniyüzyıl üniversitesi

Bütünsel bir üretim, bütünsel bir bakış açısı gerektirir, doğayla, bilginin birleşip bir teoriye dönüşmesi için, 
fotoğrafın bütününü farklı açılardan görmek; herkesin baktıkları içinden, kimsenin göremediğini bulmak, 
bilimsel bakış açısı kadar, bir sanatçının duyarlılığına ve bir yazarın düşünsel dünyasına sahip olmayı da gerektirir. 
Newton’da bunlar olmasaydı, elmanın ağaçtan düşüşünü gökteki cisimlerle ilişkilendirebilir miydi? Bu yasayı 
neden Newton buldu da, elma çiftliği sahipleri bulmadı?

Doğru bilgiyi bulmak, tek bir konuya odaklanarak çalışmakla değil, birçok konu hakkında bütünsel bir çalışma 
yapmakla mümkündür, Bakış açısı, ancak değişik disiplinlerden beslenen bir hayat tarzı oluşturarak boyut 
kazanabilir.

Uzmanlaşmak spesifik bir konuda derinleşerek bütünden kopmaktır. Bir bakıma bütünsel bakma yetisinin 
kaybolmasıdır.

Anahtar Kelimeler: uzmanlık, derinleşmek, spesifik, newton

Specialize in The Profession
Murat Çağlar, Tolga Barışık

Istanbul yeniyüzyıl university

A holistic production requires a holistic view, seeing the whole of the photograph from different angles so that 
knowledge and knowledge can converge and become a theorem; to find out who anyone can see from within 
what they are looking for requires the sensitivity of an artist and the intellectual world of a writer as well as the 
scientific point of view. If it were not for Newton, could it be related to the objects in the sky? Why did Newton 
find this law, did not find the apple farm owners?

It is possible to find the right information, not to focus on a single topic, but to do a holistic study on many 
subjects. The point of view can only be gained by creating a lifestyle that is nourished from various disciplines.

Keywords: expertise, deepening, specific, newton
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Sahne Kurulumu Sırasındaki Güvenlik Riskleri ve İSG 
Uzmanlığının Önemi
Ertunç Şenel1, Bülent Oral2

1Marmara Üniversitesi, İş Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul 2Marmara Üniversitesi, Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü, İstanbul
Tiyatrolarda, konser salonlarında ve benzeri yerlerde, oyuncu, müzisyenler vb. kişilerin yeteneklerini sergiledikleri 
platformlara sahne denir. Daha fazla izleyiciye ulaşmak için ve gösterilerin ilgi çekiciliğini arttırmak için her 
dönemin imkânları doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. Antik Yunan döneminden günümüze, gelişen imkânlar 
ve teknoloji ile sahnede sergilenen bu gösteriler ilgiyi veya anlaşılırlığı arttırmak amacı ile görsel ve işitsel 
öğelerle süslenmeye başlamıştır. Bu da sahnelerin yüksekliğini ve sahnelerin üzerlerine binen yük miktarını 
arttırmıştır. Sahne kurulumunda çalışan kişiler, işlerini yaparken çok sayıda tehlike ile karşı karşıya kalmakta 
ve bu durumlar sonucunda ölüm ve yaralanmalar olmaktadır. Bu çalışmanın amacı kapalı veya açık alanlarda 
bir sahnenin kurulumu sırasında kazalara sebebiyet verebilecek güvenlik risklerinin incelenmesi, bu risklerin 
analizi sonucunda bir sahnenin kurulumu sırasında çalışacak kişilerin daha güvenli bir ortamda çalışabilmesinin 
sağlanabilmesidir. Bu bağlamda İSG uzmanının sahne kurulumu sırasında bulunmasının gerekliliği ortaya 
konulmaktadır. Bu çalışmada, bir sahnenin kurulumu sırasında kullanılan bileşenler açıklanarak, bu bileşenlerin 
birleştirilmesi sırasında yaşanabilecek potansiyel riskler ortaya konmuştur. Geçmişte sahne kurulumu sırasında 
yaşanan kazalardan örnekler verilerek, bunların analizi yapılmış, bu kazalardaki iş güvenliği tedbirlerinin 
eksiklikleri irdelenmiştir. Genellikle ünlü bir organizasyonun sahne kurulumu veya çok ağır sonuçlanan bir kaza 
olmadığı sürece bu gibi olayların bir kaynakta yayınlanmamış olması bu gibi çalışmalara sınırlılıklar getirmektedir. 
Yapılan çalışma bir sahnenin kurulumu sırasında mevcut güvenlik risklerinin, gerekli iş güvenliği ekipmanlarının 
kullanılması durumunda önemli ölçüde azalacağını veya tamamen ortadan kalkacağını göstermektedir. Ayrıca 
bu çalışmada düzenli olarak kullanılan ekipmanların denetlenmesinin önemi vurgulanarak, açık havalarda 
kurulan sahnelerde dikkat edilmesi gereken ek güvenlik riskleri sunulmaktadır. Böylece sahne kurulumu 
sırasında İSG uzmanının bulunmasının önemi, olaylar ve sonuçları ile ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sahne, Kurulum, İş Güvenliği, İSG Uzmanlığı

Safety Risks and the Importance of OHS Specialist During Stage 
Installation
Ertunç Şenel1, Bülent Oral2

1Department of Occupational Safet, Marmara University Istanbul, Turkey 2Department of Electrical-Electronics 
Engineering, Marmara University Istanbul, Turkey
Platforms which are used by actors, musicians, etc. to display their talents in theatres, concert halls, and such 
similar places are called ‘stages’. Developments have been made to reach a more crowded audience and to make 
the shows more interesting. From Ancient Greece era to the present day these shows have been supported with 
visual and auditory elements within the technological advances with the purpose of magnifying the interest in the 
shows and make them more understandable. That increased the height of stages and the weight that is put on 
the stage. Stage installation workers are exposed to hazards which mostly cause death or injuries. The purpose 
of this study is to investigate safety risks which may cause accidents during the installation process in open or 
closed areas and with that to provide stage installation workers a safer work environment. In this context the 
necessity of having an OHS specialist during stage installations is presented. In this study, components which 
are used in stage installation are explained and potential risks which may occur during combination process of 
these components are stated. Examples of accidents occurred in past are analysed and the lack of occupational 
safety precautions is examined. As such these studies brings limitations due to the fact that stage installation 
related accidents are not reported unless they happen in a big event or result in serious consequences. This 
study shows that the safety risks which emerge during stage installations can be significantly reduced or even 
completely prevented by using proper safety equipment. Additionally, the importance of inspection of regularly 
used safety equipment is emphasized and additional safety risks which may emerge during stage installation 
in open areas is presented. Thus the importance of having an OHS specialist during stage installations will be 
presented by real examples and their results.
Keywords: Stage, Installation, OHS, OHS Specialist
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Ürün Güvenliği İle İş Sağlığı Güvenliği İlişkisi: Orta 
Öğretim Kurumlarında Kullanılan Tekstil Ürünleri 
Örneği
Selin Aslantaş1, Serap Tepe2 

1Marmara Üniversitesi, İş Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul 2Üsküdar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Ana 
Bilim Dalı, İstanbul

Bir ürünün fikir aşamasından tasarım, üretim, pazara sunum ve hatta geri dönüşüm aşaması da dahil olmak 
üzere tüm süreçlerini içeren ürün güvenliği, içerdiği süreçleri etkin şekilde yönetebilme adına iş sağlığı ve 
güvenliği ile kuvvetli bir ilişki içerisinde olmalıdır. Bu çalışmada İstanbul ilinde faaliyet göstermekte olan çok 
kampüslü özel bir ortaokul kurumunun tüm öğrencilerinin kullandığı tekstil malzemeleri ürün güvenliği 
açısından incelenmiş, konu ile ilgili mevcut durum analizi yapma adına anket çalışması gerçekleştirilmiş 
ve elde edilen veriler ışığında ürün güvenliği ve iş sağlığı güvenliği arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Bilindiği 
üzere tekstil sektörü iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça riskli bir sektör olarak kabul edilmektedir. Bu 
sektördeki iş sağlığı güvenliği eksiklikleri ürün güvenliğinde olumsuzluklara sebebiyet vermekte, aynı zamanda 
ürün güvenliğini dikkate almayan yaklaşımların da iş sağlığı güvenliği açısından olumsuz durumlara yol açtığı 
gözlemlenmektedir. Çalışmada son kullanıcılar muhatap alınmış, kullanılan okul tekstil ürünlerine ait kumaş, 
boya, dikiş, görsellik, fonksiyonellik, dayanıklılık, özgünlük ve ebat kriterleri sorgulanmıştır. Ayrıca çalışmada 
kullanıcıların okul tekstillerinden olan yan ürünleri tercih edip etmeme ve ürünlerin etiket içeriği hakkında 
bilgi sahibi olup olmama durumu da sorgulanmıştır. Ortaya çıkan tablo ürün güvenliği ile iş sağlığı güvenliği 
arasındaki ilişkinin analizi açısından önemli bilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler: ürün güvenliği, iş güvenliği, tekstil sektöründe iş güvenliği

Relationship Between Product Safety And Occupational Health 
And Safety: A case study on Textile Products Used in Secondary 
Education Institutions
Selin Aslantaş1, Serap Tepe2

1Department of Occupational Safety, Marmara University, Istanbul,Turkey 2Department of Industrial Engineering, 
Uskudar University, Istanbul,Turkey

Product safety, including design, production, market presentation, and even recycling, should be in a strong 
relationship with occupational health and safety in order to be able to manage effectively the processes involved. 
In this paper, the textile materials used by all the students of a multi-campus private junior high school institution 
operating in Istanbul province were examined in terms of product safety and a questionnaire study was carried 
out in order to analyze the present situation about the subject and the relationship between product safety and 
occupational health security was questioned in the obtained data. As known, the textile sector is considered 
to be a risky sector in terms of occupational health and safety. It is observed that deficiencies in occupational 
health safety in this sector lead to negativities in product safety and at the same time approaches that do not 
consider product safety lead to negative situations in terms of occupational health safety. Textile, paint, stitching, 
visuality, functionality, durability, originality, size and wage criteria of the used school textiles were questioned 
in the paper. It was also questioned whether the user would prefer the byproducts of the school textiles in 
the paper and if they had information about the label contents of the products. The resulting table provides 
important information on the analysis of the relationship between product safety and occupational health safety.

Keywords: product safety, occupational safety, job safety in textile sector
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Hizmet Sektöründe Çalışma Ortamının İsg Açısından 
Uygunluk Değerlendirmesi: Özel Güvenlik Sektöründe 
Bir Uygulama
Bülent Arpat1, Beyza Bertan1, Veli Rıza Kalfa2

1Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı, Denizli

Hizmet sektörü, çeşitli etkinlik ve çalışmaların yapıldığı, somut madde üretiminin bulunmadığı insan merkezli 
bir sektördür. Özel güvenlik ise, yaklaşık 300 bin çalışanıyla sektör içinde en büyük istihdamı oluşturmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, özel güvenlik sektöründe görev yapan isg profesyonellerinin gerçekleştirmiş olduğu 
faaliyetlerinin etkinliğini çalışan perspektifinden değerlendirmektir. Bu araştırmanın, günümüzde giderek artan 
sayıda ortaya çıkmaya başlayan hizmet sektörüne ait tehlike ve risklerin belirlenmesi ve giderilebilmesine katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.

Araştırma bulgularına göre, isg açısından işyerinde tespit edilen eksiklikler büyük oranda giderilmekte ve 
çalışma ortamının isg açısından uygunluğu yüksek düzeyde bulunmaktadır. Ancak çalışan algılarında ortaya 
çıkan bu bulgunun, demografik değişkenler açısından iyileştirilmesi gereken çeşitli farklılıklar ortaya koyduğu 
tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hizmet sektörü, İş sağlığı ve güvenliği, Çalışma ortamı, İsg profesyonelleri

Evaluatıon Conformıty Of Workıng Places İn Sector Of Servıce In 
Terms Of Occupatıonal Health And Safety: An Applıcatıon In The 
Prıvate Securıty Sector
Bülent Arpat1, Beyza Bertan1, Veli Rıza Kalfa2

1Pamukkale University, Vocational High School of Honaz, Occupational Health and Safety Proramme, Denizli 
2Pamukkale University, Vocational High School of Honaz, Securities and Capital Markets Programme, Denizli

The service sector is a human-centric sector where various activities and activities are undertaken and there is 
no production of concrete material. Private security, on the other hand, constitutes the largest employment in 
the sector with approximately 300 thousand employees. The aim of this study is to evaluate the effectiveness 
of the activities of the ISG professionals working in the private security sector from the employee perspective. It 
is thought that this research will contribute to determining and eliminating the hazards and risks of the service 
sector, which is emerging in an increasing number of today.

According to the research findings, the deficiencies found in the workplace in terms of OHS are largely eliminated 
and the working environment is highly compatible with OHS. However, it has been determined that this bullet, 
which emerges in employee perceptions, exhibits various differences which should be improved in terms of 
demographic variables.

Keywords: Sector of service, Occupational health and safety, Working place, OHS professionals
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Mobilya İşletmelerinde Aerosol (Toz) Maruziyeti Ve 
Alınması Gereken Önlemler
Rasim Dermez1, Abdi Atılgan2, Necmi Kahraman2, Hüseyin Peker3

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon MYO, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, Afyonkarahisar 2Afyon 
Kocatepe Üniversitesi, Afyon MYO, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü, Afyonkarahisar 3Artvin 
Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, Artvin
Sosyo-ekonomik göstergeler açısından ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen kriterler arasında çevre 
sorunlarıda yer almaktadır. Hayat standartlarının iyileştirilmesi için ergonomik çalışma ortamlarının 
oluşturulması öncelikli proaktif yaklaşımlardan birisi olmalıdır. Türkiye mobilya sektörü, AB ile uyum sürecinde 
belirlenen teknik iyileştirmelerin hızla uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Türkiye mobilya sektöründe 
fiziksel çevre faktörleri açısından temel sorunlar bulunmaktadır. Bunların başında gürültü, radrasyon, toz, 
aydınlatma ve termal konfor gibi fiziksel risk etmenleri gelmektedir. Ayrıca günümüzde meslek hastalıklarının 
en önemli sebeplerinden biri olan toz, insanlığın var oluşundan beri hayatı olumsuz etkileyen etmenlerin 
başında gelmektedir. Toz oluşumunun en fazla olduğu iş alanlarının başında mobilya sektörü gelmektedir. 
Bu nedenle mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tozun zararlı etkilerinden korunmak amacıyla 
almış olduğu tedbirler ve çalışanların toza maruziyetlerinin araştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma, 
Türkiye’de KOBİ olarak nitelendirilen küçük ve orta boy işletmelerin mobilya sektöründe yer alan kısmı örnek 
boyutta incelenip, fiziksel risklerden olan toz maruziyetinin analiz edilmesinini kapsamaktadır. Afyonkarahisar 
da faaliyet gösteren farklı mobilya işletmelerin üretim alanlarında hava içindeki toz parçacık yoğunluğu 
ölçümü yapılarak maruziyetler belirlenmiştir. İç hava kalitesinin artırılması ve toz maruziyetinin azaltılması için 
alınabilecek teknik önlemler tavsiye edilmiştir. Elde edile bulgulara göre; ölçüm yapılan toplam 5 işletmenin 
ortalama toz parçaçık yoğunluk değerleri 1 dk’lık zamanda; 0.0- 0.3 mikron: 1047422 adet, 0.3-0.5 mikron: 
340346 adet, 0.5-1.0 mikron: 37659 adet, 1-2.5 mikron: 3936 adet, 2.5-5.0 mikron: 939 adet, 5-10 mikron: 114 
adet (25 Co ortam sıcaklığı, % 33 bağıl nem) çıkmıştır. Bu değerler; toz, gaz, buğu, duman gibi solunabilir hava 
kalitesini temsil etmektedir. Ortamdaki havada asılı duran aerosol yoğunluğu, maruziyet sınır değerinin (5 mg/
m3) üzerinde olduğu tesbit edilmiştir. Sonuç olarak aerosol maruziyetinin azaltılması için; işletmelerde merkezi 
havalandırma sistemi kurulması, tehlikelerin kaynağında önlenemediği durumlarda kişisel koruyucu donanım 
kullanımına da önem verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Mobilya endüstrisi, fiziksel tehlikeler, toz, aerosol 
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Industrial Engineering, Artvin
In terms of socio-economic indicators, environmental problems are among the criteria that determine the level 
of development of the countries. Establishing ergonomic working environments for improving life standards 
should be one of the primary proactive approaches. Turkey Furniture sector must be adapted rapidly to improve 
the technical harmonization process with the EU. The furniture sector is at the forefront of the business areas 
where dust formation is most common. For this reason, measures taken by the furniture industry to protect the 
harmful effects of the dust and the investigation of the workers’ exposure to the tobacco are of great importance. 
This study, described as small and medium-sized enterprises SMEs in Turkey examined samples located in the 
furniture industry of the size, which involves the analysis of the physical risks of dust exposure. Exposures were 
determined by measuring the density of dust particles in the air in the production areas of different furniture 
enterprises operating in Afyonkarahisar. Technical measures have been recommended to improve indoor 
air quality and reduce dust exposure. According to findings; the average dust particle density values   of the 5 
operators in total were measured at the time of 1 min; 0.3-0.5 micron: 1047422 pieces, 0.3-0.5 micron: 340346 
pieces, 0.5-1.0 micron: 37659 pieces, 1-2.5 micron: 3936 pieces, 2.5-5.0 micron: 939 pieces, 5-10 micron: 114 
pieces. These values   are; dust, gas, mist, smoke, respirable air quality. The concentration of aerosol suspended 
in the air has been determined to be above the exposure limit value (5 mg / m3). As a result, to reduce aerosol 
exposure; establishment of a central ventilation system in enterprises should also be emphasized for the use of 
personal protective equipment in cases where the source of the hazard can not be avoided.
Keywords: Furniture industry, physical hazards, powder, aerosol
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Kristalin Silika Maruziyeti, Yeni Düzenlemeler, 
Numune Alma ve Analiz Metotları
Ömer Oran

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

Silis; taş, kum ve kilin temel bileşeni olup tuğla ve beton gibi ürünlerde de bulunmaktadır. İşyerlerinde bu ürünlere 
kesme, delme gibi işlemler uygulandığında toz açığa çıkmaktadır. Oluşan tozun bir kısmı akciğerlere ulaşacak 
kadar küçük boyutta olup sağlığa zarar vermektedir. Bu tozlar kristalin silika olarak adlandırılmakta olup quartz, 
kristobolit ve tridimit olmak üzere üç formu vardır. Quartz, en yaygın olan formdur. Bu çalışmanın amacı; Amerika 
İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi-OSHA’nın yeni düzenlemeleri, silika numune alma ve analiz metotları kristalin silika 
hakkında bilgi vermektir. Silika tozunun solunması silikosis, kronik akciğer rahatsızlığı ve akciğer kanserine 
neden olmak ve uzun süreli ve yoğun maruziyette ölüme bile sebep olmaktadır. Kristalin silika, Uluslararası 
Kanser Araştırmaları Merkezi-İARC tarafından kanserojen olarak sınıflandırılmıştır. En çok maruziyete; taşlama, 
çimento ve tuğla üretimi, seramik ve döküm endüstrisinde rastlanılmaktadır. OSHA, 2016 yılında çalışanları 
silika tozundan korumak için yeni düzenlemeler yayınlamıştır. Buna göre; kristalin silika için sınır değer 50 μg/
m3- TWA’ya (sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama) düşürülmüştür. Yeni düzenlemeyle; işverenlere, maruziyeti 
azaltmak için mühendislik önlemlerinin kullanımını, yazılı bir kontrol planı oluşturulmasını, çalışanların silika 
riskleri hakkında eğitilmesini vb. şart koşmuştur. Türkiye’de kristalin silika ile ilgili limit değerler Tozla Mücadele 
Yönetmeliğinde yayınlanmış olup OSHA’nın eski değerleriyle uyumludur. Bu yüzden; silika maruziyeti ile ilgili yeni 
düzenleme yapılmalıdır. Bu çalışmada; OSHA’nın yeni kuralları detaylı olarak açıklanmakta, analiz ve numune 
alma metotları karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca; ülkemizde silika maruziyetinin tespiti için yetkili 
laboratuvarlar tarafından kullanılan NIOSH 7601 (Visible spektrofotometre ile silika tayini) metodu kaldırılmış 
olup tavsiye edilen diğer metotlar hakkında bilgi verimektedir.

Anahtar Kelimeler: Kristalin silika, metot, sınır değer, yeni düzenleme

Respirable crystalline silica exposure, new regulation, sampling and 
analyzing methods
Ömer Oran

Institute of Research and Development Occupational Health and Safety

Silica is a natural substance found in most rocks, sand and clay and in products such as bricks and concrete. 
In the workplace these materials create dust when they are cut, sanded, carved etc. Some of this dust may be 
fine enough to breathe deeply into your lungs and cause harm to your health. The fine dust is called respirable 
crystalline silica (RCS). There are three forms of Crystalline Silica – Quartz, Cristobalite and Tridymite. Quartz 
is the most common form of crystalline silica. The aim of this study is that given general knowledge about 
RCS, OSHA new rules and regulations and silica sampling-analyzing standard methods. Breathing crystalline 
silica dust can cause silicosis, chronic obstructive pulmonary disease, lung cancer which in severe cases can 
be disabling, or even fatal. Crystalline silica has been classified as a human lung carcinogen by IARC. The most 
severe exposures to crystalline silica result from abrasive blasting, cement and brick manufacturing, ceramic 
manufacturing and foundry industries. OSHA has announced a final silica rule to improve workers protection 
from the dangers of respirable silica dust in 2016. The final rule reduces the permissible exposure limit for 
crystalline silica to 50 μg/m3-TWA. The new rule requires employers to use engineering controls to limit worker 
exposure, develop a written exposure control plan, and train workers on silica risks, among other requirements. 
Limit values concerned with RCS had given at Dust Regulation in Turkey and it was suitable OSHA old layout. 
So, it must be done new regulation about exposure to RCS. In this study; OSHA new rules express in detail 
and sampling and tell analyzing methods comparatively. Also; NIOSH 7601 method that used by authorized 
laboratories for determination of crystalline silica in our country had abolished. Within this scope, it will inform 
alternative methods.

Keywords: crystalline silica, method, limit value, new rule
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Tekniği ile İSG Risklerinin Analizi
Fatma Taştan1, Mükerrem Şahin2
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Ankara 2Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans 
Programı Öğretim Üyesi, Ankara

Ülkemizde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla 
30 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında 
yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde taşın kesilmesi, şekil verilmesi ve 
bitirilmesi işlemleri “çok tehlikeli” sınıfta yer almıştır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda en sert doğal 
taş türü olan granitin işlenmesi, kullanıma hazır hale getirilmesi sürecinin çalışanlar için birçok risk içerdiği 
açıktır.

Bu çalışmada granitin işlenmesi sürecindeki iş sağlığı ve güvenliği risklerinin tespit edilmesi, belirlenen risklere 
yönelik olarak çözüm önerileri sunulması ve granit işleme tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının 
iyileştirilmesi çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışma kapsamında on dokuz 
işyeri incelemesi gerçekleştirilmiş, üretim süreci bölümlere ayrılarak incelenmiştir. Yapılan gözlemler ve 
araştırmalar sonucunda Ön Tehlike Listesi Analiz Tekniği ile tespit edilen tehlikelere yönelik olarak riskler 
belirlenmiş, riskler nedenleri ile birlikte analiz edilerek granit işleme tesislerindeki İSG risklerine yönelik olarak 
öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: granit, iş sağlığı ve güvenliği, risk analizi, tehlike listesi

Analysis of OHS Risks with Preliminary Hazard List Analysis 
Technique in Granite Processing Plants
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Graduate School of Health Sciences, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

The Occupational Safety and Health Law (No. 6331; June 30, 2012) was enacted in order to create a healthy 
and safe working environment to prevent work accidents and occupational diseases in our country. In the 
Notification on Workplace Hazard Classes Regarding Occupational Health and Safety published in the scope 
of the Law, the cutting, shaping and finishing of stone took place in the “very dangerous” class. In this case it is 
clear that processing and operationalizing of granit as the hardest type of natural stone involves many risks for 
workers.

In this study, it is aimed to determine the risks of occupational health and safety during the processing of 
granite, to present solution proposals for the identified risks and to contribute to the work of improvement of 
occupational health and safety conditions in granite processing plants. Within this scope, nineteen workplaces 
examinations were made under the study and the production process was analysed by dividing into sections. As 
a result of the observations and investigations made, risks related to the hazards identified by the Preliminary 
Hazard List Analysis Technique have been determined, the risks have been analyzed together with the reasons 
and suggestions regarding the OHS risks in granite processing plants were presented.

Keywords: granite, hazard list, occupational health and safety, risk analysis
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Granit Fabrikalarında Gürültü Risklerinin 
Değerlendirilmesi
Haci Tuğrul Taştan1, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan2

1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ülkemizde granit sektörü son dönemde fark edilir düzeyde büyüme göstermiştir. İş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatımızda taşın kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi işlemleri “çok tehlikeli” olarak sınıflandırılmıştır. 
Buna rağmen ülkemizde granit sektöründe iş sağlığı ve güvenliği koşulları hakkında yeterli araştırma 
bulunmamaktadır. Granit üretiminde gürültü maruziyeti iş sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir risk 
faktörüdür.

Bu çalışmanın amacı, granit fabrikalarında çalışanların gürültü maruziyetlerini belirlemek ve maruziyet 
düzeylerinin en aza indirilebilmesi için önerilerde bulunmaktır. Çalışmanın amacına uygun olarak seçilmiş 
birbirinden farklı özelliklere sahip on sekiz fabrikanın üretim proseslerinde gürültü ölçümleri TS EN ISO 
9612:2009 standardı ile akredite metot kullanılarak yapılmış ve çalışanların günlük kişisel maruziyet değerleri 
hesaplanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen verilerde çalışanların gürültü maruziyetinin iş sağlığı 
ve güvenliği açısından yüksek düzeyde risk oluşturduğu ispatlanmıştır. Çalışan sağlığının korunması ve iş sağlığı 
ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanabilecek tedbirler belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: granit, gürültü maruziyeti, iş sağlığı ve güvenliği

Assessment of Noise Risks in Granite Factories
Haci Tuğrul Taştan1, Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan2
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The granite sector in our country has recently grown noticeably. In our occupational health and safety legislation 
cutting, shaping and finishing operations of stone are classified as “very dangerous”. Despite this, there is not 
enough research about the health and safety conditions in the granite sector in our country. Noise exposure in 
granite production is an important risk factor in terms of occupational health and safety.

The purpose of this work is to identify noise exposure for workers in granite factories and to make 
recommendations to minimize the level of exposure. In the production processes of eighteen fabrics with 
different properties selected for the purpose of the work, noise measurements were made using the accredited 
method according to TS EN ISO 9612: 2009 and the daily personal exposure values of the employees were 
calculated. It has been proved that the noise exposure of the employees in the data obtained as a result of the 
examinations constituted a high level of risk for occupational health and safety. Applicable measures were 
specified for protection of employee health and improvement of occupational health and safety conditions.

Keywords: granite, noise exposure, occupational health and safety
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Otelde FMEA yöntemiyle risk analizi
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Bu çalışmada bir otel işletmesinde FMEA yöntemiyle risk değerlendirilmesi yapılmıştır. FMEA yöntemi ile 
işletmenin güvenliği sağlanarak gerekli önlemlerin alınması gerçekleştirilmiştir.Bu süreç boyunca iş akış şeması 
çıkarılmıştır.Bu akış şemasına göre oluşabilecek potansiyel hatalar, etkileri, sebepleri ve önlemleri belirlenmiştir. 
Buna göreotelde; kazan dairesinde, parlama, yangın, patlama, düşme gibi tehlikeler, elektrik odasında elektrik 
çarpması, havuz kazan dairesinde kayma, düşme, yangın, fitness salonunda romatizmal hastalık ve solunum 
yolu rahatsızlıkları, kapalı havuzda kayma, tavan camı kırılması, boğulma, trafoda yangın gibi tehlikeler tespit 
edilmiştir. Değişik birimlerde mevcut olan tehlikeler belirlenerek risk çalışma ile yok edilmeye ya da aza 
indirmeye çalışılmıştır. Bu tehlikeler için gerekli önlem olarak yönetmeliğe uygun malzemelerin kullanılması ve 
kırılacak malzemelerin uygun şekilde depo edilmesi, parlama ve patlamaya neden olacak kimyasalların özel 
depoda saklanılması, düşme ve kaymaya neden olmaması için malzemelerde sabitleyici kullanılması, yangın için 
duman ve alev dedektörü kullanılması, personele isg eğitimi verilmesi ve düzenli bir şekilde tatkibat yapılması, 
risk derecesi yüksek alanlara yetkisiz personelin girmemesi, malzeme ve aletlerin düzenli periyotlarda bakım 
ve onarımının yapılması gerektiği söylenebilir. Bu tedbirlerin uygulanmasından sonra bu metot ile sonuç analiz 
yapılarak durum değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Sonuç itibariyle FMEA yöntemi kullanılarak yapılan risk 
çalışmasında önleyici faaliyetler ile risklerin azaldığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, başlangıçta en yüksek riske 
sahip değerler %25 iken gerekli iyileşme önerileri ve bu önerilerin uygulanması ile bu değer yaklaşık olarak %1 
‘e indirgenmiştir.

Anahtar Kelimeler: FMEA, Risk analizi, Otel işletmesi

Risk Analysis by FMEA Method in Hotel
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In thiswork a risk analysis was carried out by FMEA methodat a hotel management. The necessary precautions 
have been taken by protecting the safety of the managment with the FMEA method. During in this period 
workflow diagram was done. According to this workflow diagram potential failure, effect, cause and precaution 
was determined. According to this, in hotel managemet; hazardssuch as glare, fire, explosion, fallin a boilerroom, 
electricshock in a electricalcontrolroom, slip, drop, fire in a pool boiler room, rheumatism, respiratory tract 
infection in a fitnessroom, drowning in a baths, fire in power distribution unit was determined. Hazards that exist 
in different units have been determined and risk has been tried to be destroyed or reduced. For this precaution of 
hazards need to be done; using of materials comply with the regulations and fragile materials convenient stored, 
storing chemicals in special storage which will cause glare and explosion, use of fasteners in materials to avoid 
falling and slipping, smoke and flame detector for fire, providing staff health and safety training, maintenance 
and repair of the devices must be performed at certain periods. After the implementation of these measures, 
the results were analyzed by this method and the situation evaluation was carried out. As a result of using 
the FMEA method, it has been observed that risks are reduced in the risk study. As a result, while the highest 
risk values at the beginning were 25%, the required improvement was reduced to approximately 1% with the 
implementation of these recommendations.

Keywords: Risk analysis, analizi, hotel management
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Gıda İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Önemi
Erdoğan Küçüköner, Erkan Karacabey, Sebahattin Serhat Turgut
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İnsanlar hayatlarını sürdürebilmeleri için zorunlu olan bazı ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. İnsanların 
yeryüzünde varoluşundan günümüze kadar bu ihtiyaçlar önemli bir değişim göstermemiştir. Bilim ve teknolojinin 
hızlı bir şekilde gelişmesiyle insanların daha konforlu bir hayata kavuşmaları sağlansa da temel ihtiyaçlar hep 
aynı kalmıştır. Bunların en önemlisi ve başta geleni beslenmedir.

Gıda ürünleri üretimi sektörü, ticari hacmi düşünülecek olursa bugün dünyadaki en büyük sektörlerden birisidir. 
Geniş bir yelpazeye sahip olan gıda sanayi, alt dalları açısından birbirinden farklı özellikler taşıyan sektörleri 
içerisinde barındırmaktadır. Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, balık ürünleri, tahıl ve tahıl ürünleri, meyve-
sebze işleme, şeker, sıvı ve katı yağlar ve daha birçok ürün bu sektörde üretilmektedir. Ürün çeşitliliği açısından 
da pek çok farklı türde sanayi kuruluşunda çok farklı tipte ürünler üretilmektedir. Ürün çeşitliliğinin çok fazla 
olmasına rağmen gıda sektöründe imalat aşamasında temelde benzer adımlar izlenmektedir. Yiyecekler ham 
olarak alınmakta, işlenmekte ve paketlendikten sonra insanların tüketebilmesi için piyasaya sürülmektedir. 
Gıdaların üretimi ve işlenmesi aşamasında birçok fiziksel ve kimyasal işlem gerçekleştirilmektedir. Bu işlemler 
gıdaların daha uzun süre saklanması veya farklı şekillerde ve farklı zamanlarda üretilmesini ve tüketilmesini 
sağlamaktadır. Her geçen gün yeni yöntemler ve teknolojilerin gıda sanayinde kullanımına başlanmaktadır. 
Durum böyle olunca gıda sektöründe önemli sayıda iş kazası ve meslek hastalıkları görülmektedir.

Bu çalışmada çok geniş bir alana yayılan gıda işleme ve üretimi sürecinde, gıda işletmelerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin önemi üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Gıda endüstrisi, Gıda sanayinde iş sağlığının önemi.

The Importance of Safety and Health at Work in Food Industry
Erdoğan Küçüköner, Erkan Karacabey, Sebahattin Serhat Turgut

Food Engineering Department, Engineering Faculty, Suleyman Demirel University, Isparta.

People have to meet some of the needs that are essential for their lives to survive. These needs have not shown 
a significant change from the beginning of humanity onward to the present.

Although people were made to attain more comfortable life by means of the rapid improvements in science 
and technology, the basic requirements have remained unchanged. The most important and the leading one of 
these is the feeding.

Today, the food products manufacturing sector is one of the largest sectors in the world if trading volume is to be 
considered. The food industry, which has a wide range, includes sectors having different characteristics in terms 
of lower branches. Milk and dairy products, meat and meat products, fish products, cereal and cereal products, 
fruit and vegetable processing, sugar, oils and fats and many other products are produced in this sector. In 
terms of product diversity, many different types of products are produced in many different types of industrial 
plants. Although the product variety is very large, similar steps are basically followed in the food industry during 
the manufacturing phase. Foods are provided as a raw, processed and packed, and then marketed for people 
consumption. During the food manufacturing and processing, many physical and chemical processes are carried 
out. These processes allow food to be stored for longer periods or to be produced and consumed at different 
types at different times. Daily new methods and technologies are started to be used in food industry. Under the 
circumstances, a crucial number of industrial injury and professional disease have been seen in food industry.

In this study, the importance of safety and health at work in food manufacturing plants is going to be focused on 
during the food processing and production being in a large extent

Keywords: safety and health at work, food industry, importance of safety and health at work in food industry
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Implementation And Dissemination Of Health And 
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Görkem Yargül
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1.Goal: In this study; Schools are intended to be tailored for students, teachers and other employees in terms 
of health and safety. Depending on this reasoning in the study, the following 3 questions were searched for 
answers.

• Are pupils confident in and out of school? What studies should be done in and out of school to be safe?

• What are the necessary actions for the optimization, implementation and dissemination of Health And Safety 
Culture in and out of schools in terms of health and safety?

• What should be done for the health and safety of teachers and other employees?

2.Method: This work has been carried out by applying laws, regulations and circulars to apply in schools in terms 
of health and safety.

3.Findings: As a result of this study; 100% of vocational high school students received health and safety 
education, 98% of teachers, administrators and civil servants received health and safety education. 78% of 
teachers, administrators and civil servants received fire training. 46% of teachers, administrators and civil 
servants received first aid training and got first aid certificate. 74% of schools are equipped with health and 
safety signs. 96% of the necessary equipment is provided for emergencies. 64% improved classrooms and 
workshops ergonomics. 87% of school horticulture, corridors, classrooms, toilets, workshops have been 
continuously improved in terms of health and safety.

4.Results and Suggestions: Health and safety culture has been espoused by students, teachers and other 
employees by becoming sensitive to the rules of Health and Safety culture. However, even if schools are made 
healthier and safer, it should not be forgotten that some schools are old buildings. As soon as possible we have 
to work for the new construction of our old school buildings. New buildings should also be built according to 
health and safety culture.

Keywords: School health and safety, work safety in schools, health and safety culture in schools
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Bingöl’de İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Yeterlik 
Durumunun İncelenmesi
İmran Aslan, Azize Sudan
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İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), ülkemizin ana konularından biri olmaya devam etmektedir. Türkiye’de emniyet 
kültürü ve yeterli önleyici tedbirlerin bulunmaması nedeniyle binlerce kişi her yıl ölüyor veya sakat kalmaktadır. 
Bu durum kayıpları (kaza sayısı) Bingöl ilinde ülke çapında ortalamalarla karşılaştırıldığında yüksektir, bu da 
ülkede ciddi ekonomik maliyetlere neden olmaktadır. özellikle kentsel dönüşüm yasası kapsamında çıkarılan 
yasa ile Bingöl ilinde inşaat sektörü ana iş kolu durumundadır. Bu çalışmanın amacı, Bingöl ilindeki bazı özel 
firmalarda (inşaat, tekstil firmaları vb.) ve devlet kuruluşlarında (üniversite, endüstri meslek lisesi vb.) iş sağlığı 
ve güvenlik eğitimlerinin yeterliliğini ölçmektir. Bu amaçla, İSG düzeyini ölçmek için yüz yüze görüşmeler ve 
anketler yapılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği hukuku ve dersleri, kişisel koruyucu ve teçhizat malzemeleri, uyarı 
levhaları vb. konularla ilgili sorular yöneltildi ve gözlemler yapıldı. Anket sonuçlarını analiz etmek için tanımlayıcı 
istatistiksel yöntemleri olan frekanslar ve ortalamalar kullanıdı. Sonuç olarak, verilen eğitimler ve önleyici 
donanım yetersiz olarak bulundu. İSG eğitimlerinin sadece kâğıt üzerinde kalması ve işçilerin bilinçli bir şekilde 
eğitilmemesi, kazaların önlenmemesine neden olmaktadır. Buna ek olarak, emniyet kültürü eksikliği (bana 
bir şey olmaz mantığı), işçilerin yapmaması gereken tehlikeli hareketler yaparak kazalara neden olduğu tespit 
edildi.
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Occupational Health and Safety(OHS) continues to be one of the main topics in our country. Due to lack of 
safety culture and adequate preventive measures in Turkey, thousands of people die or are crippled yearly. 
This situation loses (the number of accidents) are high in the province of Bingol when compared country wide 
means, causing severe economic costs in the country. Construction industry is the main business in the province 
of Bingol; in particular extracted within the scope of urban renewal law. The aim of this study is to measure the 
adequacy of occupational health and safety trainings in certain private firms (construction, textile firms, etc.) 
and state institutions (university, industrial vocational high school, etc.) in Bingol province. For this aim, face-
to-face interviews and surveys were conducted to measure the level of OHS. Occupational health and safety 
law and lessons, personal protective and equipment materials, warning signs, etc. questions about the issues 
were managed and observations were made. Descriptive statistical METHODS: frequencies and averages are 
used to analyze survey results. As a result, the trainings and preventive equipment provided were found to 
be inadequate. The fact that the OHS trainings are kept on paper and that the workers are not consciously 
educated, causing to not preventing accidents. In addition, the lack of safety culture (nothing happens to me 
logic) has caused accidents by making dangerous movements that workers must not do.

Keywords: Occupational Health and Safety(OHS) training, safety culture, Bingöl
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Sibel Çelikel Yiğiter

Kocaeli Üniversitesi, Köseköy Meslek Yüksekokulu, Kocaeli,Türkiye

İş kazaları üzerine yapılmış olan çalışmalara göre iki temel nedenden dolayı kazaların gerçekleştiği belirlenmiştir. 
Bunlar güvenli olmayan çalışma ortamı ve güvensiz davranışlar olarak özetlenebilmektedir. İş kazası ve meslek 
hastalığı nedenleri derinlemesine incelendiğinde ise kök neden olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün eksikliği 
ile karşılaşılmaktadır. Zira güvenlik kültürüne sahip olan bireyler işveren veya yönetici pozisyonunda olduklarında 
çalışma ortamındaki olumsuzlukların giderilmesi yönünde çaba harcayacak ve çalışanlar ise güvenli davranışa 
yöneleceklerdir. Dolayısıyla toplumsal olarak güvenlik kültürünün oluşturulmasıyla iş sağlığı güvenliği ile ilgili 
çalışmaları maliyet ve zaman kaybı olarak gören düşünce sistemi yıkılacaktır. Güvenlik kültürünü oluşturmak için 
bireylerin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik algılarının bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Çünkü bireylerin iş sağlığı 
ve görevliğine ilişkin algıları bilinirse istendik yönde evriltilmesi mümkün olabilecektir. Bu amaçla araştırmada, 
meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgelerin 
metaforlar aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Meslek yüksekokulu öğrencileri eğitimleri sonrasında 
çalışma ortamlarında çalışanlar ile yöneticiler arasında ara eleman olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla iş 
sağlığı ve güvenliğine ilişkin algıları iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde etkin rol oynayacaktır. 
Araştırmanın verileri 2017-2018 güz döneminde Kocaeli Üniversitesi Köseköy Meslek Yüksekokulunda eğitim 
gören 339 teknik program öğrencisinden elde edilmiştir. Veriler öğrencilerin araştırma öncesindeki dönemde 
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin edinimlerini belirlemeye yönelik sorular ile açık uçlu sorulardan oluşan anket 
formları aracılığıyla toplanmış, nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma verileri 
incelendiğinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kavramların daha çok teknolojik araçlarla özdeşleştirildiği 
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, İş Kazası, Meslek Hastalığı, Metafor, Mesleki Eğitim

A Metaphor Study for Occupational Health and Safety Perception in 
Vocational Education
Sibel Çelikel Yiğiter
Köseköy Vocational School, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
It was determined that the accidents happened due to the two basic reasons according to the studies on the 
work accidents, which can be summarized as unsafe working environment and insecure bahaviors. When the 
causes of occupational accidents and occupational diseases are depthly examined, it can be easily seen that the 
main reasons are the lack of occupational health and safety culture. If the individuals having security cultures 
are in the position of employers or managers, they will try to solve the problems in working environment, which 
results in employees moving towards safe behavior. Therefore, the system that considers the work related to 
health safety as cost and time loss will be destroyed by the establishment of sociologically security culture. 
In order to create safety culture, it is very important to know the perceptions of the individuals towards their 
occupational health and safety. Because, they can be trained in the right directions if the perceptions of individuals 
on occupational health and duties are known. For this purpose, it was aimed to determine the informations 
through metaphors, which is related to concept of occupational health and safety that vocational college students 
have. Their perceptions about occupational health and safety will play an active role in preventing occupational 
accidents and occupational diseases. In this study, the data were obtained from 339 technical program students 
educated in Köseköy Vocational School of Kocaeli University during the fall semester of 2017-2018. Data were 
gathered through questionnaires to determine students’ achievements in occupational health and safety in the 
pre-study period and questionnaires consisting of open-ended questions, and were evaluated using qualitative 
and quantitative research methods. It was obtained that basic concepts related to occupational health and safety 
were identified with technological tools.
Keywords: Occupational Health, Occupational Safety, Work Accident, Occupational Disease, Metaphor, 
Occupational Education
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Mesleki yeterlilik belgesi ile iş sağlığı ve güvenliğinde 
oluşturulan farkındalık
Merdan Törehan Turan, Halit Erdem Çolakoğlu

Giresun Üniversitesi, Keşap Meslek Yüksekokulu, Giresun

AMAÇ: Bu çalışmada 5544 sayılı mesleki yeterlilik kurumu kanunu kapsamında verilen mesleki yeterlilik 
belgeleri ile ilgili bilgi verilerek, sektörde ilgili personellerin bu konuda aydınlatılarak farkındalık oluşturulması 
amaçlanmıştır. YÖNTEM: Çalışmada, mesleki yeterlilik kurumu kanununun öngördüğü mesleki yeterlilik 
belgelerinin hangi meslek dalları için zorunluluk arz ettiği belirlenerek, bu belgeyi alacak meslek personeline 
verilecek eğitimin içeriği ile yapılacak sınav ve belgelendirme işlemlerine ait sürecin işlevselliği araştırılmıştır. 
BULGULAR: 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaşan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, 
ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren 
ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler MYK Kanunu’nun kapsamı dışında bırakılarak, 
bunların haricindeki bütün mesleklerde iş piyasasının öncelikleri ve beklentileri doğrultusunda mesleki yeterlilik 
belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Mesleki yeterlilik belgesi için ilgili meslek personeline verilecek eğitim, iş 
analizine dayalı olarak iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmaktadır. MYK verilerine göre Türkiye’de 
bu eğitimi verebilecek yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluş sayısı 93 olup, bu kuruluşların %62’ lik bir bölümü 
inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Yine MYK verilerine göre belgelendirme yapılan meslek sayısı 230 
olup, bu mesleklerin 33’ü inşaat sektörüne aittir. SONUÇ: Bu çalışmanın sonucunda mesleki yeterlilik belgesinin 
bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu tanımlaması 
bir diğer ifade ile mesleklerin profilini ortaya koyması bakımından çok değerli olduğu belirlenmiştir. Bu açıdan 
mesleki yeterlilik belgelerinin veriliş süreci ile ilgili tüm aşamaların titizlikle incelenmesi ve veriliş amacına 
ulaşılması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Yeterlilik Belgesi, Farkındalık, İş ve İşçi Sağlığı, İnşaat Sektörü

Professıonal competency document and work health and safety of 
awareness
Merdan Törehan Turan, Halit Erdem Çolakoğlu 

Giresun University, Vocational Schools of Keşap, Giresun

AIM: In the study, it is aimed to give information about the vocational qualification documents that are given 
as part of Law No 5544 Vocational Qualifications Institution and making awareness by giving full informatin 
to the raleted personnels in the sector. FINDINGS: With the “Government Proposal about the Changes in 
Some Laws and Decree Laws and Occupational Health and Safety Law” which is passed into law with Law 
No 6645, the occupations as doctor, dentist, nursery, midwifery, pharmacy, veterinary medicine, engineering, 
architecture and the occupations for which BA degree is compulsory and the occupations that the conditions 
for beginning are defined by the law are excluded from the extent of MYK Law; the professions excepted these 
were made compulsory as to vocational qualification document for the expectations of the business world. 
The education that is planned to be given to sector personnels for getting vocational qualification document is 
based on business analysis and the expectations of the business world. According to MYK statistics, there are 93 
institutions in Turkey which has the qualification for giving this education and % 62 of these institutions of these 
are in the field of construction. Also, according to the MYK statistics, the professions that can be documented is 
230 and 33 of these are in the construction sector. CONCLUSION: In the conclusion part of this study, it is stated 
that vocational qualification document is very important to carry on a profession effectively and is also important 
fort o define the necessary information, technique and method; in other words, the true description of the profile 
of professions. For this reason, the processes of vocational qualification documents must be examined truly 
and the aim of these documents must be stated perfectly.

Keywords: Mesleki Yeterlilik Belgesi, Farkındalık, İş ve İşçi Sağlığı, İnşaat Sektörü
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Endüstri Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek 
Okullarında İş Güvenliği ve Hukuki sorunlar
Orhan Sönmez

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, AFKOM Şube Md. Gönüllü İtfaiye Birimi, KOCAELİ

Geçmişte ve günümüzde ileri teknoloji farkı yaratan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de üretim teknolojisi ve 
çeşitli meslekler orta öğretimden sonra bu okullarda öğrenilmektedir. Böyle eğitim kurumlarında okumakta 
olan gençlerimiz,daha iş hayatına atılmadan, yani gerçek hayata karışmadıkları halde, herhangi bir işletmede 
ki bunların bazıları çok tehlikeli sınıfa girmektedir, tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu gibi durumlarda 
öğrenci okulda iken hangi yaptırımlar, koruma programı, sağlık sorunları ki buna psikolojik sorunlar da dahildir, 
nasıl eğitilmeli ve ne gibi donanımları olmalıdır. Ve bu gençlerimiz hali hazır yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği 
yasasını bazı kesin kabullerine de uymamaktadır. Ayrıca bu eğitimler staj adı altında mevcut rutin imalatlarını 
yapan işletmelerde devam etmektedirler. Burada yaşanan bazı uygun olmayan staj sistemlerini ayrı tutarsak, 
normal bir çalışan gibi iş yapmalarını, üretimde katkıda bulunmalarını istemekteyiz. işte bu durumda da hem 
gençlerin eğitim seviyesi hemde ergenliklerinden gelen birtakım sorunları olmaktadır. bu gibi durumlarda hem 
çalışan görünümündeki stajyer, hemde işvereni ne gibi hukuksal sorunlarla karşılaşacaktır

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Staj, Meslek Yüksek Okulu, işveren

Occupational Safety and Legal Issues in Industrial Vocational High 
School and Vocational School
Orhan Sönmez

Kocaeli Metropol Municipalty, Fire Dept. Directory, AFKOM, Volunteere Firefighter Group, KOCAELİ

Production technology and various professions in our country are learned in these schools after secondary 
education as it is in the countries which have made high technology difference in the past and today. Our young 
people who are studying in such educational institutions face dangerous situations, some of which are entering 
very dangerous workshops, even they are not involved in business life, that is to say, in real life. In such cases, 
what sanctions the student is at school, the protection program, health problems, including psychological 
problems, how to be trained and what kind of equipment they should have. And these young people do not 
comply with certain accepted assumptions about the current law of health and safety at work. In addition, these 
trainings are carried out in the enterprises which make the existing routines under the name of internship. If 
we separate some inadequate internship systems here, we would like to do business like a normal employee 
and not contribute to production. In this case, the young people have problems from education level and 
adolescence. In such situations, which kind of legal problems will be faced both the trainee as the employee’s 
and the employer as well

Keywords: Student, Internship, Vocational School, Employer
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Çalışma Yaşamımıza Bir Damla Su
Tahsin Özyamak

Eğitim Planlama Sistemleri ve İş Sağlığı Güvenliği Danışmanlığı

Mesleki Eğitimim işletmelerimizdeki başarısının tek başına bir yöntem değildir. Başta aile, eğitim sistemi, 
yöneticilerin tutum ve davranışları gibi birçok faktörün başarıyı etkilemektedir.

Tecrübe ve düşüncelerimden yola çıkarak yazdığım Çalışma Yaşamımıza “Bir Damla Su” kitabım On Bir bölümden 
oluşuyor. “Çalışma Hayatı”: Çalışanlarımız Almanya’daki işçiden 12 kat daha fazla ölümle niçin karşı karşıya 
kalıyor? Mesleki eğitimin bunda etkisi nelerdir? “Eğitim, Gelecekten Ne Bekliyoruz”: Eğitimin sistemimizin 
çalışma hayatımızdaki yeri neresi? Eğitmenlerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimizin bakış açıları nelerdir? 
“Yarının tohumları bugünden atılıyor.” Deneyimlerimizi; ailemizde, eğitimimizde, işyerimizde, toplumda uygulayan 
bir insan; sevginin, başarının teminatı olacaktır. “Aile” yaşamımızda sağlıklı birliktelik kurulabildiğimizde sosyal 
ve çalışma yaşamımız mutluluğa dönüşecektir. “Amaç ve Hedeflerimizdeki Çaba ve Engeller” Bu iki kavramı, 
yaşamına iyi analiz edemeyerek yerleştiremeyenlerin elde ettikleri başarıları geçici olacaktır. “Biz” bilinci 
ve başarı; amaç ve hedefleri iyi oluşturmakla elde edilebilecektir. “Hak ve Hukuk”: Toplum olarak dilimizden 
düşürmediğimiz Hak” ve “Hukuk” uygulamalarımızda ne kadar başarılıyız? Hele, iş yaşamındaki uygulamalar... 
“Teşvik Etmek-Biz Bilinci”: İş yerinde başarının sağlanabilmesi “biz” bilincinin oluşabilmesi için çalışanın; 
insan yerine konulması, güvenilmesi, fikrinin sorulması sonucunda elinden gelenin en iyisini yapabileceği 
unutulmamalı. “Bilgi”: Günümüz koşullarında çok kolay elde ediliyor görünse de onu hayatımızın içine ne kadar 
yerleştirebiliyoruz? Bilgimizi gerektiği gibi kullanmaktaki becerimizi niçin geliştiremiyoruz? “Mücadele Ruhu”: 
Göçmen kuşların binlerce kilometre uçuşunu gözünüzün önüne getiriniz. Varmak istedikleri yere hangi güçle 
geliyorlar acaba? Bunun önemli noktası “Mücadele Ruhu” olabilir mi? “Olumlu Düşünme”: Çalışma hayatımızdaki 
alışkanlıkların, çevremizdeki istemediğimiz olayların bir davranış alışkanlığı sonucu oluşuyor. Bilinçli bile olsak 
kötü alışkanlıklarımızı terk etmek kadar bizi hiçbir şey zorlamıyor. “Yöneticilik ve Liderlik, İletişim”: Çalışanların 
çabalarının İşletmedeki başarı ve kaliteye etkisi iyi yönetimden, liderlik ve iletişimden geçer. “Yürek, Beyin ve El”: 
İş yaşamımızda işveren sermaye koyarak “Yüreğini”, yönetici liderliği ile “Beyni”ni, çalışan kabiliyeti ve özverisi 
ile “El” i temsil etmektedir. Bu üç değeri olmadan tek başına hareket etmek ve başarılı olmak mümkün değil.

Anahtar Kelimeler: Çalışma Hayatı, Biz Bilinci, Mesleki Eğitim

Working Life is a Drop Water
Tahsin Özyamak

Training Planning Systems and Occupational Health and Safety Counseling

I would like to point out that the success of our Vocational Training enterprises is not a method alone, but is 
influenced by many factors, especially the family, the education system, the attitudes and behaviors of the 
managers. In this respect, my book titled “My Damal Su”, written by my experience and my thoughts, is composed 
of the following ten sections. “Working Life”: Why do our employees face 12 times more deaths than workers in 
Germany? What is the effect of vocational education in this? “Education, What to expect from the future”: Where 
is our education system in our working life? What are the perspectives of our trainers, our employees and 
our students? “Tomorrow’s seeds are being thrown today.” in our family, in our education, in our workplace, in 
society; will be the assurance of success, success. “Family” will become a happiness of our social and working 
life when we can establish healthy unity in our life. “Our Efforts and Hurdles in Our Aims and Objectives” It will be 
no surprise to expect those who can not settle these two concepts to be able to analyze their lives well. Achieved 
successes will be temporary. “We” consciousness and success; objectives and objectives. “Rights and Law”: Is 
not it our practice in the field of “Rights” and “Law” that we have not dropped from our societies as a society but 
we are not back from complaining anyhow? Hele, practices in business life... “Promoting-we are conscious”: In 
order for the “we” conscious to be able to achieve success in the workplace, it must be remembered that people 
can do their best at putting people back, being trusted, being asked about their ideas.

Keywords: Work life, Vocational Training, Directing
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TATMETAL Mesleki Eğitim Sistemi
Noyan Cengiz, Soner Mıcık, Levent Taşdüzer, Suat Çetin, Saadet Altay, Tahsin Özyamak 

Tatmetal A.Ş.

“TATMETAL Mesleki Eğitim Sistemi” el kitapları ile; çalışanların yapacakları iş ile ilgili olarak önceden teorik 
ve pratik eğitime tabi tutularak yetkinliklerinin artırılması suretiyle çalışacağı göreve atanması amaçlanmıştır. 
“TATMETAL Mesleki Eğitim Sistemi” el kitapları çalışmalarında 59 kitap tamamlanmıştır.

Sistemin çalışma prensibi şu şekildedir: “ Eğitim İhtiyaç Analiz Tablosu”na göre her bir pozisyonun alması 
gereken zorunlu eğitimler ile işe özgü eğitimler belirlenir. Eğitimleri verecek olan amir pozisyonundaki personel 
“eğiticinin eğitimi “ programına tabii tutularak, eğitim teknik ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmektedir. El 
kitaplarının içeriğinde; yapılacak iş ile ilgili, kişisel koruyucu donanımı, sağlık şartları, eğitime katılım koşulları, 
ölçme ve değerlendirme, fiziksel güç gereksinimi, çalışma ortamının özellikleri, makina teknik özellikleri ve 
kapasitesi, makinanın detaylı kullanımının teorik ve resimli olarak anlatımı, arıza durumunda yapılacaklar, 
işin yapılması sırasında iş sağlığı ve güvenliği açısından dikkat edilecek hususlar, iş yeri İSG talimatları, 
işlem sırasında kalite – maliyet açısından dikkat edilecek hususlar ve proses akış şeması bulunmaktadır. 
Çalışanlarımız, aldıkları kapsamlı eğitim ile iş ve iş risklerine karşı bilinçlendiklerinden, iş kazalarına karşı 
daha tedbirli olacaklardır. Yetkin çalışanların iş verimliliğini artıracağı kaçınılmazdır. Şirketimizdeki tüm kitaplar, 
entelektüel sermayenin korunması adına dijital ortamda saklanmakta, çalışanın işten ayrılması durumunda 
bilginin önceden kayıt altına alınması nedeniyle, işlerin kişilere bağımlı olmasının önüne geçilmekte, bu şekilde 
nesilden nesile tecrübe, bilgi birikimi ve risklerin aktarılması sağlanmaktadır. Kitaplar, çalışanlara el kitabı 
boyutunda dağıtılmaktadır. Toplam 59 adet kitaptan çoğaltılarak çalışanlara dağıtılan kitap sayısı 3.615 adet ve 
toplam 73.550 sayfadır.Ayrıca,çalışanlarımız bilgisayar ağı ile de kitaplara erişebilirler. Çalışanlarımızın Terfi / 
transfer işlemlerinin gerçekleşebilmesi, yapacakları iş için gerekli Mesleki Eğitimlerin tamamlanması şartına 
bağlıdır. Çalışanın eğitimlerinin eksik olup olmadığı, İnsan Kaynakları birimince kontrol edilir, eğitimi eksik olan 
çalışan terfii ettirilmez.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Mesleki, Sistemi

TATMETAL Vocational Education System
Noyan Cengiz, Soner Mıcık, Levent Taşdüzer, Suat Çetin, Saadet Altay, Tahsin Özyamak 

Tatmetal A.Ş.

With “TATMETAL Vocational Education System “manuals; it is aimed that the employees will be given a 
reference to work by increasing their competencies by theoretical and practical training in advance about the 
work to be done. The working principle of the system is as follows: According to the “Training Needs Analysis 
Table”, compulsory and training specific to each position are determined. Personnel in the position of supervisor 
who will give trainings are informed about the training techniques and methods by being subjected to “trainer 
training” program. In the context of the handbooks; the technical specifications and the capacity of the machine, 
the theoretical and pictorial representation of the detailed use of the machine, the work to be done in the event of 
a malfunction, the work to be carried out during the work, the work to be done, personal protective equipment, 
health conditions, training participation conditions, work place and occupational health and safety instructions, 
points to pay attention to in terms of quality and cost during operation, process flow chart. Our employees 
will be more cautious about workplace accidents as they are aware of the risks of work and work and the 
comprehensive training they receive. It is inevitable that competent employees will increase their work efficiency.

Books are distributed to employees in the form of handbooks. A total of 59 books are distributed to employees 
and 3.615 copies are distributed and 73,550 pages in total. In addition, our employees can access the books 
through the computer network.

The promotion / transfer of our employees is subject to the requirement of completing the Vocational Training 
required for the job. Whether or not the employee’s training is incomplete is checked in the Human Resources 
unit and the employee whose training is incomplete is not promoted.

Keywords: Educational, vocational, system
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Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde Çalışan 
Hemşirelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Düzeylerinin 
Belirlenmesi
Uğur Saklangıç1, Sevil Çırakoğlu1, Oğuzhan Çankaya2

1Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği programı, Bursa 2Uludağ 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bursa
Sağlık hizmeti sektörü “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” nde belirtilen fiziksel, kimyasal, 
biyolojik, psikososyal ve ergonomik risk etmenlerinin hepsini bünyesinde barındıran ender çalışma alanlarından 
birisidir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanuna göre sağlık sektöründeki kuruluşların birçoğu bu yüzden çok 
tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Yapılan literatür araştırmalarında sağlık hizmeti verilen yerlerde iş kazası ve 
meslek hastalıklarının sayısının tahmin edilenden çok daha fazla olduğu görülmüştür. Sağlık çalışanları arasında 
hemşireler; hastaların ve hasta yakınlarının ilk ve sürekli diyalog kurdukları, önemli görevleri olan sağlık 
personelidir. Yaptıkları işin gereği olarak her daim bir sağlık ve güvenlik riski ile karşı karşıya kalabilecekleri 
yadsınamaz bir gerçektir. Tüm bu sebeplerden dolayı, hemşirelik mesleğini icra eden çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği kavramını anlaması, çalışma yaşamındaki tehlike ve riskler hakkında bilgi sahibi olması hem kendileri 
hem de hasta ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliği açısından son derece önem teşkil etmektedir. Bu çalışma 
kapsamında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde çalışan hemşirelerin 
iş sağlığı ve güvenliği algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Gönüllülük esasına dayalı olarak anket yöntemiyle 
veriler toplanmıştır. Verilerin toplanmasında, katılımcıların demografik bilgilerinin belirlenmesine yönelik bir 
soru formu ve iş sağlığı ve güvenliği bilgi düzeylerinin tespit edilmesine yönelik sorulardan oluşan anket formu 
kullanılmıştır. Toplanan verilerin analiz edilmesinde SPSS programı kullanılarak çalışanların bilgi düzeylerinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ortaya çıkan sonuçlar bu çalışmada sunularak, sorunlara karşı alınması gereken 
önlemlerin belirtilmesi düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Sektörü, İş Sağlığı ve Güvenliği, Güvenlik Algısı

Determination levels of Occupational Health and Safety information 
working nurses at research and application of health centers
Uğur Saklangıç1, Sevil Çırakoğlu1, Oğuzhan Çankaya2

1Uludağ University, Vocational School of Technical Sciences, Occupational Health and Safety programme, Bursa 
2Uludağ University, Faculty of Medicine, Research and Application of Health Center, Bursa
Healthcare sector is one of the rare areas of work that incorporates all of the physical, chemical, biological, 
psychosocial and ergonomic risk factors mentioned at “Occupational Health and Safety Risk Assessment 
Regulation”. According to the Law No. 6331 on occupational health and safety, many of the organizations in the 
health sector are in this very dangerous class. The number of occupational accidents and occupational diseases 
is much higher than expected in places where health services are provided in literature studies. Among health 
workers, nurses, health personnel who have important duties, where patients and their relatives establish the 
first and continuous dialogue. As part of work they always faced with a health and safety risk can remain 
an undeniable reality. For all these reasons, the nursing profession who perform to understand the concept 
of occupational health and safety of employees, working in danger and risk to have information about both 
themselves and in terms of health and safety of patients and visitors is extremely important. Within the scope 
of this study, it was aimed to determine the occupational health and safety perceptions of the nurses working at 
Uludağ University Medical Faculty Health Practice and Research Center. Based on the principle of volunteering, 
data were gathered by questionnaire method. In the collection of data, a questionnaire was used to determine 
the participants’ demographic information and a questionnaire was used to determine the levels of occupational 
health and safety information. It is aimed to determine the level of knowledge of the employees by analyzing the 
collected data using SPSS program. The results are presented in this study and it is considered to indicate the 
precautions to be taken against the problems.
Keywords: Health Sector, Occupational Health and Safety, Safety Perception
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Ev Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Muharrem Emre Ulusoy

Selçuk üniversitesi, özel hukuk/iş ve sosyal güvenlik hukuku, Konya

İş sağlığı ve güvenliği tüm istihdam ilişkilerinde olduğu gibi ev hizmetleri bakımından da büyük öneme sahiptir. 
Karmaşık istihdam ilişkisi, belirli bir iş tanımının olmayışı, yapılan işlerin çeşitliliği, çalışılan yer, çalışma süreleri ve 
bunun gibi birçok konu dikkate alındığında ev hizmetleri atipik bir istihdam modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Aynı sebeplerle koruma politikalarından yeterli olarak yararlanamayan ev hizmetinde çalışanlar için iş sağlığı 
ve güvenliği daha da önemli bir hal almaktadır. Çalışmamızda ev hizmetlerinin sosyal ve yasal durumu ile bu 
işlerde çalışanların karşılaşabilecekleri iş sağlığı ve güvenliği riskleri incelenecek; alınması gereken önlemler ve 
denetim mekanizması değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: ev hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği, ev işi, ev işçisi

Occupational Health and Safety at Domestic Work
Muharrem Emre Ulusoy

private law/labour law and social security law, selcuk Universitesi, Konya

Occupational Health and Safety in domestic work have great importance as well as in all employment relations. 
Domestic work have many issues such as complex employment relation, lack of a specific job definition, 
diversity of work done, place of work, working time and so on. Because of this reasons domestic work is an 
atypical employment model. Occupational health and safety are becoming even more important for home-
based workers who can not benefit from protection policies for the same reason.

In this work we will examine the social and legal situation of domestic work and the risks of occupational health 
and safety; the measures to be taken and the control mechanism will be evaluated.

Keywords: domestic work, Occupational Health and Safety, home-based workers, housework
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İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Eğitiminde 
Uzaktan Eğitimin Verimliliğinin Değerlendirilmesi
Hüdayi Taşçı1, Sevil Çırakoğlu1, Nurettin Yamankaradeniz2, Erol Kılık3

1Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, Bursa 2Uludağ 
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bursa 3Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu, Endüstriyel Kalıpçılık Programı, Bursa

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çıkarılan mevzuatlar sonrasında işletmelerde iş güvenliği profesyonelleri 
görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. Mevzuatlar devlet, işletme ve çalışanlara bir takım sorumluluklar 
yüklemiş bu sayede iş kazlarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmeye çalışılmıştır. İş güvenliği uzman 
ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim kurumları açılmış, 220 saatlik eğitimlerle bu ihtiyaç karşılanmaya 
çalışılmıştır. Bu eğitimler sonrasında alınan sertifikalarla İş güvenliği uzmanı olanların yetkinliği ve iş güvenliği 
uzmanlarının eğitimlerinin yöntemleri birçok platformda tartışılır olmuştur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
kanunun yayınlanmasıyla birlikte üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği alanında ön lisans, lisans, yüksek lisans 
ve doktora programlarının açılmasında da artışlar olmuştur. Sektördeki ihtiyaç ve kolay iş bulabilme ihtimali de 
bu bölüme olan ilgiyi artırmış ve tercihlerde öncelikli sıralarda olmuştur. Açılan ön lisans ve lisans programları 
iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimi açısından sevindirici bir gelişmedir. Ancak ticari kaygı ile açılan ve uzaktan 
eğitimlerle iş güvenliği uzmanlarını yetiştiren programlar ise kafalarda soru işaretleri oluşturmuştur. Uzaktan 
eğitim, yoğun iş hayatı ve artan teknolojik imkânlarla günümüzün ve geleceğin birçok ihtiyacını karşılamada 
önemli bir yöntemdir. Ancak işi insan sağlığı ve güvenliği olan bir meslekte tüm derslerin uzaktan eğitimle 
verilmesi uygun değildir. Bu çalışmanın temel amacı; uzaktan eğitim uygulamalarının sektörün ihtiyacı olan 
uzman profilinin yetiştirilmesinde ne derece yeterli olduğunun sorgulanması üzerinedir. Çalışmada iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerinin daha etkili bir şekilde gerçekleşmesi için bazı önerilere de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: iş sağlığı ve güvenliği, uzaktan eğitim, iş güvenliği uzmanı

Evaluating the Efficiency of Distance Education in the Training of 
Occupational Health and Safety Professionals
Hüdayi Taşçı1, Sevil Çırakoğlu1, Nurettin Yamankaradeniz2, Erol Kılık3

1Uludağ University, Vocational School of Technical Sciences, Occupatıonal Health and Safety Program, Bursa 
2Uludağ University, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering Department Bursa 3Uludağ University, 
Vocational School of Technical Sciences, Industrial Moulding Programme, Bursa

In our country, an obligation of assigning occupational safety professionals has been imposed in enterprises 
since the legislations on occupational health and safety. The legislations have brought certain responsibilities 
in the government, enterprises and employees thus, increased the efforts of preventing occupational accidents 
and diseases. Educational institutions have been opened to meet the need for occupational safety professionals 
with the help of 220-hour trainings. Certificates given after these trainings have paved the way for discussing 
the competence of occupational safety professionals and training methods of occupational safety professionals 
in many platforms. Introduction of the law on Occupational Health and Safety numbered 6331 has increased the 
number of associate degree, undergraduate, postgraduate and doctorate programs in the area of occupational 
health and safety at universities. The need in the sector and the possibility of finding a job easily have also 
increased the interest in this department and made it a first choice. Associate degree and undergraduate 
programs being opened give hope in terms of the development of occupational health and safety. However, 
programs that are opened with commercial concerns and train occupational safety professionals via distance 
education pose some questions. Distance education is an important method for meeting many needs of today 
and the future with training, intensive business life and increasing technological opportunities. However, we 
have doubts about whether it is appropriate to teach every lesson via distance education in a profession that 
focuses on human health and safety. Main goal of this study is to question the efficiency of distance education 
applications in training professionals that are needed by the sector. The study also includes some suggestions 
for providing occupational health and safety trainings more effectively.

Keywords: Occupational Health and Safety, distance education, Occupational Safety Specialist
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Hemşirelik bölümü öğrencilerinin iş sağlığı 
güvenliğine ilişkin durumlarının değerlendirilmesi
Selma İnfal Kesim

Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu, Akşehir/Konya

AMAÇ: Bu çalışmada, S.Ü. Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören hemşirelik bölümü 
öğrencilerinin iş sağlığı güvenliğine ilişkin durumlarını değerlendirmektir.

GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel tipte bir araştırma olarak planlanan çalışma üniversitenin Akşehir ilçesinde yer 
alan hemşirelik bölümü öğrencilerinden araştırmaya katılmayı kabul eden birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü 
sınıf öğrencilerine 2017 yılında yapıldı. Anket formunda katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye ve iş 
sağlığı ve güvenliğine yönelik sorular yer aldı.

BULGULAR: Çalışmaya alınan bireylerin yaş ortalaması 20.24±1.7’dir. Katılımcıların %71.3’ü kadın, %35.8’i 
dördüncü sınıf, %5’i sağlık sektöründe halen çalışmakta iken, %2’si daha önce sağlık sektörü dışında bir işte 
çalışmış olup, %9’u daha önce çalışma deneyiminde bulunmuştur. %68.7’si yaz stajı nedeni ile hastanede 
çalışmıştır. %80.1’i iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin daha önce bilgilendirildiğini, %81.6’sı eğitimi gerekli gördüğünü, 
iş sağlığı ve güvenliği denildiğinde %36.8’inin ilk aklına iş kazalarının geldiğini, %83.1’i konunun zorunlu ders 
olarak okutulması gerektiğini, %24.4’ü iş kazası geçirdiğini ifade etmiştir.

SONUÇ: Sağlık çalışanları sağlık sektörleri ile dersin uygulaması ve staj kapsamında daha öğrenci iken 
tanışmakta ve çalışma disiplinini öğrencilik yıllarında edinmektedirler. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğine 
ilişkin uygun davranış ve tutumların bu yıllarda kazanabilmeleri için çalışanlar kadar uygulama/staj sırasında 
hemşirelik öğrencilerine de iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken önem verilerek, sağlıklı ve güvenli 
ortamlarda çalışmaları sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, iş sağlığı, iş güvenliği, eğitim

Evaluation of occupational health and safety states of nursing 
students
Selma İnfal Kesim

Selcuk University Aksehir College of Health, Aksehir/Konya, Turkey

AIM: In this study, the aim of this course was to evaluate the health and safety of nursing students in Akşehir 
Selçuk University Kadir Yallagöz Health College.

MATERIALS-METHODS: The study which was planned as a cross-sectional study, was conducted with the 
first, second, third, fourth grade nursing students who accepted to participate in the study in the city of Akşehir in 
2017. The questionnaire contained questions to determine the demographic characteristics of the participants 
and their job health and safety statuses. RESULTS: The mean age of the subjects was 20.24±1.7. 71.3% of the 
participants were women, 35.8% of them were in the fourth grade, 5% of them were still working in the health 
sector, 2% of them had previously worked outside the health sector and 9% of them had job experience. 68.7% 
f them worked in hospital due to summer internship. 80.1% of them stated that they were informed about job 
health and safety, 81.6% of them stated that education is necessary, 36.8% of them stated that they think firstly 
job accidents when they talked about health and safety, 83.1% of them stated that this subject has to be taught as 
a compulsory lesson, 24.4% of them stated that they had a job accident. CONCLUSION: Health workers meet 
with the health sector in the context of the practice of the course and internship, and acquire study discipline 
during the student years. For this reason, required attention should be paid to to nursing students as well as 
employees during the practice/internship, healthy and safe working enviroments should be provided to them, 
thus they can gain appropriate behaviors and attitudes related to occupational health in these years.

Keywords: Nurse, occupational health, job security, education
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Mesleki Eğitim ve İsg
Prof. Dr. Ufuk Aydın1, Prof. Dr. Nuray Gökçek Karaca2, Doç. Dr. Verda Canbey Özgüler3, Yrd. Doç. Erol Karaca4, 
Hüseyin Ceylan5, Ceylan H.7

1Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 2Anadolu Üniversitesi, Sağlık Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 3Anadolu 
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 4Anadolu 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 5Meslek Hastalıkları, ÇASGEM, Ankara 6Kırıkkale 
Üniversitesi, Kırıkkale MYO 7Ceylan H,Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 
Ankara
Mesleki Eğitim ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin; İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesindeki Rolünü 
üzerinde bir araştırma yaptık. Bu araştırmanın genel amacını şu şekilde açıklayabiliriz: Türkiye’de iş sağlığı ve 
güvenliği eğitiminin iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesindeki rolünü saptamak ve değerlendirmektir. 
Bu genel amaç doğrultusunda, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin hukuki dayanakları, Türkiye’de iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimine gereksinim duyulmasının nedenleri, Türkiye’de yıllar itibariyle meydana gelen iş 
kazaları ve meslek hastalıklarının sektörlere göre dağılımı, Türkiye’de sektörel bazda meydana gelen iş kazaları 
ve meslek hastalıklarının nedenleri, Türkiye’de yıllar itibariyle meydana gelen iş kazalarının işgücü üzerindeki 
etkileri, Türkiye’de yıllar itibariyle meydana gelen iş kazalarının firma düzeyinde etkileri, Türkiye’de yıllar itibariyle 
meydana gelen iş kazalarının ekonomik etkileri, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile iş kazaları arasındaki 
ilişkinin boyutları, Türkiye’de sosyal tarafların mesleki, sosyal ve ekonomik koşulları, Türkiye’de sosyal tarafların 
iş sağlığı ve güvenliği eğitimine yönelik tutum düzeyleri, Türkiye’de sosyal tarafların iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimine yönelik tutumları ve bu tutumlarının demografik ve mesleki değişkenler bakımından anlamlı farklılık 
gösterip göstermediği araştırılmıştır.Karşılaştırmalı türden ilişkisel tarama modeli ile yapılan bu araştırmada 
çalışma grubunu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bölge müdürlüklerinin bulunduğu 22 ildeki 
sosyal taraflardan basit tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiş iş müfettişleri ile işçi ve işverenler oluşturmaktadır. 
Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Önlenmesi Bakımından İş 
Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Gerekliliğini Belirlemeye Yönelik Tutum Ölçeği” (İSGEGBYTÖ) ile toplanmıştır. 
Araştırma bulguları, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu ve genel olarak grup ayrımı yapmaksızın hem tüm 
ölçek bazında hem de alt boyutlar bazında Türkiye’de sosyal tarafların iş sağlığı ve güvenliği eğitimine yönelik 
tutum ifadelerine katılma düzeylerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı,İş Güvenliği,İş Kazası,Mesleki Eğitim,İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi.

Vocational education and İsg
Prof. Dr. Ufuk Aydın1, Prof. Dr. Nuray Gökçek Karaca2, Doç. Dr. Verda Canbey Özgüler3, Yrd. Doç. Erol Karaca4, 
Hüseyin Ceylan5, Ceylan H.7 

1Department of Law, Anadolu University 2Department of Social Work, Anadolu University 3Faculty of Economics 
and Administrative Sciences Labor Economics and Industrial Relations Department, Anadolu University 
4Faculty of Health Sciences Social Work Department, Anadolu University 5Occupational Diseases 6Kırıkkale 
MYO, Kırıkkale University 7Ceylan H., “Analysis Of Occupational Accidents According To The Sectors In Turkey”, 
Gazi University Journal of Science
Vocational Education and Occupational Health and Safety; Prevention of Occupational Accidents and Occupational 
Diseases We did a research on its role. We can explain the general purpose of this research as follows: to determine 
and evaluate the role of occupational health and safety education in Turkey in preventing occupational accidents 
and occupational diseases. In line with this general objective, Legal basis of education on occupational health 
and safety in Turkey, Reasons why occupational health and safety training is needed in Turkey, Occupational 
accidents and occupational diseases according to the years in Turkey, Occupational accidents and occupations in 
Turkey the effects of occupational accidents in Turkey over years, the effects of occupational accidents in Turkey 
in years, the economic effects of occupational accidents in Turkey in years, the occupational health and safety 
education in Turkey occupational, social and economic conditions of the social partners in Turkey, attitudes of 
the social partners in Turkey towards occupational health and safety education, occupational health of the social 
partners in Turkey and g the attitudes towards security education and their attitudes were investigated in terms 
of demographic and occupational variables. In this comparative study, the study group was selected by simple 
random sampling from the 22 social partners in the regional directorates of the Ministry of Labor and Social 
Security labor inspectors and workers and employers. Data, researchers (İSGEGBYTÖ), which was developed by 
the Ministry of Health, Labor and Welfare to determine the necessity of occupational health and safety education 
in terms of occupational accidents and occupational diseases prevention. The findings of the research revealed 
that the scale is valid and reliable and that the social partners in Turkey in all levels of participation in attitudes 
towards occupational health and safety education are high in both scale-based and sub-dimensions, generally 
without group distinction.
Keywords: Occupational Safety, Occupational Accident, Occupational Training, Occupational Health and Safety 
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Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek 
Okulu Birimlerinde Risk Analizi Çalışmaları
Abdulkadir Yıldız

Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Mobilya imalatı sektörüne ara elaman yetiştiren Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 
Mobilya ve Dekorasyon Bölümü atölyesinde, kimyasal maddelerin yoğun olarak kullanımı ve atölye fiziki 
yetersizliklerinden dolayı pek çok iş sağlığı ve güvenliği riski mevcuttur. Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler 
Meslek Yüksek Okulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü atölyesinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden 
olabilecek risklerin tespit edilerek riskler hakkında genel bir profil çıkarılması ve çözüm önerileri sunulması için 
risk değerlendirmesi çalışması gerçekleştirilmiştir.

Risk değerlendirmesi metodu olarak, literatür incelemesi ile avantajları ve uygulanabilirliği açısından en 
uygun yöntem olan “Fine-Kinney Metodu” seçilerek risk değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.Böylelikle risk 
değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan risklerin boyutu Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 
Mobilya ve Dekorasyon Bölümü atölyesinde hali hazırda alınmış olan tedbirler ve alınması gereken ilave 
koruyucu-önleyici tedbirler daha sağlıklı ve gerçekçi olarak belirlenmiştir.

Risk değerlendirmesi yapılan Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Mobilya ve Dekorasyon 
Bölümü atölyesinde riskler; üretim süreci, yapılan iş ve tehlike kaynakları göz önünde bulundurularak; malzeme 
taşıma ve depolama, zımparalama, kimyasal madde depolama, boya hazırlama, boyama, malzeme kurutma 
ve genel işyeri olmak üzere incelenmiştir. Risk değerlendirmesinde riskler; fiziksel, kimyasal, mekanik, elektrik 
kaynaklı, ergonomik, güvensiz davranış kaynaklı, atölye ortamından kaynaklı ve organizasyonel etmenler 
olmak tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Risk değerlendirmesi,Kişisel koruyucu donanım, İş Hijyeni,Mobilya 
imalatı,

Risk Analysis Studies at the Dicle University Vocational Higher 
Schools of Technical Sciences
Abdulkadir Yıldız

DIYARBAKIR TECHNİCAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL

There are many occupational health and safety risks due to the intensive use of chemical substances and the 
physical inadequacies of workshops at the workshop of the Department of Furniture and Decoration of the Dicle 
University of Technical Sciences Vocational School of Higher Education. At the workshop of the Department of 
Furniture and Decoration of the Technical University Vocational School of Technical Sciences, Dicle University, 
the risk of work accidents and occupational diseases was determined, and a general profile about the risks was 
taken and a risk assessment study was carried out to present solution proposals.

As a risk assessment method, risk assessment was performed by selecting the “Fine-Kinney Method” which 
is the most appropriate method in terms of its advantages and feasibility with literature review. In this way, the 
dimensions of the risks that arise as a result of the risk assessment. At the workshop of the Department of 
Furniture and Decoration of the Vocational School of Technical Sciences, Dicle University, the measures already 
taken and the additional preventive measures to be taken have been determined more healthily and realistically.

Risks in the workshop of the Department of Furniture and Decoration of Technical University Vocational School 
of Dicle University where risk assessment is done; Taking into account the production process, work done 
and sources of danger; Material handling and storage, sanding, chemical storage, paint preparation, painting, 
material drying and general workplace. Risks in risk assessment; Physical, chemical, mechanical, electrical, 
ergonomic, insecure behavior originating from the workshop environment and organizational factors.
Keywords: Occupational health and safety, Risk assessment, Personal protective equipment, Work hygiene, 
furniture manufacture,
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Kaynakçı Eğitimlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği 
Açısından Önemi ve Kaynakçılar İçin Eğitim 
Organizasyonu
Ersan Gönül, Sinan Özgöz, Burak Bayraktaroğlu

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Bursa, Türkiye

Ülkemizde kaynak teknolojisini, imalat ve işletme süreçlerinde kullanan birçok kuruluş vardır. Bu kuruluşların 
içerisinde, ihracat yapan birçok kuruluş ta bulunmaktadır. Ülkemizde, iş sağlığı ve güvenliği anlayışının yerleşmeye 
başlamış olması kaynak teknolojisi uygulamalarında da eğitim görmüş ve yetişmiş personel gereğini gündeme 
getirmiştir. Kaynak alanında çalışan personelin eğitimi ve vasıflandırılması, iş sağlığı ve güvenliği için zorunlu 
hale gelmiştir. Uluslararası rekabetin artmasıyla söz konusu eğitim ve vasıflandırmanın uluslararası normlara 
göre olması önem kazanmıştır. Bu çalışmada, kaynaklı imalatta iş sağlığı ve güvenliği için önemli bir konu olan 
ergitme kaynağı yöntemi ile ilgili verilebilecek eğitimlerden ve eğitim uygulamalarından bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kaynak, kaynak eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği

The Importance of Welder Training in Terms of Occupational Health 
and Safety and Training Organization for Welders
Ersan Gönül, Sinan Özgöz, Burak Bayraktaroğlu

UCTEA Chamber of Mechanical Engineers, Bursa, Turkey

There are many organizations in our country that use welding technology in manufacturing and operating 
processes. These include many organizations exporting to foreign countries. The fact that the concept of 
occupational health and safety has started to settle in our country has also been trained in the applications of 
welding technology and brought up the necessity of trained personnel. The training and qualification of personnel 
working in the resource field has become compulsory for occupational health and safety.With the increase 
of international competition, it has become important that education and qualification are in accordance with 
international norms. In this study, it will be mentioned about the education and training applications which can 
be given about the melting welding method which is an important issue for occupational health and safety in 
welded manufacturing.

Keywords: Welding, welding training, occupational health and Safety Kaynak eğitim atölyesi
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İnfografiklerin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde 
kullanımı
Mehmet Akif Erkan, Ömer Okur, Elif Sinem Yılmaz

Erciyes Üniversitesi

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin en önemli unsurlarından biri de eğitimdir. Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimleri, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. İlgili yönetmelik hükümleri eğitim metotlarından 
ziyade, minimum eğitim sürelerini ve uygulama periyotlarını zorunlu kılmıştır. Uygulamada eğitim faaliyetleri, 
genellikle yönetmelikte belirtilen yıllık, iki yıllık ve üç yıllık periyotlarla sınırlı kalmaktadır. Bu alanda yürütülen 
eğitim faaliyetleri çoğunlukla seminer şeklindedir. Günümüzde, iletişim, eğitim, öğretim, medya gibi alanlarda 
görsellik ön plana çıkmıştır. Özellikle cep telefonu kullanımının yaygınlaşması ile görsellik daha da önem 
kazanmış, bir çok eğitim ve iletişim platformu görsel uygulamalar ile yeniden düzenlenmiştir.

İnfografikler, bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde uzun zamandır kullanılmaktadır. İşyerlerinde infografiklerin 
kullanımı, eğitim faaliyetlerini sürekli hale getirecek, bilgi aktarımını, tüm iş süreci boyunca devam edebilecektir.

Bu çalışmanın birinci bölümünde, infografikler tanımlanarak, türleri, metotları, unsurları ve uygulama alanları 
hakkında literatür özeti verilecektir. İkinci bölümde ise, infografiklerin iş sağlığı ve güvenliği alanında kullanımının 
sağlayacağı faydalar, kullanım metotları üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminde 
kullanılmak üzere tasarlanmış infografik örnekleri tanıtılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim, İnfografik

Use of Infografiks in Occupational Health and Safety Training
Mehmet Akif Erkan, Ömer Okur, Elif Sinem Yılmaz

Erciyes University

One of the most important elements of occupational health and safety activities is education. Occupational 
health and safety trainings in Turkey are carried out according to the provisions of the relevant regulations. The 
provisions of the relevant regulation are obliged to require minimum training periods and periods of application 
from training methods. In practice, training activities are generally limited to annual, biennial and three-year 
periods specified in the directive. The training activities carried out in this area are mostly seminars.

Today, visuality comes to the forefront in fields such as communication, education, education and the media. 
Especially with the spread of mobile phone usage, visuality became more important and many educational and 
communication platforms were rearranged with visual applications.

Infogistics are used for a long time in information and education activities. The use of infographics in the 
workplace, the continuing education activities, the transfer of information, will continue throughout the entire 
work process.

In the first part of this work, infographics will be defined and literature summaries will be given about the types, 
methods, elements and application areas. In the second part, the benefits and methods of using infografiks in 
occupational health and safety will be emphasized. In the last section, infographic examples designed for use in 
occupational health and safety training will be introduced.

Keywords: Occupational Health and Safety, Education, Infographic
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Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği sürecinde iş sağlığı 
ve güvenliği lisans programlarının önemi
Sinan Sarı, Araştırma Görevlisi Tolga Barışık, Yardımcı Doçent Tahsin Aykan Kepekli , Oğuzhan Cihat Bars 

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANA BİLİM 
DALI
Ülkemizde, Avrupa Birliği Müzakereleri kapsamında ve iş kazalarının artmasıyla birlikte ülkemizde iş sağlığı ve 
güvenliği alanında yapılan yeni düzenlemelerden en önemlisi; işverenlere, işle ilgili gerekli iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimini işçilere verme görevi yüklenmiş olmasıdır. Ülkemizdeki mevcut mevzuat işyerlerindeki eğitimleri 
kapsamaktadır. Oysa ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında verim elde edilebilmesi için iş sağlığı 
ve güvenliği kapsamında sağlıklı yaşam ve çalışma kültürünün oluşturulabilmesi için okul öncesi eğitimden 
yüksek öğretim kurumlarına kadar bu eğitimin verilmesi gerekmektedir. Bu konuda önemli bir sorunda, iş 
güvenliği uzmanlarının yetiştirilmesidir. Yapılan düzenlemelerde kısıtlayıcı bir yaklaşım benimsendiği gibi, 
belgelendirme için gerekli görülen teorik ve pratik eğitimler çok kısa tutulmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği gibi 
çok disiplinli, yeterli eğitim ve deneyime mutlak ihtiyaç duyulan bir konuda, yeni mezun olan kişilerin yeterli 
eğitim ve deneyime sahip olmayan kişileri uzman yapmanın isabetli bir düzenleme olduğunu söylemek yanlış 
olur. Uzmanlık sisteminde yaşanan sorunlar iş sağlığı ve güvenliğinin eğitime olan bağımlılığı, örneklerini 
gelişmiş ülkelerde gördüğümüz iş sağlığı ve güvenliği lisans programlarına olan önemi açık bir biçimde ortaya 
koymaktadır. İSG’nin hem ülke hem de işletme düzeyinde etkili biçimde yönetilmesine bağlıdır. Bu anlamda, 
başta mühendis olmak üzere tekniker, teknisyen gibi nitelikli uygulayıcıların yetiştirilmesi öncelikli konulardan 
biri durumundadır. İSG yönetiminin başarısı, İSG’nin başlıca bir bilim, eğitim ve araştırma alanı olarak kabul 
edilmesi ve üniversitelerde lisans programlarının varlığıyla doğrudan ilişkilidir. İş sağlığı ve güvenliği lisans 
Programları iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik 
kurallara uygun davranan, iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler 
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma ile ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği lisans programlarının öneminin 
araştırılması yapılmaktadır. Bu sayede konuya dikkat çekilerek farkındalık yaratmak hedeflenmiş, önerilerin 
uygulanmasının hızlandırılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: ANKET ÇALIŞMASI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, EĞİTİM, İŞ KAZALARI VE MESLEK 
HASTALIKLARI

Importance of busıness health and safety programs ın turkey durıng 
busıness health and safety
Sinan Sarı, Araştırma Görevlisi Tolga Barışık, Yardımcı Doçent Tahsin Aykan Kepekli , Oğuzhan Cihat Bars 

ISTANBUL NEW YEAR ‘S UNIVERSITY FACULTY OF HEALTH SCIENCES OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
MAIN SCIENCES.
In our country, in the scope of the European Union Negotiations and with the increase of the business accidents, 
the most important of the new regulations in the field of occupational health and safety in our country; it is 
the duty of the employers to give the necessary occupational health and safety training to the workers. The 
current legislation in our country includes trainings at workplaces. However, in order to be able to obtain the 
efficiency in occupational health and safety studies in our country, it is necessary to provide this education from 
preschool education to higher education institutions in order to establish healthy living and working culture 
within the scope of occupational health and safety. An important question in this regard is the training of job 
security experts. Theoretical and practical training required for certification is kept very short, as the regulations 
adopted have adopted a restrictive approach. It would be wrong to say that multidisciplinary, adequate training 
and experience, such as occupational health and safety, is an appropriate arrangement for new graduates to 
make specialists who do not have adequate training and experience in an absolutely necessary issue. The 
problems experienced in the specialization system reveal that the dependence of occupational health and safety 
on education is obvious in the way to the occupational health and safety degree programs we have seen in 
developed countries. Depends on effective management of the OHS at both the country and the enterprise level. 
In this sense, the training of qualified practitioners such as engineers, technicians and technicians is one of the 
priority issues. The success of the OSH management is directly related to the acceptance of OSH as a major 
science, education and research area and the existence of undergraduate programs at universities.
Keywords: SURVEY WORK, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, TRAINING, BUSINESS INJURIES AND 
OCCUPATIONAL DISEASES.
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Mühendislik Fakültelerinde İsg Eğitimleri – Makina 
Mühendisliği Uygulama Örneği
Serpil Kurt

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda 5. Maddesinin “i” bendi gereği, “Yükseköğretim kurumlarında, 20/6/2012 
tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren 
fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir” denilmektedir. Makina Mühendisliği bölümünde 
okuyan öğrenciler iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunlar olacaklardır. Bu durumda iş sağlığı ve güvenliği 
dersi zorunlu ders kapsamında olması gerekmektedir.

Stajyer, eğitiminde bir meslek hakkında teorik bilgileri almış olan, bu teorik bilgilerin uygulaması ve yapılan 
işleri öğrenmek için ve geliştirmek üzere, işyerinde ücretsiz olarak işverenin emri altında bulunan kişidir. Bir 
öğrencinin stajyer olabilmesi için eğitim gördüğü kurumun bağlı olduğu mevzuatta staja yer verilmiş olmalı ve 
ilgili kurumca bir işyerine uygulamalı eğitim görmek üzere belirlenen sürelerde gönderilmeleri gerekmektedir. 
Eğitimi sırasında staj yapan öğrenciler için iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmaktadır, stajyer 
öğrencilerin primleri öğrenim gördükleri eğitim kurumu tarafından ödenmektedir. Stajyerler 6331 sayılı 
Kanunun kapsamındadırlar ve isg eğitimleri öğrenim gördükleri eğitim kurumu tarafından verilmelidir.

Bu çalışmada İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nde uygulamaya konulacak olan İş Sağlığı 
ve Güvenliği dersi içeriği ve uygulaması, nasıl olması gerektiği incelenmiş ve geçmiş dönemde yapılan 
uygulamalarla karşılaştırmalar yapılmış, beklentileri gerçekleştirme durumu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Makina Mühendisliği, Staj, Konular

OHS Trainings in Engineering Faculties - Mechanical Engineering 
Application Example
Serpil Kurt

Mechanical Engineering Faculty of Istanbul Technical University

In the Higher Education Law no. 2547, Article 5 stipulates that “Occupational health and safety(OHS) are compulsory 
courses in faculties that provide graduates who can become occupational safety specialists according to the 
Law on Occupational Health and Safety No: 6331 dated 20/6/2012 in higher education institutions. Students 
studying in Mechanical Engineering department will be graduates who can be workplace security specialists. In 
this case, the occupational health and safety course must be covered by the compulsory course.

An intern is a person who has received theoretical information about a profession in his / her education, and is 
under the supervision of the employer free of charge at the workplace to learn and improve the application of 
this theoretical knowledge and the work done. In order for a student to become an intern, the internship to which 
the institution is being trained must be accompanied by an internship and must be sent to the relevant institution 
for a specified period of time to receive practical training. Workers’ and occupational disease insurance is 
applied for interns during training, and the premiums of trainees are paid by the educational institution where 
they study. Interns are within the scope of Law no. 6331 and iSG trainings should be given by the educational 
institution where they have studied.

In this study, the content and practice of Occupational Health and Safety course, which will be put into practice 
at Istanbul Technical University, Faculty of Mechanical Engineering, were examined and compared with the 
applications made in the past period.

Keywords: Internship, Mechanical Engineering,Occupational Health and Safety, Topics
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Ahilikten günümüze mesleki eğitimde iş güvenliğinin 
gerekliliği
Remzi Özkaya

TOLAN Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Ankara. Türkiye

Ahilikten günümüze mesleki eğitimde iş güvenliğinin gerekliliği Günümüzde, çalışanlara verilen İSG eğitimleri 
başarılı olmamaktadırlar. Bunun ilk nedeni çalışanların eğitime isteksiz olmaları, ikinci nedeni de eğitimi verenlerin 
pedagojik formasyona sahip olamamalarıdır. İSG eğitiminin mesleki ve teknik eğitim kurumlarında verilmesi 
düşünülmelidir. Ahi Evran’la başlayan Ahilik Sisteminin temelinde mesleki eğitim vardır. Ahilikte eğitimin iki 
özelliğinden biri Çırak ve Kalfaların Eğitimi, ikincisi Yaşam boyu Eğitimdir. Çıraklık –Kalfalık eğitiminde, işbaşı 
Eğitimi vardır, Ustanın verdiği eğitim içerisinde İSG yer almaktadır. Usta çırağını, salt İŞGÜCÜ olarak görmez. 
Usta, çırağı, ailesinden biri olarak kabullenir, eğitir, öğretir, İşdışı Eğitimle,zaviyelerde dini ve dünyevi bilgilerle 
donanmasını da sağlar, yararlı insan olarak yetiştirir. Ahilik Kurumunun insana bakışı dikkate değerdir. Ahilikte 
birincil amaç üretim ve kazanç değildir. Merkezinde insan varır. İnsanın güvenliği vardır. Ahiliğin etkinliğini 
kaybetmesinden sonra, Avrupa örneği alınarak Mesleki Eğitim Kurumları gündeme gelmiştir. Ancak çabalar 
yeterli olmamıştır. Cumhuriyet döneminde bir yandan MEB bünyesinde mesleki teknik ortaöğretim kurumları 
açılırken, diğer yandan Karabük Demir Çelik, Eskişehir ve Sivas Demiryol Fabrikaları, MKE bünyesinde iş okulları 
açılmıştır. Fabrika ve kurumlar bünyesinde açılan okulların uygulamalı eğitimi doğrudan üretim tesislerinde 
gerçekleştiği için İSG konusuna önem verilmiştir

1986 yılında çıkarılan bir yasa ile mesleki liselerinin sanayiye öğrenci göndermesi, çıraklıkların yaygınlaşması 
İSG nin önemini daha da artırmıştır.

Bugün, İSG konusunun sahada deneyimli İSG uzmanlarınca öğrencilere verilmesi zorunludur.

Projemizde mesleki eğitimde İSG konusu işlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ahilik, mesleki eğitim, iş güvenliği

The necessity of occupational safety in daily vocational education
Remzi Özkaya

TOLAN Joint Occupational Health and Safety Unit Ankara, Türkiye

The Importance of work safety in vocational education Today, OHS trainings given to employees are not 
successful. The first reason is that the employees are reluctant to train, the second reason is that the trainers 
can not have pedagogical formation. OHS training should be considered in vocational and technical education 
institutions. The Ahi System, which started with the Ahi Evran, is based on vocational education. One of the 
two qualities of education in Ahilik is the Education of the Apprentices and the Hearts, and the second is the 
Education of Life. In apprenticeship-equity training, there is Occupational Training and OHS is in the training 
given by Ustan. He does not see his master’s apprentice as a laborer. Admires, educates, teaches, educates 
the unemployed, teaches them to be equipped with religious and secular knowledge, grows them as useful 
people The primary goal in arhitecture is not production or profit. There are people in the center. Man has 
security. Vocational Training Institutions came to the fore after taking the example of Europe after the loss of the 
efficiency of your bureaucracy. But the efforts were not enough. On the other hand, Demir Çelik, Railway Plants, 
and business schools were opened in MKE, while vocational technical secondary education institutions were 
opened in the Ministry of National Education. The importance of OHS was emphasized as the hands- on training 
of the schools in the factories and institutions was carried out directly at the production facilities With the law 
passed in 1986, the transfer of vocational high schools to industrial students and the widespread apprenticeship 
increased the importance of the OSH. Today, it is imperative that the OHS issue is given to the students by 
experienced OSH specialists. In our project, OSH concept is being studied in vocational education.

Keywords: Ahilik, vocational education, occupational safety
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İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Yönetimi ve Eğitim 
Sistemine Entegrasyonu
Özlem Kurtuluş

Bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin güvenlik kültürü çerçevesinde davranışlara 
dönüştürülebilmesi için eğitimler çok önemli bir faktördür. İş Sağlığı ve güvenliği eğitim yönetimi, çalışanların 
davranışında istenen yönde değişiklik oluşturma süreci olup, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesinde kilit 
noktadır. İş Güvenliği eğitimlerinin sadece iş yerlerinde değil eğitim sistemine dahil edilerek eğitim kurumlarınca 
ele alınması sürdürülebilirlik açısından gereklidir. Bu nedenle araştırmada, İSG(İş Sağlığı ve Güvenliği) Eğitim 
Yönetim sisteminin ne şekilde kurulması gerektiği ve eğitim sistemine nasıl entegre edileceğine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Eğitim Sistemi, Eğitim İhtiyacı Analizi.

Occupational Health and Safety Education Management and 
Integration of Education System
Özlem Kurtuluş

Bir Common Helath and Safety Unit

Occupational Health and Safety Trainings are very important factor for sustaniability in OHS activities and 
transforming these activities into behaviors within the safety culture context. Occupational health and safety 
education management is the process of making desired changes in employee behavior and it is the key to 
preventing occupational accidents and occupational diseases. It is certanly necessary in terms of sustainability 
to include the Occupational Safety training not only in the workplace, but also in the education system and in 
the educational institutions.For this reason, in the research, it is mentioned how the OHS (Occupational Health 
and Safety) Education Management System should be established and how it should be integrated into the 
education system.

Keywords: Occupational Health and Safety Training, Education System, Training Need Analysis
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Çalışan Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Geçerliliği 
Ve Güvenilirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme 
Çalışması
Ahmet Atasoy

Özel Meslek Teknik Anadolu Lisesi

AMAÇ: Çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir başarı testi 
geliştirmektir

YÖNTEM: Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmak amacıyla hazırlanan başarı testi, Ocak 2015’te Antalya’da 
bulunan iki Özel Sağlık Meslek lisesi öğrencileri çalışmaya alındı. Öğrencilere çalışma öncesinde bilgilendirildi 
ve sözel onam veren 103 öğrenci çalışmaya dahil edildi İlk olarak Hastane Hizmet Standartları dikkate alınarak 
bir kazanım listesi hazırlanmış, sonra bu kazanımlara uygun sorular seçilmiştir. Test son halini almadan önce 
uzman görüşleri alınmış, ve kapsam geçerliliği için test belirtke tablosu oluşturulmuştur.

BULGULAR: Test sonuçlarının güvenirlik katsayı (Cronbach alpha) 0,72 olarak bulunmuştur. Yapılan madde 
analizi ile testin ortalama madde güçlük ve ayırt edicilik endeksleri sırasıyla 0,67 ve 0,83 olarak hesaplanmıştır. 
Güvenirlik ve geçerlik çalışmaları sonunda 40 maddeden oluşan bir başarı testi geliştirildi. Sonuç olarak bu test 
güvenilir ve geçerli bir araçtır

Anahtar Kelimeler: Başarı Testi, Test Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik.

Develop an achievement test which has a part employee health and 
safety consist of multiple choice questions test
Ahmet Atasoy

Private vocational and technical Anatolian high school

AIM; The aim of this study is to develop an achievement test which has a part employee health and safety 
consist of multiple choice questions test.

METHOD: The achievement test that is prepared to provide reliability. The study sample included two high 
schools in Antalya. The students were informed about the study and 103 who gave verbal informed consent 
were included in the study.

Firstly, an objective hospital service standards was prepared, then items were selected. Before the test got its 
final form, expert opinions were obtained, and a table of test specification was prepared for content and face 
validity

RESULTS: Test was reliability coefficient (Cronbach alpha) of 0.72 was found. Item analysis revealed mean item 
difficulty and item discrimination indices as 0.67 and 0.83 respectively. At the end of the reliability and validity 
analysis, an achievement test that consists of 40 multiple choice questions is improved conclusively, this test is 
a valid and reliable instrument

Keywords: Achievement Test, Test Development, Validity, Reliability.
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Günümüzde Makineleşmenin İş Kazalarına Etkisi
Damla Uşar, Mine Uras, Yahya Bozkurt

Marmara Üniversitesi

Makineler; insan hayatına doğrudan etki eden, günlük yaşamda en ufak bir işte dahi kullanılabilen, yapılan 
çalışmaların kalitesini arttıran ve hayatımızı kolaylaştıran en önemli etkenlerdendir. İmalat ise soyut haldeki 
makinelerin tasarımlarının yapılarak yüksek performanslı ve gerçek hayatta uygulanabilir hale getirilmesi 
işlemidir. İmalat teknolojilerinde; talaşlı imalat, kaynak, plastik şekil verme, sac işleme, döküm gibi yöntemler 
kullanılırken makine teknolojileri ise CNC, kalıpçılık, otomotiv, mekatronik gibi alanlarda kullanılır. Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO)’nün araştırmalarına göre iş kazası sebebiyle ölenlerin sayısı, her sene dünya genelindeki 
savaşlar sonucunda ölenlerin sayısından 3 kat daha fazladır. İş kazalarının büyük bir kısmının imalat sektöründe 
yaşanmakta olduğu kanıtlanmıştır. Makine imalat endüstrisinde; makineler çalışır durumdayken hızla dönen 
disklerden dolayı uzuv kayıpları, kalıplardan çapak alınması durumunda vücutta oluşabilecek kesikler, döküm 
esnasında meydana gelebilecek yanıklar, kişisel koruyucu donanımların kullanılmamasından dolayı oluşabilecek 
hasarlar iş kazalarındandır. Bu çalışmada, makine ve imalat sektöründe çalışan personelin son yıllardaki iş 
kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan verilerle irdelenmiştir. Son 
yıllardaki veriler grafikler ile incelendiğinde iş kazaları ve meslek hastalıkları kadın çalışanlardan daha çok erkek 
çalışanları etkilemiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak makine sektöründe alınması gereken tedbirler belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Makine Teknolojileri, İmalat Teknolojileri, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları

The Effect of Mechanization to Work Accidents
Damla Uşar, Mine Uras, Yahya Bozkurt

Marmara University, Technology Faculty, Metallurgy and Maaterials Department, Goztepe Campus, Kadıkoy/
ISTANBUL

Manufacturing is the process of designing notional machines to make them in high performance and applied 
to the real life. The methods such as machining, welding, plastic forming, sheet metal working and casting are 
used in manufacturing while machine technology is used in areas such as computer numerical control (CNC), 
molding, automotive and mechatronics.

According to the International Labor Organization (ILO), the number of deaths due to work accidents is three 
times higher than the number of wars in the world every year. It has been proven that a large part of the work 
accidents is experienced in the manufacturing sector. Work accidents can be same damage like limb loses due 
to the fast spinning discs while machines are working in this sector.

In this study, the statistics of work accidents and diseases statistics of the staff who work in the machinery and 
manufacturing sector have been examined with the recent years data taken from the Social Security System 
(SSS). The data of the last years were analysed and examined with graphics. It showed that the work accidents 
and occupational diseases affected male employees rather than female employees.

Keywords: Machine Technologies, Manufacturing Technologies, Work Accidents and occupational Diseases, 
Personal protective equipment
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Hemşirelik Öğrencilerinde Mesleki Risk Olarak Hepatit 
B ve C Bilgi Düzeyleri
Mehtap Omaç Sönmez1, Mine Akben1, Feyza Nazik2

1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2Bingöl Üniversitesi

GİRİŞ: Viral hepatitler günümüzde önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir.Sağlık çalışanlarında 
hepatit B ve C bulaşma riski mesleki nedenlerle yüksektir. Sağlık çalışanları, özellikle hemşirelik, ebelik diş 
ve tıp öğrencileri arasında kesici delici yaralanmalar aracılığıyla kan yolu patojenlerinin bulaşması önemli 
bir konudur. Hepatit B ve C enfeksiyonları mesleki kazalar nedeniyle eğitim süresince yaygın olarak görülür. 
Öğrencilerin mesleki risk olarak hepatit b ve c bilgi düzeyleri korunmada önemlidir. AMAÇ: Bu çalışmanın amacı 
Hemşirelik öğrencilerinde hepatit b ve c bilgi düzeylerini ve korunma yöntemlerini belirlemektir. YÖNTEM: Bu 
çalışma tanımlayıcı özelliktedir. Çalışmamızda hastane içi uygulama dersi almayan hemşirelik öğrencilerine 
bir anket formu uygulanmıştır. Toplam 136 hemşirelik öğrencisi araştırmaya dâhil edilmiştir. Veriler SPSS 22.0 
programında analiz edilmiştir ve tanımlayıcı istatistikler açıklanmış, kategorik değişkenler arasındaki farklılıklar 
tanımlamada Ki kare testi kullanılmıştır. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR: 
Öğrencilerin yaş ortalamaları 19.02±0.1’ dir. Öğrencilerin %77.9’ u hepatit b virüsünü mesleki risk olarak 
bildirmiştir ve öğrencilerin %96.3’ ü ise kan yoluyla bulaştığını bildirmiştir. Hepatit b den korunma yöntemi 
olarak %93.2’ si aşı yapılmalı, %78.3’ ü eldiven kullanmalı demiştir. Hepatit c’ nin mesleki risk olduğunu bildiren 
öğrenciler %85.1’ dir. Öğrencilerin %75.4’ ü hepatit c nin de aşıyla korunabilir olduğunu bildirmiştir. SONUÇ: 
Hemşirelik öğrencileri hepatit b ve c virüsüne karşı risk altındadır. Sonuç olarak, sağlık çalışanları ve öğrenciler 
klinik uygulamalar öncesi bağışıklanmalı ve izlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki risk, Hemşirelik öğrencileri, hepatit b, hepatit c

Level of Knowledge on Hepatitis-B and C as Occupational Risk in 
Nursing Students
Mehtap Omaç Sönmez1, Mine Akben1, Feyza Nazik2

1Kahramanmaras Sutcu Imam University 2Bingol University

Introudction: Viral hepatitis continues to be among the major health problems today. Hepatitis B and C 
contaminations risk of health staff is higher related to occupational causes. The risk of occupational exposure 
to blood borne pathogens (hepatitis B and hepatitis C) via sharp injuries such as needle stick injuries among 
health care workers, especially nursing, midwifery, dental, and medical students is a important issue. Hepatitis 
B and hepatitis C infections occur mostly by occupational accidents which are known to be commonly seen 
during the education periods. AIM: The aim of the study was to research the level of knowledge on hepatitis 
B and C among the nursing students who have no nursing practices studies and to explaine the prevention 
methods. METHODS: This study was descriptive type. In our study, a questionnaire form was applied to nursing 
students. This study included 136 nursing students. Data were analyzed by the program of SPSS 22.0 and 
evaluated by descriptive statistics, and either the Chi-square was used to determine the statistical differences 
between categorical variables. P < 0.05 was considered statistically significant. RESULTS: The mean age of 
the students were 19.02±0.1 and 67.4% female, 32.6% male. Total 77.9% of nursing students reported hepatitis 
B as occupational risk and 96.3% of nursing students has been reported transmitted by blood. As a protection 
methods against hepatitis B, 93.2% of nursing students reported should vaccination and 78.3% of nursing 
students reported wear glove. Nursing students who hepatitis C is a occupational risk reported is 85.1%. 75.4% 
of nursing students reported that it could be protected by vaccination CONCLUSION: Nursing students are 
under risk for HBV and HCV. As a result, the health workers and students in the healthcare programs should be 
screened for viral hepatitis and immunized for Hepatitis B prior to clinical practice

Keywords: Occupational risk, Nursing students, Hepatitis B, hepatitis C
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Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği
Yaşar Barut, Volkan Duran, Esat Şanlı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Samsun

İş sağlığı ve güvenliği denildiği zaman genelde ilk akla gelen fabrikalar veya güvenlikle ilgili istihdam alanları 
olsa da eğitim bilimleri alanı içinde iş sağlığı ve güvenliğinin büyük bir önem arz ettiği söylenebilir. Bu bağlamda 
yapılması gereken öncelikli işlerden birisi de risk değerlendirmesidir. Risk değerlendirmesi çalışma ortamında 
var olan tehlike ve riskleri tanımlamak ve gerekli olan önleyici ve koruyucu tedbirleri geliştirmek için yapılan 
bir dizi çalışmalardır. Risk değerlendirmesinde kullanılan en basit ve yaygın yöntem kontrol listeleridir. Okul 
ortamının ve çalışma koşullarının İş Sağlığı ve Güvenliği açısından değerlendirilmesi bu bağlamda önem arz 
etmektedir. Bu doğrultuda Okul idaresi ve eğiticiler, gerek öğrencilerin yaptıkları işten dolayı karşı karşıya 
kaldıkları tehlikeleri gerekse okul ortamında bulunan tehlike unsurlarını değerlendirerek, hangi sağlık ve 
güvenlik tedbirlerine ihtiyaç olduğunu tespit etmelidirler. Okul idaresi ve eğiticiler bu değerlendirmeyi işin 
tabiatına ve okul koşullarına bakarak yapmalıdırlar. Bu noktada bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 
Fakültesinde görev yapan farklı ünvanlara sahip akademisyenler ve çalışanlarla, farklı bölümlerde okuyan 
öğrencilere yarı yapılandırılmış görüşme formuyla yaptıkları işten dolayı karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri 
gerekse okul ortamında bulunan tehlike unsurlarını değerlendirmeleri istenmiş ve elde edilen veriler içerik 
analiziyle literatür eşliğinde yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Üniversite, Akademik Yaşam

Occupational Health and Safety at Universities
Yaşar Barut, Volkan Duran, Esat Şanlı

Ondokuz Mayıs University, Department of Educational Sciences, Samsun

It can be said that occupational health and safety are of great importance in the educational sciences field, even 
though the concept is usually related with factories or safety related employment fields. One of the priority 
tasks that need to be done in this context is risk assessment. Risk assessment is a series of studies designed 
to identify hazards and risks present in the work environment and to develop the necessary preventive and 
protective measures. The simplest and most common method used in risk assessment is the checklist. The 
evaluation of the school environment and working conditions in terms of Occupational Health and Safety is 
important in this context. In this direction, school administrators and trainers should determine which health and 
safety precautions are needed by assessing the hazards that students face in the course of their work, as well as 
the hazards in the school environment. School administrators and trainers should make this assessment based 
on their nature and school conditions. At this point, students and faculty members of different titles working at 
Ondokuz Mayıs University Faculty of Education were asked to evaluate the hazards encountered in the school 
environment due to the work they had done with the semi-structured interview form and the data obtained was 
interpreted in the context of the literature with the content analysis.

Keywords: Occupational Health and Safety, University, Academic Life
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Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon Ve Nükleer (KBRN)
Olaylarında İtfaiye Personelinin İş Sağlığı Ve Mesleki 
Riskleri
Nuray Demiralp1, Kemal Demiralp2, Ayşe Ütük1, Murat Pektaş3, Mustafa Çağrı Özkader1

1Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü 2Ankara Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi 3Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Dünyanın birçok yerinde meydana gelen endüstriyel kazalar, bölgesel krizler, çeşitli radikal akımlar, bazı afet 
olayları ve uluslararası terörizm gibi durumlar, KBRN olaylarının artmasına da neden olmuştur. KBRN olayları 
tüm Dünya’ da olduğu gibi ülkemizde de büyük tehlike arz etmektedir. Özelikle KBRN olaylarında kullanılan 
kimyasal, biyolojik, nükleer silahların insanlar üzerindeki etkisi ve sonuçları bu olaylarla mücadele eden personeli 
de doğrudan etkilemektedir. KBRN olaylarında dekontaminasyon (arındırma) işlemi yapan itfaiye personeli 
bu olay ve tehditlere müdahale ederken, belli başlı bazı risklere maruz kalır. Bunlardan bazıları kullanılan 
kimyasal, biyolojik savaş ajanları, radyasyon vb. Bu çalışmanın amacı KBRN olaylarına müdahale eden itfaiye 
personelinin maruz kaldığı risk ve tehlikeler üzerinde durulmuştur. KBRN ile ilgili başarılı bir mücadele için bu 
alanda eğitim almış personellerin önemi oldukça büyüktür. Özellikle olaylara müdahalede bulunan personelin 
hem kendi güvenliğini sağlama konusunda bilgi sahibi olması hem de KBRN tehditleri ile ilgili iyi bir mücadele 
için müdahale görevi bulunan tüm birimlerin ortak katılımı ile yapılacak eğitim ve tatbikatların çalışanlara 
olumlu katkıları olacaktır. Öte yandan eğitim faktörünün yanı sıra itfaiye teşkilatlarının KBRN ile ilgili özellikle 
kişisel koruyucu donanımlara sahip olması ve kullanılan malzemelerinin yeterliliği de personelin bu olaylara 
müdahalede etkinliğini ve personelin kendini korumasındaki başarısıyla yakından ilgilidir.

Anahtar Kelimeler: KBRN,itfaiyeci,iş sağlığı

Occupational Health and Occupational Risks of Fire Fighters in 
Chemical, Biological, Radiation and Nuclear (CBRN) Incidents
Nuray Demiralp1, Kemal Demiralp2, Ayşe Ütük1, Murat Pektaş3, Mustafa Çağrı Özkader1

1Kastamonu University Bozkurt Vocational School Civil Defense and Firefighting Department 2Ankara Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi 3Kastamonu University Bozkurt Vocational School

Industrial accidents, regional crises, various radical movements, some disaster incidents and international 
terrorism, which have occurred in many area of the world, have caused the CBRN incidents to increase. The 
CBRN events causes great danger to our country as it is in the whole world. There are some effecst to of 
chemical, biological, nuclear weapons on people which is particulary used in CBRN events.These directly affect 
firefighting these events.. The firefighter who performs decontamination in CBRN events are exposed to certain 
major risks while interfering with these events and threats. Some of these include chemical, biological warfare 
agents, radiation, and so on. The focus of this work is on the risks and dangers posed by the firefighters who 
intervene in the CBRN events. For the successful struggle with CBRN, the role of field-trained staff is important. 
Particularly,it is important for a personal involved in the incident will have the knowledge about his own security 
and the training and exercises to be made with the joint participation of all the units interfering for a good fight 
against the CBRN threats will have also positive contributions to the employees. On the other hand, besides the 
training factor, the fact that the fire brigade has especially personal protective equipment related to CBRN and 
the adequacy of the materials used is also closely related to the effectiveness of the staff to intervene in these 
events and the success of the staff in protecting themselves.

Keywords: CBRN, firefighter, occupational health
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Mesleki Eğitim Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Osman Dolgunyürek

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanlığı A Sınıfı İş 
Güvenliği Uzmanı)

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak Mesleki eğitimde iki temel 
Program uygulanmaktadır.Anadolu Teknik/Anadolu Meslek (ATP/AMP) Programı ve Mesleki Eğitim Merkezi 
(MEMP) Programı. ATP/AMP Programlarında 54 Alan ve 206 Dalda MEMP Programında ise 27 Alan 142 Dalda 
eğitim verilmektedir.Mesleki Eğitim Merkezleri (Çıraklık Eğitim Merkezleri) Daha ve Bakanlığımız Hayat boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim veriyor iken, 9 Aralık 2016 da yayımlanan 6764 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname İle Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlanarak zorunlu eğitim kapsamına 
alındı.Tehlike Sınıfları Tebliğine Göre Bakanlığımıza bağlı Mesleki Eğitim veren okul ve kurumlarımız tehlikeli 
sınıfta yer almaktadır. Ancak verilen eğitimin alan ve dal bazında değerlendirildiğinde Az Tehlikeli sınıfta ve Çok 
Tehlikeli sınıfta yer aldığını görüyoruz.Dolayısıyla okullarımızdan mezun olan öğrencilerimiz çalışma hayatında 
her tehlike sınıfından işlerde çalışmaktadırlar.Bakanlık olarak öğrencilerimize mesleki eğitimin yanında ilgili 
mesleğe dair tehlike ve riskler hakkında bilgi vermek ve bu tehlike ve risklerden korunma yolları hakkında 
bazı çalışmalar gerçekleştiriyoruz.Öncelikle Milli Eğitim Personeli olup da İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine 
sahip öğretmenlerin tamamına yakını Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarımızda 
görev yapmaktadır.Bu öğretmenlerimizin bilgi ve tecrübelerinden faydalanıyoruz.Okullarımız tehlikeli sınıfta yer 
almasına karşın Kamuda İSG Profesyoneli görevlendirmesi ertelendiğinden dolayı tüm okullarımıza uzman 
görevlendirmesi yapamıyoruz.Bununla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Daire Başkanlığı koordinesinde İl ve 
İlçe Koordinatör İş Güvenliği Uzmanlarımız ile bu hizmeti yürütüyoruz.İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
ile bir protokol yapılarak bu protokol çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği,Kişisel Koruyucu Donanım, Risk 
Analizi ve Acil Eylem Planı Eğitimleri yapılmış, öğretim programlarımızın tamamı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu 
çerçevesinde güncellenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki,Eğitim, İş, Sağlığı,Güvenliği

Occupational Health and Safety During Vocational Training
Osman Dolgunyürek

Ministry of Education, General Directorate of Vocational and Technical Education (Teacher in charge of Vocational 
Education Department A Class Occupational Safety Specialist)

In our country, two basic programs in vocational education are applied. Anatolian Technical / Anatolian 
Vocational (ATP / AMP) Program and Vocational Training Center (MEMP) Program. 54 Areas in ATP / AMP 
Programs and 27 Branches 142 branch trainings in 206 branch MEMP Program. With Vocational Training 
Centers (Apprenticeship Training Centers), With Decree Law No. 6764 published on 9 December 2016 Vocational 
and Technical Education General Directorate attached to the compulsory education was included.Vocational 
education schools and institutions of our Ministry are in dangerous class. However, given education takes 
place in the Lesser Hazardous and Very Hazardous classes when evaluated on the basis of area and branch. 
Therefore, our students who graduated from our schools are working in every danger class in their working 
life.We give information about the hazards and risks related to the occupation as well as vocational education, 
and we are working on some ways of protection from risks. Firstly we are working in our schools which are 
closely related to all of the teachers who have the Ministry of National Education staff and the Job Security 
Proficiency Certificate. We are using the knowledge and experience of our teachers. Despite the fact that our 
schools are in dangerous class, in public İSG Professional we can not make specialist appointments for all our 
schools because of the postponement of appointment. We carry out this service with the Provincial and District 
Coordinator Job Security Experts in coordination with the Directorate of Health and Safety Department. Work 
Health and Safety,staff Protective Equipment, Risk Analysis and Emergency Action Plan Trainings have been 
made within the framework of this protocol with a protocol made with the General Directorate of Occupational 
Health and Safety, all of our teaching programs have been updated within the framework of the Occupational 
Health and Safety Act.
Keywords: Occupational, Education, Occupational, Health,Safety Osman DOLGUNYÜREK



662

[Eğitim ve İSG]

Üniversitelerimizdeki İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Programları Ve Eğitim Alan Uzman Adaylarının Analizi
Gülsüm Yaprak1, Hasan Selçuk Selek2

1HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İSG ANA BİLİM DALI,GAZİANTEP 2HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ İSG 
ANA BİLİM DALI BAŞKANI,GAZİANTEP
Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) yaşam biçimine dönüştürülmesi, yapılandırılması ve İSG Kültürünün 
geliştirilmesi için en büyük adım eğitimdeki gelişmelerdir. 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu 
ile 2012 yılı sonunda yayımlanan 6331 sayılı İSG Kanununa göre çalışan ve İSG Profesyonellerinin eğitimleri 
yapılmaktadır. Mevzuatın izin verdiği kişiler farklı bilim dallarından gelerek Kurs-Sınav-Çalışma Süresi ile 
C Sınıfı, B Sınıfı ve A sınıfı uzman olabilmektedirler. Bu yolla çalışabilmek için belge sahibi olunabilir ancak 
uzman olmak için sürenin yetersiz olduğu da sektör paydaşları tarafından dile getirilen bir gerçektir. İSG 
Önlisans Program mezunları, mezun oldukları program sebebiyle dört yıllık mezunlarla aynı haklara sahip 
olabilmektedirler. Benzer olarak, Kurs-Sınav-Çalışma Süresi şartlarını sağlamadan İSG alanında yüksek lisans 
ve doktora eğitimlerini tamamlayanlar B veya A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olabilmektedir. Akademik eğitim 
alınarak, daha uzun zamana yayılacak bir eğitimin nitelikli öğretim elemanları nezaretinde gerçekleşmesi 
verimliliği arttıracaktır. Her yıl iş kazalarında 1500-1600 civarında insan hayatını kaybetmektedir. Kazaların 
önlenmesinde ve İSG Kültürünün gelişmesinde eğitim önemli bir yer tutmaktadır. İş kazalarının önlenmesinde, 
iyi eğitilmiş kişilere çok ihtiyaç vardır. Önlisans programlarına öğrenci alınmasıyla başlayan süreç hızla devam 
etmektedir. 2010 yılında 12 üniversite, 790 öğrenci ile başlayan süreç bu yıl 71 üniversite, yaklaşık 8763 öğrenci 
ile tavan yapmıştır. Ön lisans düzeyindeki programlar yeni bir iş koluna kapı açması nedeniyle ilgiye sebep 
olmuş ancak bir sonraki adım ve lisans tamamlamada iş olanaklarında yetersiz kalmıştır. Ülkemizdeki 183 
üniversiteden sadece 7 tanesinde İş Sağlığı ve Güvenliği lisans programı bulunmaktadır. Bu sayı yeterli sayıda 
kalifiye uzman ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Lisansüstü düzeyde ise İSG eğitimi veren üniversite sayısı 
belli seviyeye ulaşmıştır. Lisansüstü eğitimlerde verilen derslerin sayısı, içeriği, veriliş şekli ile, 7 veya 10 ders 
veren kişilerin ulaşacağı eğitim seviyesinin yeterli olmadığı son yıllarda yapılan sınavların başarı oranları ile 
görülebilmektedir. Eğitimlerde görev alan öğretim elemanlarının saha/pratik tecrübe eksiklikleri de çözülmesi 
gereken bir sorundur.
Anahtar Kelimeler: İSG, İSG VE EĞİTİM, İSG PROGRAMLARI

Unıversıty Occupatıonal Health And Safety Programs And Analysıs Of 
The Professıonal Experts
Gülsüm Yaprak1, Hasan Selçuk Selek2

1DEPARTMENT OF OHS,HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTY,GAZİANTEP, TURKEY 2HEAD OF DEPARTMENT OHS, 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTY, GAZİANTEP, TURKEY
The greatest step for the development and restructuring of Occupational Health and Safety (OHS) in ourcountry 
and the development of OSH Culture is the development of education.In accordance with the Labor Law 
No:4857, which was enacted in2003, and the OHS Code No.6331 published at the end of2012, the training of OHS 
Professionals is being carried out.The people who are allowed by the legislation come from different branches 
of science and can become Class C, Class B and Class A experts with Course-Exam-Study Time.Studies inthe 
field of OHS without being able to meet the requirements of the Course- Exam-Study Duration can become a 
B or A Class Occupational Safety Specialist.Taking academic education and extending it to a longer time will 
increase productivity by being realized under the supervision of qualified academic staff.Every year about 1500- 
1600people lose their lives in job accidents.Prevention of accidents and education in the development of OHS 
culture have an important place.The process starting withstudent admission into associate degree programs 
continues rapidly.The process that started with 12universities and 790students in 2010, this year,71universities, 
with about 8763students attended the ceiling.Programs at associate degree level have caused the excuse to open 
a door to new business,but the next step and undergraduate completion are insufficient for job opportunities.
Only 18of the183 universities in our country have Occupational Health and Safety degree programs.This number 
is far from need of qualifiedprofessionals.At the level of the graduate level, the number of universities that have 
OHS training reached a certain level.The number of lectures given in post-graduate education canbe seen by the 
success rates of the examinations made in recent years, the contents of which are given,the level of education 
attained by those who give 7or10 courses isnot enough.Lack of field / practical experience of the teaching staff 
inthe trainings is also a problem to be solved.
Keywords: OHS, OHS AND EDUCATİON, OHS PROGRAMS
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iş sağlığı ve güvenliği bölümünde lisans mezunlarına 
tanınması gereken ayrıcalıklar
Abdullah Demir, Damla İşci, İbrahim Bulduk

Uşak üniversitesi sağlık yüksekokulu iş sağlığı ve güvenliği bölümü, Uşak

üniversitelerde lisans ve önlisans eğitimi alan iş sağlığı ve güvenliği bölümü öğrencileri arasında bir fark 
gözetilmeksizin aynı kategoride uzmanlık sınavına giriyorlar.oysa ki lisans mezunları 4 yıl eğitim alırken 
önlisans mezunları 2 yıl eğitim alarak aynı belgeyi almaya hak kazanmaktadırlar.lisans mezunlarının aldığı 2 yıl 
fazla eğitimin hakkı göz önünde bulundurularak, fark ortaya konulmalı ve gerekli değişikler yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: lisans, önlisans, uzmanlık sınavı

privileges to be awarded to undergraduate graduates in 
occupational health and safety
Abdullah Demir, Damla İşci, İbrahim Bulduk

usak unıversıty health school occupational health and safety department, Uşak

The health and safety departments that receive undergraduate and associate degree education in universities 
take the specialist examination in the same category without any difference between the students.whereas the 
undergraduate graduates are entitled to receive the same certificate by receiving 2 years of education while the 
undergraduate graduates are receiving 4 years of education.

Considering the right of 2 years of education for undergraduate graduates, the difference must be made and 
necessary changes must be made.

Keywords: license, associate, specialty exam
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Sağlık Bilimlerinde Okuyan Öğrencilerin Mesleki 
Kesici Delici Yaralanma Durumları
Mehtap Sönmez, Zerife Orhan, Arzu Kayış, Esra Kaya, Murat Aral

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Sağlık çalışanları eğitim süreci ve meslek hayatlarının herhangi bir döneminde enfeksiyon hastalıkları 
açısından risk altındadır. Özellikle hemşire, ebe, acil teknikeri ve tüm sağlık bakım öğrencileri hastalarına 
bakım verirken kesici-delici alet yaralanmaları veya hasta vücut sıvılarının sıçraması sonucu HIV, hepatit B, 
hepatit C gibi önemli enfeksiyonlarla diğer sağlık çalışanlarına göre daha sık karşılaşmaktadırlar. Bu çalışma 
sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerin mesleki kesici delici yaralanma sıklığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
Araştırma kesitsel tanımlayıcı özelliktedir. Toplam 649 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler SPSS 22.0 
programında analiz edilmiştir. Araştırmamızda öğrencilerin %25.4’ ü son bir yıl içerisinde en az bir kez kesici 
delici yaralanma geçirmiştir. Yaralanma geçiren öğrenciler sırasıyla %35.5’ i ebelik, %30.1’ i hemşirelik, %18.7’ si 
acil tıp teknikeri okumaktaydı (p<0.05). Diğerleri (%15.7) ise tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, tıbbi laboratuar, 
anestezi, fizyoterapi, yaşlı bakım bölümlerinde okumaktadır. Kesici-delici yaralanma geçiren öğrencilerin büyük 
çoğunluğu enjektör iğneleri ile yaralanmıştır. Kesici-delici yaralanmaya neden olan cismin %10.5’ i hasta kanı 
veya sıvıları ile temas ettiği bildirilmiştir ve bu hastaların %1.8’ i hepatit B ‘ lidir. Araştırmaya katılan öğrencilerin 
dörte biri son bir yıl içerisinde mesleki kesici delici yaralanma ile karşılaşmıştır. Sağlık bilimlerinde okuyan tüm 
öğrencilere mesleki kazalar sonucu karşılaşabilecekleri patojenlerden korunma yolları, bağışıklama, kazaların 
önlenmesi gibi mesleki riskler hakkında eğitim verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Delici-Kesici Yaralanmalar, Öğrenciler, Sağlık bilimleri, mesleki risk

Status of Occupational Needle stick-Sharp Injuries on Students 
Studying in Health Sciences
Mehtap Sönmez, Zerife Orhan, Arzu Kayış, Esra Kaya, Murat Aral

Kahramanmaras Sutcu Imam University

Health workers at risk in terms of infectious diseases for any period of education period and their professional 
life. Especially nurses, midwifery, emergency technician and students of all health care when provide care to 
patients, needle stick-sharp instruments with injuries or splashing of body fluids of patients as result of HIV, 
hepatitis B, hepatitis C such as important infections are common than other health professionals. This study has 
been carried out to define the frequency of the professional needle stick- sharp injuries. This study is descriptive 
cross sectional type. Total 649 students included in this study. Data were analyzed SPSS 22.0 package program. 
In this study, 24.4% of students have experienced needle stick-sharps injuries at least once within the last 
year. Students who have experienced needle stick-sharps injuries respectively was studying 35.5% midwifery, 
30.1% nurse, 18.7% emergency technician. Others (15.7%) was studying medical documentation and secretary, 
medical laboratory, anesthesia, physiotherapy, and geriatric care. A quarter of students had experienced needle 
stick- sharps injuries were wounded with injection syringe. Causing needle stick-sharps injuries to cutter of 
10.5% in contact patient blood or fluids that have been reported and 1.8% of this patients have hepatitis B. All of 
students who studying in health Sciences should be trained about occupational risk as the protection ways from 
the pathogens resulted from the occupational accidents, immunization and preventing the accident.

Keywords: Needle stick-Sharp Injuries, Students, Health Science, Occupational risk
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Kano Modeli ile İş Memnuniyeti Anketi: Araştırma 
Görevlileri Üzerine Bir Çalışma
Ozan Rıdvan Aksu

Beykent Üniversitesi

Türkiye’de faaliyet gösteren 67 vakıf üniversitesinden 30’tanesi 2010 yılı sonrası açılmıştır. 2018 yılında en az 
4 vakıf üniversitesinin daha açılması beklenmektedir. Her şehirde bir üniversite kurma amacı ile yola çıkılan 
ve kısa zamanda gerçekleştirilen bu atılımın daha kaliteli nesiller mi yetiştirdiği yoksa ülkeyi bir üniversite 
çöplüğüne mi dönüştürdüğü tartışmaları bir yana, yarattığı istihdam ile birçok kişiye akademisyen olma imkânı 
sağlanmıştır. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) verilerine göre 2015-2016 öğretim döneminde akademisyen sayısı 
156 binin üzerine çıkmıştır. Türkiye genelinde vakıf üniversitelerinde veya meslek yüksekokullarında görev 
yapan akademisyen sayısı 22950’dir.

Çalışmada üniversitelerin iş yeri kimliği göz önüne alınarak bu iş yerlerinde çalışan akademisyenlerin mesleki 
memnuniyet dereceleri ölçülmeye çalışacaktır. Bunun için ilk olarak mesleklerinde ilk yıllarını yaşayan, iş 
tanımları üniversiteden üniversiteye değişen, öğrencilikten henüz azade olmamış velakin öğretmenliğe 
hazırlık aşamasında olan, bir yandan çalıştıkları eğitim kurumunun operasyonel işlerine destek verirken bir 
yandan da akademik kariyerlerinde ilerlemeye çalışan araştırma görevlilerinin görüşleri dikkate alınmıştır. İş 
memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin kategorilere ayrılması konusunda Kano 
modelinden faydalanılmıştır. Anket grubu olarak İstanbul’da bulunan bir vakıf üniversitesinin araştırma görevlisi 
kadrosu seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kano Modeli, İş Memnuniyeti, Eğitim

Job Satisfaction Survey via Kano Model: A Study on Research 
Assistants
Ozan Rıdvan Aksu

Beykent University

30 of the 67 foundation universities in Turkey were found after 2010. 4 more foundation universities are to be 
found in the year 2018. The rapid increase of the number of universities in Turkey has strarted with one slogan, 
a university for every city. Although the main debate around this situation is whether it is a positive progress for 
more educated generations or it is an unqualified but only quantitative increase of schools, these newly founded 
universities create a great employment area for academicians. At the end of 2016, the number of academicians 
in foundation universities is 22950. It is more than 156000 for countrywide.

The universities will be treated by their workplace identity and the job satisfaction levels of academicians 
will be measured. For the first step of this project, research assistants were selected as the survey group. 
The study has been carried out in a foundation univerity in Istanbul. Irterviews, Kano Model and Importance 
Performance Analysis (IPA) were used to emphasize and determine the importance of the factors that affect 
the job satisfaction.

Keywords: Kano Model, Job Satisfaction, Education
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Oluşturulmasında 
Eğitime Direnç
İclal Yüksel1, Asiye Yüksel2

1TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 2KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Dünya gündeminde de yer alan iş güvenliği çalışmaları ne yazık ki ülkemizde arzulanan düzeye ulaşamamıştır. 
Mevzuat çalışmaları, uygulanan politikalar, iyi uygulama örnekleri ne yazık ki istatistiki olarak hedeflenen 
düzeye ulaşılmadığını göstermektedir. Güvenlik kültürünün her bireyde oluşmasına yönelik çalışmalar, aileden 
başlayarak, okul ve devamında hayat boyu eğitimle desteklenmeli ve bireyin çalışma hayatına başlamasıyla 
sürdürülebilmelidir.

Güvenlik kültürünün oluşmasında en önemli adım olan eğitim konusu iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında 
dirençle karşılaşmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında karşılaşılan eğitime direnç durumu bu 
araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu çalışmada Kocaeli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği programında 
okuyan öğrencilerle proje ödevi kapsamında öğrencilerin “İSG Kültürü Eğitimi” esnasında karşılaştıkları 
sorunlardan oluşan bir anket tasarlanmıştır. Bu amaçla iş güvenliği kültüründe eğitsel farkındalık oluşturulmaya 
çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Güvenlik Kültürü, Eğitim, Eğitime Direnç

Education Relectance To Create Occupational Health And Safety 
Culture
İclal Yüksel1, Asiye Yüksel2

1TUBİTAK”SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY” 2KOCAELi UNIVERSITY

Work safety studies, which are also on the agenda of the world, have not reached the desired level unfortunately 
in our country. Legislation studies, applied policies, examples of good practice unfortunately show that the 
targeted level of statistics is not reached. Work towards the formation of safety culture in every individual should 
be supported by lifelong education, starting from the family, at school and continuing, and continuing with the 
beginning of the working life of the individual.

Education is the most important step in the development of safety culture, and it faces reluctance to occupational 
health and safety practices. Educational reluctance in occupational health and safety practices is the purpose of 
this research. In this study, a questionnaire consisting of the problems encountered by the students during the 
“ Work Safety Culture Education” was designed by the students who read the Kocaeli University Occupational 
Health and Safety program. For this purpose, educational awareness has been tried to be established in the 
business security culture.

Keywords: Occupational Health and Safety, Safety Culture, Education, Training Reluctance
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Ulusal Basında “Okulda Şiddet” Konusunun Ele Alınışı
Bayram Özer1, Burhan Akpunar2, Volkan Duran1

1Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye 2Eğitim Bilimleri 
Bölümü, Eğitim Fakültesi, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye

Medyanın, gerek haber programlarında gerekse de film, reality show ve tartışma programlarında sunduğu 
şiddetin sosyal hayattaki tutum ve davranışlarımızı etkilediği uzmanlarca kabul edilmektedir (Kurşun, 2016). 
Chomsky medya, haberlerin ve çözümlemelerin çatısını yerleşik ayrıcalıkları destekleyen bir çerçevede kurarak 
ve bu doğrultuda her türlü tartışmayı sınırlayarak, birbiriyle sıkı sıkıya kaynaşmış olan devletin ve şirketlerin 
çıkarlarına hizmet ettiğini öne sürmüştür (Chomsky, 1993; Yılmaz, 2013). RTÜK’ün 2009 yılında gerçekleştirdiği 
“Televizyon Eğilimleri Araştırması”nda, televizyon izleme alışkanlığı nedeniyle oluştuğu düşünülen davranışlara 
ilişkin görüşlere bakıldığında, “Toplumda şiddet artıyor” ifadesine katılım oranının %79,6; “İnsanları televizyona 
bağımlı hale getiriyor” ifadesine katılım oranı %83,7; “Dil yapımızı olumlu etkiliyor” ifadesine katılım oranı 
%48,8; “Kültür, örf ve adetlerin gelişmesine yardımcı oluyor” ifadesine katılım oranı %44,2; “Çocukların sosyal 
gelişimine olumlu etkisi oluyor” ifadesine katılım oranı %45,1 olmaktadır (RTÜK, 2009; Kurşun, 2016). Bu 
bağlamda medyanın farklı kavramları ele alışı, sunuş biçimi, toplumsal algıyı ve duyarlılığı doğrudan veya dolaylı 
yollarla etkileyebilmektedir. Çok küçük olayları medya bir mercek gibi büyüterek sunabilmekte, çok mühim 
olay ve olguları ise önemsiz bir vaka durumuna indirgeyebilmektedir. Son günlerde görsel ve yazılı medyada 
yer alan haberlere göre okullarda şiddet, saldırganlık ve zorbalık olaylarının arttığı görülmektedir. Genel olarak 
okuldaki şiddet, öğrenci ile öğrenci ve öğrenci ile öğretmenler veya okul yöneticileri/okul personeli arasında 
yaşanan tehdit ve fiziksel saldırıyı içermektedir (Kızmaz, 2006). Eğitim ortamlarında şiddet, öğrenciler ya da 
öğretmenlere yönelik fiziksel, psikolojik ya da toplumsal olarak kasten saldırı ya da müdahale olup bireylerde 
fiziksel ya da ruhsal acı yaşanmasına neden olabilmektedir (MEB, 2006). Bu bağlamda bu çalışmada Okulda 
Şiddet ile ilişkili haberlerden “Öğretmenlere Dönük Şiddet” ile ilişkili olanlar ulusal basında en yüksek tiraj yapan 
ilk beş gazetedeki 2 aylık süreçte ele alınışı çeşitli değişkenler açısından içerik analiziyle incelenecektir. Veriler 
internet üzerinden doküman analiziyle toplanacak ve farklı kategoriler altında kodlanarak temalaştırılacaktır. 
Sonuçlar tam metinde verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Okulda Şiddet, Eğitimde Şiddet, Basın, Eğitim

Vıolence In Schools In Natıonal Press
Bayram Özer1, Burhan Akpunar2, Volkan Duran1
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The media is regarded as an actor influencing the attitudes and behaviors of social life, ranging from news, to 
reality shows to discussion programs (Kurşun, 2016). Chomsky suggests that the media serve the interests of 
the state and companies that are tightly integrated into one another by establishing the framework of news and 
analysis in a framework that supports established privileges limiting any debate in that direction (Chomsky, 1993, 
Yilmaz, 2013). In this context, the media’s handling of different concepts can influence the way of presentation, 
social perception and sensitivity directly or indirectly. It can present very small events by enlarging them by 
media lens, and can reduce many important events into insignificant cases.

According to recent reports in the press, events related with violence, aggression and bullying seem to increase 
in schools. In general, school violence involves threats and physical assaults between students and students, 
students and teachers and teachers and school administrators / school personnel (Kızmaz, 2006). Violence 
regarded as intentionall attack or interfererence to students or teachers physically, psychologically or socially in 
educational settings may lead to physical or psychological pain in the individuals who are exposed to violance 
(MEB, 2006). In this context, in this study, the cases related to “Violence Against Teachers” in national press will 
be analyzed through content analysis in terms of various variables in the first five newspapers with the highest 
circulation in the national press in the 2 months period. The data will be gathered by analyzing the document via 
internet and they will be codified under different categories.

Keywords: Violence in School, Violence in Education, violence, Education
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Sağlık Programlarında Okuyan Öğrencilerin İş Sağlığı 
ve Güvenliği Algısı
Şebnem Kirazoğlu, Hanife Candır Şimşek, Ahmet Fatih Kocaer

Doğuş Üniversitesi, MYO, İstanbul

İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci yalnızca ağır ve tehlikeli işlerde istihdam edilen çalışanlar için değil tüm iş kollarında 
önem arz etmektedir. İnşaatlarda, madenlerde, fabrikalarda karşılaşılan riskler kadar insanlarla toplu olarak 
çalışılan ortamlarda da çalışanların karşı karşıya kaldığı bir çok risk bulunmaktadır. Sağlık sektöründe istihdam 
edilen çalışanlar, fiziksel ve kimyasal risklerin yanında yapılan işin niteliği sebebiyle biyolojik risklere de maruz 
kalmaktadırlar. Sağlık kapsamında değerlendirildiğinde bir çok hastalığa yakalanma riskimiz mevcutken eğer 
sağlık sektöründe çalışan bir personel çalışma ortamı sebebiyle işini yerine getirirken bu hastalığa yakalanırsa, 
bu meslek hastalığı olarak sayılmaktadır. Çeşitli enfeksiyon ya da bulaşıcı hastalık riski oluşabilecek bu 
çalışma ortamlarında istihdam edilen çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin var olması önemlidir. Bu 
çalışmada, bir meslek yüksekokulun sağlık programlarında okuyan öğrencilerin, çalışma hayatına atıldıklarında 
işlerinde karşılaşabilecekleri risklerin ne kadarından haberdar olduklarını ve iş sağlığı ve güvenliği algılarını 
değerlendirmek için 180 öğrenciye yapılan 25 soruluk anket ile incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: biyolojik risk, iş güvenliği, iş sağlığı, myo

Occupational Health and Safety Perception of Students Reading in 
Health Programs
Şebnem Kirazoğlu, Hanife Candır Şimşek, Ahmet Fatih Kocaer

Doğuş University, Vocational School of Higher Education, Istanbul, Turkey

Occupational Health and Safety Awareness is important not only for employees employed in heavy and 
dangerous jobs, but also in all business lines. There are also many risks faced by employees in the construction, 
mines, factories, as well as in the working environment with the people. Employees employed in the health 
sector are also exposed to biological risks due to the nature of their work, as well as their physical and 
chemical risks. If we are in the risk of getting many diseases when evaluated within the scope of health, if 
a person working in the health sector catches this disease while performing his / her work due to his work 
environment, this is considered as occupational disease. It is important that the occupational health and safety 
knowledge of employees employed in these work environments where there is a risk of various infections or 
infectious diseases. In this study, students who study in a vocational college health program are surveyed with 
a questionnaire survey of 180 students about how much they are aware of the risks they may encounter in their 
working life and how they perceive occupational health and safety perceptions.

Keywords: biological risk, occupational safety, occupational health, vocational college
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İş Güvenliği faaliyetlerinde Artırılmış Gerçeklik 
uygulamaları
İsmail Kelleci İş Güvenliği Uzmanı

Bayburt

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadaki fiziksel ortamı, bilgisayarlar aracılığıyla oluşturulan duyusal girdilerle 
canlı, dinamik ve gerçek zamanlı olarak hissedip yaşamamızı sağlayan ve gerçek ortam ile sanal girdileri 
birleştiren bir kavramdır. Ses, video, grafik veya konum verileri gibi bilgisayar tarafından üretilip duyusal 
girdi ile artırılıp canlandırılan elemanların fiziksel, gerçek dünya ortamıyla birleştirilmesiyle oluşturulan yeni 
bir algı ortamının canlı doğrudan ya da dolaylı bir görünümüdür. Artırılmış gerçeklikle insan duyusuna hitap 
edecek ve hislerini hareket geçirecek girdiler bilgisayar tarafından düzenlenip zenginleştirilir ve ortaya çıkan 
yeni gerçeklik kullanıcının algısına sunulur. Zenginleştirme gerçek zamanlı gerçekleşir ve çevredeki öğeler 
ile etkileşim içindedir. Artırılmış Gerçeklik ile kullanıcı gerçeklik ortamını oluşturan bilgiler ve diğer öğelerle 
etkileşime girebilir. İş kazalarının büyük çoğunluğu tehlikeli davranışlardan kaynaklanmaktadır. Çoğunlukla risk 
unsuru taşıyan çalışma koşullarının birtakım psiko-sosyal faktörler nedeniyle, çalışanlar tarafından yeterince 
algılanamamasından kaynaklanmaktadır. Etkin olmayan eğitim eksikliği çalışanların güvensiz davranışlarda 
bulunmalarına yol açarken, mesleki ve günlük yasamdan kaynaklanan sorunların ortaya çıkardığı psikolojik 
gerilim de kaza riskini artırmaktadır. İş kazalarının meydana gelmesinde pek çok faktörün etkisi bulunmakla 
birlikte, yaygın kanaat iş kazalarının önemli bir bölümünün insan hatasına bağlı olduğudur. Çalışanlar riskleri 
tam olarak algılayamadığında bu konuda aldırmazlık ve önemsemezlik hali sergilerler. Artırılmış gerçeklik 
uygulamaları Eğitim ortamında kullanıldığında anlatılan konunun somutlaştırılması ve farkındalık oluşturulması 
yönünden önemli etkileri olmaktadır. Tespit edilen Risklerin Artırılmış gerçeklik uygulamaları ile desteklenmesi 
bu risklerin gerçek zamanlı olarak hissedilip yaşanmasını sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sanal ortam, sanal risk, artırılmış gerçeklik, iş güvenliği

Augmented Reality practices in Business Security activities
İsmail Kelleci Occupational safety specialist
Bayburt

Augmented reality is a concept that combines the real environment with virtual entrances, enabling the physical 
environment in the real world to feel, live, dynamically and in real-time, with sensory inputs created through 
computers. It is a live direct or indirect view of a new perception environment created by computer-generated 
sensory inputs such as sound, video, graphics, or position data, and by combining the animated elements with 
the physical, real world environment. Inputs that will appeal to the human senses with augmented reality and 
move their feelings are arranged and enriched by the computer and presented to the perception of the new reality 
that emerges. Enrichment occurs in real time and interacts with the surrounding items. Augmented Reality 
can interact with information that creates the user’s reality environment and other items. The vast majority of 
work accidents are caused by dangerous behaviors. Often it is due to the fact that working conditions, which 
are risky, are not sufficiently perceived by employees due to some psychosocial factors. Lack of ineffective 
training leads employees to be in insecure behavior, while psychological stress caused by problems arising 
from professional and daily life increases the risk of accidents. While there are many factors influencing the 
nature of business accidents, a widespread belief is that a significant part of work accidents depends on human 
error. When employees can not fully perceive the risks, they show disregard and carelessness in this regard.

Increased reality practices When used in an educational environment, the mentioned subject matter has 
important implications in terms of concretization and awareness building. Supporting the identified risks with 
the increased reality practices ensures that these risks are felt and experienced in real time.

Keywords: Virtual environment, virtual risk, Augmented reality, Occupational safety
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Yükseköğretim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği 
alanında yaşanan problemler ve çözüm önerileri
Mustafa Günaydın

Gümüşhane Üniversitesi, GMYO, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, 29100, Gümüşhane, Türkiye

İş sağlığı ve güvenliği tarihine bakıldığında cumhuriyetin ilanından önce güvenlik kültürü olarak 
adlandırabileceğimiz evlerde yangın çıkması ihtimaline karşı Sultan III Murat zamanında evlerde bir merdiven 
ve büyük bir fıçı su bulundurulması bulundurmayanların ise cezalandırılacağı literatür incelemelerinde 
görülmüştür. Bunu takiben dilaver paşa nizamnamesi, maddin nizamnamesi gibi iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı 
uygulamalar yapılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonrasında ise Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin 
hukukuna müteallik kanun, hafta tatili kanunu, ulusal bayram ve genel tatiller kanunu, borçlar yasasının 332. 
maddesi iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sorumluluk, umumi hıfzısıhha kanunu, 3008 sayılı 
iş kanunu, 2003 yılında 4857 sayılı iş kanunu ve günümüzde 2012 yılında çıkarılan 6331 İSG kanunudur. 2012 
yılı itibariyle ülkemizde emekleme döneminde olan İSG, yükseköğretim kurumlarında bir ihtiyacın doğmasına 
ve bu sebeple de bölümlerin açılmasına neden olmuştur. Peki açılan bu bölümlerdeki müfredatlar yeterli ve 
uygun mu? Müfredatlar da okutulan derslerin ne kadarı İSG ile ilgili? Önce birkaç üniversite ile başlayıp şimdi ise 
tüm üniversitelerde olan bu bölüm etkin bir şekilde kullanılıyor mu? Tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans olarak 
açılan özellikle tezsizlerde etkin bir eğitim yapılıyor mu? Uzaktan eğitim olarak bazı üniversitelerde okutulan 
önlisans ve tezsiz yüksek lisans programlarının ülkemize katkısı var mı? Lisans olarak okutulan fakültelerde 
İSG ayrımı yapılıyor mu? Lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler neden B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak için 
ısrar ediyor? Bu ısrar yerinde mi yoksa maksat B oldum demek mi? Lisans bölümleri ne kadar etkin? Bu 
program ve bölümlerde olan staj süresi yeterli mi? Yapılan bu çalışmada yukarıda yöneltilen sorular ışığında 
yükseköğretim kurumlarında yaşanan iş sağlığı ve güvenliği sıkıntıları tespit edilmiş ve çözüm önerileri 
sunulmuştur. Çalışmamızda iş sağlığı ve güvenliği gibi önemli bir konuda kişiye yönelik korunma önlemi değil 
de geneli hedef alan toplu koruma önlemlerine başvurulmasını amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çözüm önerileri, iş güvenliği, iş sağlığı, yükseköğretim kurumu

In the higher education institutions suggested problems and 
solutions in occupational health and safety
Mustafa Günaydın

Gümüşhane University, Gümüşhane Vocational School, 29100, Gümüşhane, Turkey

Occupational health and safety history in retrospect before the proclamation of the republic against the possibility 
of fires in the home might be called safety culture Sultan Murad III in the house Murat time was observed in 
a ladder and a big tub of water a literature review will be punished while those who do not have to be taken. 
Following this, practices related to OHS such as Dilaver Paşa namname, Maaddin namname were made.

After the proclamation of the Republic, the labor law numbered 3008, the labor law numbered 4857 in 2003, and 
the 6331 OHS law issued in 2012 today. OHS, which was in the crawling period in our country as of 2012, caused 
a need in the higher education institutions and thus opened the departments.

Are the curriculums in these sections open and adequate? How much of the lessons are related to OHS? Do 
you start with a few universities first and now it is used effectively in all universities? Do you start with a few 
universities first and now it is used effectively in all universities? Do you have an effective education especially 
in non-thesis, opened as a thesis and / or non-thesis master’s degree? Are there any associate and non-thesis 
postgraduate programs offered at some universities as a distance education contribution to my country? Is 
there an OSH discrimination in faculties taught as undergraduates? Why do students studying undergraduates 
insist on being a Class B job security expert? Is this insistent or does it mean “B”? How effective are license 
sections? Is the duration of the internship in this program and departments adequate? In this study, problems 
and problems related to OHS experienced in higher education institutions were determined and the solution 
proposal was presented.
Keywords: Solution proposal, job security, occupational health, higher education institution
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İş Güvenliği Yüksek Lisans Programlarının İSG Uzmanı 
Yeterlik Ölçütleri ile Değerlendirilmesi
Bekir Oral1, Bülent Oral2

1Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İstanbul 2Marmara Üniversitesi, Teknoloji 
Fakültesi, İstanbul
Son yıllarda Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında yapılan düzenlemelere bağlı olarak hem sektörden 
gelen talep hem de kişilerin iş ihtiyacı, iş güvenliği uzmanlığı iş koluna olan ilgiyi artmıştır. Türkiye’de İş 
güvenliği uzmanlığı, ilgili mevzuata göre A,B ve C şeklinde üç sınıf belge ile yürütülmektedir. Üniversiteler; 
ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde açılan programlar ile bu sürece katkı yapmaktadır. İlgili 
yönetmeliğe göre, B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip alma yollarından biri bu konuda yüksek lisans 
yapmaktır. Bu çalışmada Türkiye’de yüksek lisans düzeyinde İSG eğitimi veren üniversitelerin programları, 
ders planlarına ve program yapılarına göre ele alınmış ve nitelikli İSG uzmanı yetiştirilmesi için yapılabilecekler, 
ulusal ölçütte ortaya konmuştur. Türkiye’de yüksek lisans seviyesinde İSG eğitimi veren üniversite sayısı 35’dir. 
Bu üniversitelerin 19’u Devlet Üniversitesi ve 16’sı Vakıf Üniversitesidir. Üniversitelerin fen, sosyal ve sağlık 
enstitülerine bağlı İş Sağlığı, İş Güvenliği veya İş Sağlığı ve Güvenliği programları adı altında yüksek lisans 
eğitimi verilmektedir. Bu programlar, tezli veya tezsiz olarak; örgün, ikinci veya uzaktan öğretim programlarının 
altında yürütülmektedirler. Programların çoğu tezsiz, ikinci ya da uzaktan öğretim olarak sürmektedir. Genelde 
tezsiz program, 10 ders ve bir proje; tezli programı ise, sekiz ders ve tezi kapsamaktadır. Yüksek lisans eğitimi 
tamamlandıktan sonra yetkili eğitim kurumlarında eğitim almaksızın doğrudan yapılacak B sınıf iş güvenliği 
uzmanlığı sınavında başarılı olanlar B sınıf iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilirler. Bu programlarda 
alınan dersler zorunlu ve seçmeli paket seçeneklerinden öğrencilerin seçimi şeklinde olmakta, bakanlıkça C 
uzmanlık belgesi için zorunlu olarak alınması istenilen birçok ders konusu işlenmeden mezun olunabilmektedir. 
A ve B iş güvenliği uzmanlık belgelerine sahip olan bir uzman da yüksek lisans programlarına kayıt yaptırarak 
İSG alanında bilgi ve tecrübelerini akademik anlamda geliştirebilir. Ancak genelde bu amaç için gelen öğrenci 
sayısı çok kısıtlıdır. Yüksek lisans programlarında ders planları sektörel ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte 
hazırlanması İSG uzmanlarının daha nitelikli yetişmesini sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yüksek Lisans Programları, İş Güvenliği, İSG Uzmanlığı, Yeterlik Ölçütü

Evaluation of Occupational Safety Graduate Programs with 
Qualification Criteria of OHS Specialist
Bekir Oral1, Bülent Oral2

1Marmara University, Vocational School of Technical Sciences, Istanbul 2Marmara University, Faculty of 
Technology, Istanbul
In recent years, depending on the arrangements in the field of occupational health and safety in Turkey, the work 
requirement of people and demand from sector, increased the interest in the occupational safety specialist. 
Occupational Health and Safety (OHS) specialist, are carried out in three class documents as A, B and C according 
to the relevant legislation. Universities contribute this process by the programmes at the levels of associate 
degree, undergraduate, graduate and post graduate programmes. According to the relevant regulation, one 
of the ways in order to have a certificate of B Class OHS specialist, is a graduate degree in this field. In this 
study, the programmes of the universities that provide OHS training at the level of graduate degree in Turkey, 
examined program structures and courses outlines in details, and what needs to be done for the training of 
qualified OHS specialists, disclosed at national benchmark. The number of universities providing graduate level 
training in OSH in Turkey is 35. The graduate degree programmes are provided in universities’ science, social 
and health institutes, under programmes of Occupational Health, Occupational Safety or Occupational Health 
and Safety programmes. These programmes are carried out under the daytime, evening and distance education 
with or without thesis. Most of the programmes are maintained as evening or distance education without thesis. 
After the graduate degree program is completed, who are successful in the B Class OHS examination, directly 
without any training at authorized education institutions, can have the OHS specialist certificate. The courses 
taken in these programs are in from the mandatory and optional package options and many mandatory courses 
by ministry for C specialist can be graduated without taking. In graduate programs, preparation of courses in a 
way that can respond to sectoral needs, it will provide that OHS specialist are more qualified.
Keywords: Graduate Programs,Occupational Safety, OHS Specialist, Qualification Criteria
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Türkiye’de Yükseköğretim Müfredatında İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Açsından İtfaiyecilik Bölümünde Uygulamalı 
Derslerin Mevcut Durumu
Nuray Demiralp1, Ayşe Ütük1, Murat Pektaş3, Kemal Demiralp2, Mustafa Çağrı Özkader1

1Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü 2Ankara Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi 3Kastamonu Üniversitesi Bozkurt Meslek Yüksekokulu

Meslek yüksekokulunda verilen iki yıllık eğitimde teori derslerinin yanı sıra, mezuniyet sonrası istihdam için 
uygulama derslerinin önemi büyüktür. Uygulamalı derslerin en önemli olduğu bölümlerden biri de İtfaiyecilik 
bölümüdür. İtfaiyecilik mesleği çalışma şartları ve ortamı bakımından en tehlikeli meslek gruplarından biridir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan; İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları 
Tebliğine göre; İtfaiye hizmetleri çok tehlikeli işyeri tehlike sınıfında yer almaktadır[1]. Meslekte yetersizlik ve 
ehliyetsizlik iş kazalarının ve meslek hastalıklarının en önemli sebeplerindendir. Her bir mesleği yapabilmek 
için gereken bilgi ve beceriler olduğu gibi, çok tehlikeli işler sınıfında olan itfaiyecilik hizmetlerini yerine 
getirebilmek için de bu meslekte yer alan işlerin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olması gerekmektedir. 
İtfaiyecilik bölümünde verilen eğitimin, kapsam ve niteliği mesleğe yeni başlayan İtfaiye personelinin aldığı 
eğitim doğrultusunda iş kazaları ve mesleki riskleri önlemede çok önemli bir faktördür. İtfaiyecilik eğitiminde 
uygulamalı derslerin, iş sağlığı ve güvenliği açısından önemi daha büyüktür. Çünkü İtfaiyecilik bölümü öğrencisi 
öğrendiği teorik ve uygulamalı bilgileri meslek hayatında kullanacaktır. Bu çalışmada Türkiye de yükseköğretim 
bünyesinde İtfaiyecilik bölümü olan üniversitelerin ders bolognaları incelenmiş olup uygulamalı ders dağılımları 
irdelenmiştir. Sonuç olarak İtfaiyecilik bölümünde uygulamalı derslere daha fazla ağırlık verilmesi, uygulamalı 
derslerin gerçek mesleki hayatına yakın çerçevede işlenmesi öğrencinin meslek hayatına başladığında iş 
kazalarının önlemesinde çok daha etkili olacaktır.

Anahtar Kelimeler: itfaiyecilik, iş sağlığı, uygulamalı ders, eğitim

The Current Situation of Applied Courses in terms of Occupational 
Health and Safety in the Curriculum of Firefighting Department of 
Higher Education
Nuray Demiralp1, Ayşe Ütük1, Murat Pektaş3, Kemal Demiralp2, Mustafa Çağrı Özkader1 
1Kastamonu University Bozkurt Vocational School Civil Defense and Firefighting Department 2Ankara University 
Sports Science Faculty 3Kastamonu University Bozkurt Vocational Schoo

In Vocational school of Higher Education, in addition to theory courses in two-year education, the importance 
of applied courses for post-graduate employment is great. One of the departments in which applied courses 
are vital is the Department of Firefighting. Firefighting profession is in one of the most dangerous occupational 
groups in terms of working conditions and environment. According to the Communiqué on Workplace Hazard 
Classes Regarding Occupational Health and Safety issued by by the Ministry of Labor and Social Security, 
Firefighting services are considered as very hazardous among hazard classes [1]. Inadequacy and not being 
trained to to work are the most important causes of occupational accidents and occupational diseases. As 
certain knowledge and skills are required in each profession, in order to be able to fulfill the firefighting services 
which are in the dangerous jobs class, certain skills and knowledge are required. The training given in the fire 
brigade section is a very important factor in the prevention of work accidents and occupational risks in terms 
of the training received by the fire brigade staff, whose scope and character are new to the profession. Applied 
courses in firefighting education are of great significance in terms of work health and safety because the Fire 
Department students will use both the theoretical and practical knowledge that they learn in his professional life. 
In this study, distribution of applied courses in the Firefighting Departments in Turkey is examined by considering 
Bologna catalogues. As a result, more emphasis on applied courses in the Department of Firefighting will be 
more effective in preventing occupational accidents when the lesson planning of the applied courses is designed 
in the frame close to the real professional life.

Keywords: firefighting, occupational health, practical lessons, training
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Üniversitelerin Farklı Sağlık Meslek Yüksek Okulu 
Bölümü Öğrencilerinin Bilinç Düzeylerinin İş Sağlığı 
ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Hatice Kar

Mustafa Kemal Üniversitesi, Kırıkhan Meslek Yüksek Okulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Hatay

Ülkemizde; 30.06.2012 Tarih ve 28339 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ile birlikte, kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamalar zorunlu 
hale gelmiştir. Çünkü, çok sayıda meslek hastalığı ve iş kazası çağımızın en önemli problemleri arasında yer 
almaktadır. Bu nedenle, yaşamın her alanında aktif rol alan bireylerin; bu kapsamdaki olası risklere karşı 
alınması gereken önlemler noktasında, bilinçlilik düzeylerinin belirlenmesi önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda yapmış olduğumuz bu araştırmanın amacı; üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek 
Okulu ve Sağlık Yüksek Okulu bölümlerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
bilgi, tutum ve davranış düzeylerini ölçmektir. Bu amaç için araştırmada; veri toplama aracı olarak öğrencilerin 
demografik bilgilerini ölçen 6 adet ve ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi düzeylerini değerlendirmek içinde 
24 adet soru kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde yapılan detaylı değerlendirmeler neticesinde öğrencilerin; 
iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgi, tutum ve davranış düzeylerinin yetersiz olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, İş Kazası

Assessment of Consciousness Levels of University Students in 
Different Departments of Vocational School of Health in terms of 
Occupational Health and Safety
Hatice Kar

Mustafa Kemal University, Kırıkhan Vocational School, Occupational Health and Safety Department, Hatay

In Turkey, the practices including occupational health and safety have to impose in both public and private 
sector according to the related law being Occupational Health and Safety which was published in the Turkish 
Official Gazette dated June 30, 2012 and numbered 28339. Because, a large number of occupational diseases 
and occupational accidents are among the most important problems of our time. Therefore, it is important 
to determine that the levels of consciousness of individuals involved in every area of life in at the point of the 
measures to be taken against the possible risks in this context.

In this regard, the aim of this study done is the determination of the levels of the students; studying in the 
departments including the Health Services Vocational High School and High School Health at universities, 
covering their knowledge, attitudes, and behaviors which are relating to the occupational health and safety. 
For this aim, in this research as a data collection tool, at first the six questions evaluating their demographic 
information, and then as a addition to this the twenty-four questions to assess their knowledge levels related to 
the occupational health and safety were used. As a result of the detailed assessments on the obtained data, it 
was revealed that the levels of the students were insufficient in view of their information, attitudes and behaviors 
based on the occupational health and safety.

Keywords: Occupational Health and Safety, Vocational School of Health, Occupational accident
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İSG Eğitimlerinde içerik hazırlama
İsmail Macit Zeki 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin özellikle çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her sene tekrarlanan 
şekilde verilmesi dinleyicilerde zaman kaybı algısına yol açabilmektedir. Tekrarlanan İSG eğitimlerinin içerik 
ve görsellerinin çalışanlarda davranış değişikliğine yol açacak şekilde işyerine özgün olarak hazırlanması 
gerekmektedir.

Çalışmada çok tehlikeli sınıfta yer alan birden fazla işyerinde 3 yıllık deneyim ve çalışanlardan alınan geri 
bildirimler ile eğitimin içeriğinin hazırlanma yöntemlerinde gelişmeler sağlanmıştır.

İSG eğitimleri hakkında yönetmelikte belirtilen 19 konu başlığının alt başlıklar halinde oluşturulması ve minimum 
öğrenme kriterlerinin belirlenmesine yönelik sürdürülen çalışma ile sürdürülebilir bir eğitim modeli altyapısı 
öngörülmüştür.

SONUÇ: Bir yerel yönetimin alt birimlerinden birinde alınması gereken eğitimin konu başlıkları, yazılı ve görsel 
materyalin kullanım şekilleri, anket çalışmaları ve ortak akıl toplantılarının İSG eğitimlerinin içeriğine etkisi ve 
katkısı ortaya konmuştur. İş sürecini aksatmadığını düşünülen yöntem ile hazırlanan İSG eğitim içeriklerinin 
kamuya ait birçok işyerinde örnek alınması düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İçerik Hazırlama, İSG eğitimleri, Tehlike Sınıfı Yaklaşımı

Preparing Content in OHS Trainings
İsmail Macit Zeki

Istanbul metropolitan municipality

OBJECTIVE: Repetition of occupational health and safety training, especially in very dangerous workplaces, 
every year can lead to a sense of time loss in audiences.

Three-year experience in multiple workplaces in a very dangerous class of work, and feedback from employees 
and improvements in the methods of preparing the content of the training.

A sustainable education model infrastructure has been envisaged with the ongoing work to establish the 19 
headings of the OHS trainings in the sub-headings and to determine the minimum learning criteria.

CONCLUSION: The subjects of training, the use of written and visual material, questionnaire studies, and the 
impact of OHS trainings on joint wisdom meetings were identified in one sub-unit of a local government. It is 
considered to take the sample of the OHS training contents prepared by the method which is thought not to 
disrupt the business process in many workplaces belonging to the public sector.

Keywords: Content Preparation, OHS Trainings, Hazard Class Approach



675

[Eğitim ve İSG]

İki Yıllık Okullarda Verilen İş Sağlığı ve Güvenliği 
Dersinin Değerlendirilmesi (Karadeniz Bölgesi Örneği)
Nilgün Ulutaşdemir1, Hasan Tuna2

1Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Trabzon 2Gümüşhane 
Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Gümüşhane

Bu çalışma; Karadeniz bölgesindeki MYO’ları ve SHMYO’larında bulunan bölümlerde İSG dersinin müfredata 
alınıp alınmadığını belirlemek ve öğrencilerde İSG bilincini yaygınlaştırmak için öneriler geliştirmek amacıyla 
planlanmıştır. Kesitsel, tanımlayıcı tipte olan çalışmanın evrenini Karadeniz bölgesindeki SHMYO’larında bulunan 
111 program ve MYO’larında bulunan 1067 program oluşturmaktadır. Bu kapsamda; Karadeniz bölgesindeki 
üniversitelerin AKTS Bilgilendirme Paketi, Bologna Bilgi Sistemi, Ders Kataloğu, Bilgi Paketi ve üniversitelerin 
sitelerindeki ders programlarından alınan bilgilerle İSG ve İş Hukuku derslerinin ders programına alınıp alınmadığı, 
alındı ise zorunlu mu seçmeli mi olduğu incelenmiştir. Elde edilen veriler Batı Karadeniz, Orta Karadeniz ve 
Doğu Karadeniz bölümlerinde ayrı ayrı ele alınarak karşılaştırılmıştır. Karadeniz bölgesindeki SHMYO’larındaki 
programların % 20’si zorunlu olarak, %44’ü seçmeli olarak İSG dersini ders programına alırken %36’sının ise bu 
dersi, ders programlarına almadığı tespit edilmiştir. MYO’larındaki programlar ise % 15’i zorunlu,%24’ü seçmeli 
olarak İSG dersi, % 15’i zorunlu,%7’si seçmeli olarak İş Hukuku dersini ders programlarına alırken %39’u 
ise bu derslere müfredat içerisinde yer vermemiştir. Bölge içerisinde bölümler olarak değerlendirdiğimizde 
Doğu Karadeniz bölgesinde MYO’larında ( % 19’u zorunlu ) ve SHMYO’larında (% 24’ü zorunlu) İSG dersine 
verilen önemin Orta Karedeniz ve Batı Karadeniz bölgesindeki okullara nispeten biraz daha iyi seviye de olduğu 
belirlenmiştir. Karadeniz Bölgesindeki MYO ve SHMYO’larındaki programların önemli bir bölümünde İSG dersi 
bulunmadığı ya da seçmeli olarak bulunduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerde İSG bilinci oluşturmak için eğitim 
müfredatının içerisine İSG eğitiminin zorunlu olarak konulmasının gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Bölgesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekopkulu, İş Güvenliği

Evaluation of The Occupational Health and Safety Courses in Associate 
Degree Programs (The Case of Black Sea Region)
Nilgün Ulutaşdemir1, Hasan Tuna2

1Eurasia University Health Sciences Institute, Department of Occupational Health and Safety, Trabzon 
2Gümüşhane University Kelkit Aydın Doğan Vocational School, Department of Electrical and Energy, Gümüshane

This study was aimed to determine whether OHS courses were included in departments of Vocational High 
Schools and Health Vocational High Schools in Black Sea region and to develop recommendations on OHS 
consciousness among students. The cross-sectional, descriptive study involves 111 programs in Health 
Vocational High Schools and 1067 programs in Vocational High Schools in the Black Sea region. In context, 
it has been investigated whether the courses of OHS and Labor Law were taken into the curriculum with the 
information obtained from the ECTS Information Package, Bologna Information System, Course Catalog, 
Information Package and the course programs of universities in Black Sea region and these courses were 
elective or compulsory in curriculum. The obtained data were exclusively compared in Western Black Sea, 
Central Black Sea and Eastern Black Sea regions. 20% of programs in Health Vocational High Schools in Black 
Sea region had mandatory courses. 44% of them had elective courses andd 36% of them didn’t have courses in 
curriculum. % 15 of programs in Vocational High Schools had compulsory OHS courses and % 24 of them had 
elective OHS courses and %15 of them had compulsory Labor Law courses and %7 of them had elective Labor 
Law courses. %39 of programs didn’t include these courses in the curriculum. When evaluated in terms of zones 
within region, it was determined that the OHS courses in Vocational High Schools (19% having compulsory) 
and Health Vocational High Schools (24% having compulsory) in Eastern Black Sea were paid slightly better 
attention than those in Mid-Black Sea and Western Black Sea. It has been determined that majority of programs 
in Black Sea did not have OHS courses or had elective courses. It is imperative OSH training be included in 
training curriculum to create OHS awareness among the students.

Keywords: Black Sea Region, Occupational Safety and Health, Vocational High School, Health Vocational High 
Schools, Occupational Safety
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Üniversite Öğrencilerinin İş sağlığı ve Güvenliği ile 
İlgili Metafor Algıları
Ülfiye Çelikkalp

Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Tekirdağ

AMAÇ: Metaforlar eğitimde bireylerin kavram ya da konu hakkındaki algılarını betimlemek amacıyla 
kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin “iş sağlığı ve güvenliği” (İSG) ile ilgili algılarını 
metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarmaktır.

YÖNTEM: Çalışma 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ziraat fakültesinde öğrenim gören 106 öğrenci ile yüz 
yüze yapılmıştır. Çalışma mevcut durumun belirlenmesi ve analiz edilmesine yönelik betimsel bir araştırmadır. 
Araştırmada, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
Öğrencilerin üniversite kavramına yönelik ne tür algılamalara sahip olduklarını ortaya çıkarmak için ‘‘İş sağlığı 
ve güvenliği........ gibidir; Çünkü ... ’’ cümlesini tamamlamaları istenmiştir. Nitel verilerin analizinde betimsel 
ve içerik analizi yapılmış; nicel verilerin analizinde ise içerik analizi ile niceleştirilen veriler, SPSS 22.0 paket 
programı yardımı ile frekans ve yüzde dağılımlarına bakılmıştır.

BULGULAR: Öğrencilerin İSG ile ilgili metaforları incelendiğinde 72 farklı metaforgeliştirdikleri belirlenmiştir. 
Öğrencilerin büyük bir bölümünün İSG uygulamalarını ‘emniyet kemeri, can simidi, ’ gibi metaforları ile ifade ettiği 
ve öğrencilerin İSG’ye ilişkin olumlu düşüncelere sahip olduğu görülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu İSG 
için hayat kurtarıcı, güven veren ve yaşam kaynağı gibi metaforlar kullanmışlardır. Bunun yanı sıra öğrencilerin 
bir kısmı da İSG’nin ihmal edildiği, gerekli önem verilmeyen boyutuna işaret etmişlerdir.

SONUÇ: Öğrencilerin büyük çoğunluğu İSG uygulamalarının işyerinde güvenliği arttıracağı için çalışma hayatında 
iş kazaları ve mesleki risklerden korunmada İSG’nin mutlaka olması gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Metafor, üniversite, öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği

Metaphor Perceptions of University Students about Occupational 
Health and Safety
Ülfiye Çelikkalp

Namık Kemal University, Health College, Tekirdag

AIM: Metaphors are used in education to describe the perceptions of individuals about a conceptor issue. The 
aim of this study is to reveal the “occupational health and safety” (OHS) perceptions of university students 
through metaphors. METHOD: The study was conducted with 106 students at the faculty of agriculture in the 
academic year 2016-2017. The research is a descriptive study aims to identify and analyze the current situation. 
The qualitative research method is used in the data collection, analysis and interpretation of the study. In order 
to reveal the high school students’ perceptions on the concept of “university”, they were asked to complete 
the sentence beginning as “ University is like a............., because............”. In the analysis of the qualitative data, 
descriptive and context analyses were performed; and when the quantitative data were analyzed, the frequency 
and percentage distributions of the data, qualified with a content analysis, were studied with SPSS 22.0 package 
program. RESULTS: When the metaphors related to OHS of the students were examined, it was found that they 
developed 72 different metaphors. It is seen that most of the students express OHS practices with metaphors 
such as ‘seatbelt, lifebuoy,’ and students have positive thoughts about OHS. They used metaphors like life-
saving, trusting, and life-sources for the greatest amount of students. Inaddition, some of the students pointed 
out that the occupational health and safety is neglected and that the importance is not given. CONCLUSION: 
The vast majority of students stated that OHS practices should be an absolute must in order to increase safety 
in the workplace and to prevent occupational hazards and occupational hazards.

Keywords: Metaphors, university, student, occupational health ada safety AuthorToEditor: İlginiz için teşekkür 
ederim.
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Mesleki Eğitimde Son Durum ve Saha Problemleri
Yaver Saka

Bayburt Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenliği Bölümü, Bayburt, Türkiye

Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçiş sürecinde, hüküm verenlerin yorum hakkını kısıtlayan ve 
yazılı hukuku güçlendirmeye çalışan yeni süreçte gün geçmiyor ki iş dünyasını üzerinde bir değişim olmasın. 
4857 sayılı iş kanunu ile statü alan işçilik,teknisyenlik, mühendislik, müteahitlik, vs kavramları; 6331 sayılı 
kanunla çalışan ibaresiyle eşitlik,ilkesiyle nihayetinde tanıştı.

Buraya kadar reel iş dünyasını sahada etkileyen bir durum yok gibi gözükse de; gerek 4857 sayılı kanun ve 
gerekse 6331 sayılı kanun ile önce güvenlik, önce can, önce eğitim kavramlarının öne çıkışını zorunlu kıldı.

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde keskin hatlarla belirlenen mesleki eğitim ve iş sağlığı ve 
güvenliği eğitimleri birbirinden ayrılsa da ülkemde sanki aynı eğitimler olarak anlaşılmaktadır. Bu hata yetmez 
gibi 3008 sayılı çıraklık eğitim merkezi eğitimleri, ustalık, kalfalık, usta eğiticilik,vs. Belgeler mesleki eğitimmiş 
gibi algılanır oldu. İşte bu çalışmamız bu muğlaklığı ortadan kaldırmak için planlanmıştır.

Mesleki eğitimleri örgütlemek için kurgulanan Mesleki Eğitim Kurumu 775 ayrı mesleğe dair mesleki 
standartları yayınlamış olmakla beraber 81 mesleğe mesleki yeterlilik belgesi şartı getirmiştir. Bu mesleki 
eğitim belgeleri için sarf edilmesi gereken ücretin tamamını işsizlik sigorta fonu desteklenmiş ve şimdilerde 
yarısını karşılamaktadır.

Peki mesleki eğitim için bu kadar emek sahada karşılığını bulmakta mıdır ?

Sizce kimlik fotokopileri ile gönderilen bir miktar para karşılığında gelen mesleki eğitim belgesi kanun koyucuyu 
tatmin ediyor mu ? Akredite edilmiş eğitim kurumları acaba ne kadar akredite ?

Anahtar Kelimeler: mesleki eğitim, isg, eğitim

Current Situation and Field Problems in Vocational Education
Yaver Saka

Bayburt University, Property Protection and Security Department, Bayburt, Turkey

In the process of transition from the superior law to the rule of law, there is no change in the business world 
in the new process that restricts the interpretation of judges and strengthens written law. The concepts of 
workmanship, technician, engineering, contracting, etc. that get status with the labor law numbered 4857; With 
the law numbered 6331, he finally met with equality principle.

Although there seems to be no situation affecting the real business world so far; both the law numbered 4857 
and the law numbered 6331 required security, first, the need to come to the forefront of education concepts.

Even though vocational education and occupational health and safety trainings, which are determined with 
sharp lines in the framework of the Law on Occupational Health and Safety No. 6331, are separated from each 
other, it is understood that they are the same trainings in the country. Apparently this error is insufficient as 
apprenticeship training center numbered 3008, mastery, mastery, master trainer, etc. The documents were 
perceived as being professionally trained. This work is planned to remove this ambiguity.

The Vocational Training Institution, which is designed to organize vocational training, has introduced the 
professional qualification certificate of 81 vocations with the publication of professional standards for 775 
separate professions. The unemployment insurance fund has been supported and currently covers half of the 
wages for these vocational education documents.

Do you find so much effort for job training for good vocational training?

Do you satisfy the law enforcement officer of the vocational education certificate that comes with the amount of 
money sent by ID photocopies? How much accredited are the accredited educational institutions?

Keywords: vocational education, isg, education
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ILO Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası 
Sınıflandırma Okuyucu Eğitimi Değerlendirmesi
Sadiye Esra Atacan, Sakine Ovacıllı, İlkay Yavuz, Keziban Akyüz Şimşek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM)

Pnömokonyoz, akciğerlerde inorganik tozların birikmesi ve buna karşı gelişen doku reaksiyonu şeklinde 
tanımlanmaktadır. Pnömokonyoz başlığı altında kömür işçisi pnömokonyozu, silikoz, asbestoz, siderozis vb. 
mesleki hastalıklar sıralanmaktadır. Sinsi başlangıcı, uzun gizli dönemi, ilerleyici ve geri dönüşsüz gidişatı 
ve etkin bir tedavisinin olmaması nedeniyle pnömokonyoz, madenler başta olmak üzere tozlu işyerlerinde 
çalışanların hayatını tehdit etmektedir. Tek korunma yönteminin önleme olduğu hastalıkla mücadelede toza 
maruziyetin engellenmesi ve tanı sisteminin etkinliği büyük önem taşımaktadır. Pnömokonyoz tanı süreci diğer 
meslek hastalıklarından farklı olarak akciğer grafisinin değerlendiren hekimlerin ILO tarafından müfredatı 
belirlenen eğitimi tamamlayarak sertifika alma zorunluluğu bulunmaktadır.

Pnömokonyoz olgularındaki radyolojik bulgular Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından standardize 
edilmiştir. İlgili mevzuat ve Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı doğrultusunda ILO standart eğitimine 
uygun formatta hekimlere yönelik olarak düzenlenen, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 
Başkanlığı’nda (İSGÜM) gerçekleştirilmektedir. İSGÜM ülkemizde bu eğitimi vermeye yetkili tek kuruluş olup 
kendi dilinde bu eğitimi veren 3 ülkeden biridir. ILO standart eğitimine uygun şekilde ilk olarak 2009 tarihinde 
eğitimlere başlanmış olup 2017 yılında 20 incisi düzenlenen eğitim sonunda 505 hekim sertifika almaya hak 
kazanmıştır. Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği alanında politika ve faaliyetlerin belirlenmesinde kaynak 
oluşturmak amacıyla, pnömokonyoz radyografi okuyucularının diğer ülkelerdeki durumu değerlendirilmiş olup 
ayrıca 20 inci eğitim sonunda katılımcıların tanımlayıcı özellikleri (şehir, uzmanlıkları) ve yıllara göre katılımcı 
dağılımları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: mesleki akciğer hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği, yetişkin eğitimi.

Evaluation of ILO International Classification of Radiographs of 
Pneumoconioses Reader Training
Sadiye Esra Atacan, Sakine Ovacıllı, İlkay Yavuz, Keziban Akyüz Şimşek

Ministry of Labor and Social Security (MoLSS), General Directorate of Occupational Health and Safety, 
Occupational Health and Safety Research and Development Institute (İSGUM)

Pneumoconioses, defined as accumulation of dust in lungs and for all that developed by tissue reaction. In the 
title of pneumoconioses, collier pneumoconioses, silicosis, asbestos, siderosis etc. May align as occupational 
diseases. Because of having an insidious preliminary, long and confidential process, progressive and irreversible 
affairs and not being able to have an effective treatment makes pneumoconioses a threat for the people who 
work in dust environment especially in mines. Prevention of exposure to the dust and carrying an effective 
diagnosis system are the only way for tackling this disease. The pneumoconioses diagnosis process is different 
from other occupational diseases, there is a requirement that doctors evaluating lung graphy should obtain 
a certificate by completing the curriculum specified by the International Labor Organization ILO. Radiological 
findings in cases of pneumoconiosis were standardized by ILO. It is carried out in Occupational Health and Safety 
Research and Development Institute (ISGUM), which is organized in line with the relevant legislation and the 
National Pneumoconiosis Prevention Action Plan, in the format appropriate to ILO standard education. ISGUM 
is the only institution who provide this training in our country and is one of the three countries that provide this 
training in its own language. In accordance with the training standardized by ILO, training was first started in 
2009. At the end of the 20th training in 2017, 505 physicians were entitled to a certificate. In this study, in order 
to establish a basis for the determination of policies and activities in the field of occupational health and safety, 
the status of pneumoconiosis radiograph readers in other countries was evaluated and at the end of the 20th 
training participants’ descriptive characteristics (city, expertise) and participant distribution according to years 
were examined.

Keywords: occupational lung diseases, occupational health and safety, vocational training
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Moda Tasarım Programı Öğrencilerinin İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kültürüne Yaklaşımlarının Belirlenmesi
Şükrü Ömür1, Muammer Erden2, Şinasi Yaylagül3

1Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü, Aydın. 2Adnan Menderes Üniversitesi 
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü, Aydın. 3Adnan Menderes Üniversitesi 
Sultanhisar Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü, Aydın.

Sürdürülebilir eğitim kalitesi ve iş güvenliği kültürü açısından, Mesleki eğitim veren yükseköğretim kurumlarında 
sırasıyla anlatım, gösterip yaptırma ve bireysel çalışma süreçlerinden oluşan eğitim faaliyetlerinde, iş sağlığı 
ve güvenliği tedbirleri önemli rol oynamaktadır. Söz konusu eğitim sürecinin ağırlıklı olarak uygulamalı 
kısımlarında, işin yürütümü gereği yüksek risk ve risk oluşturabilecek makine, iş ekipmanı ve çeşitli kimyasallar 
kullanılmaktadır.

Bu çalışmada meslek yüksekokullarında uygulama ağırlıklı eğitim gören öğrencilerin iş güvenliği kültürüne 
yaklaşımları doğrultusunda, uygulamalı eğitim faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi 
ve uygulama süreçlerine yönelik revizyon önerilerinin sunulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla Adnan Menderes 
Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Moda tasarım programı bünyesinde Tekstil konfeksiyon 
ve deri ürünleri tasarımı öğrenimi gören öğrencilerine yönelik anket çalışması uygulanmıştır. Uygulama sonucu 
öğrencilerin iş güvenliği kültürü edinme konusunda hazırbulunuşluk düzeylerinin yüksek olduğu ancak eğitim 
süreçlerinin Gösterip Yaptırma ve Bireysel Çalışma olarak yürütülen kısımlarının yeterli imkân sunacak şekilde 
yeniden tasarlanması yönünde hem fikir oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Tekstil Konfeksiyon, Deri Ürün Tasarımı

Determination of Occupational Health and Safety Cultural 
Approaches of Fashion Design Program Students
Şükrü Ömür1, Muammer Erden2, Şinasi Yaylagül3

1Adnan Menderes University Aydın Vocational School Design Department, Aydın. 2Adnan Menderes University 
Sultanhisar Vocational School, Plant and Animal Production Department Aydın. 3Adnan Menderes University 
Sultanhisar Vocational School, Department of Management and Organization, Aydın.

In terms of sustainable education quality and culture of work safety, occupational health and safety precautions 
play an important role in educational activities, which consist of narration, demonstration and individual work 
processes, respectively in vocational education institutions providing vocational education. In the mainly applied 
parts of the training period, machinery, work equipment and a variety of chemicals are used which can create 
high risk and risk for the business.

In this study, it is aimed to present the revision proposals for the evaluation of the practical training activities in 
terms of occupational health and safety and the application process in the direction of the occupational safety 
culture approach of the students who are in the vocational high schools. For this purpose, a questionnaire 
survey was conducted for the students who were learning textile design and leather products design education 
in Adnan Menderes University Aydın Vocational School Design Department fashion design program. It was 
determined that the students who completed the program had a high level of readiness to acquire a job safety 
culture but that they were redesigning their training courses to provide sufficient opportunity for demonstration 
and individual study.

Keywords: Occupational Health and Safety, Textile Garment, Leather Good Design
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İş Güvenliği Uzmanlığında Sektörel Düzenleme
Hüseyin Ökelek

İş Güvenliği Uzmanlığında Sektörel Düzenleme

İş yerlerinde çalışanların iş kazalarından korunması için en başta işyerinde yürütülen işin ortaya konularak 
işin yürütümü sırasında kullanılan çalışma ekipmanları ve yöntemlerinin analiz edilmesi analiz sonunda da 
alınması gereken önlemlerin, kullanılması yada kullanılmaması gereken ekipman ve KKD’lerin tespit edilmesi 
gerekmektedir. İşin aslı bir iş yerinde gerçekten sağlam bir iş güvenliği sistemi kurulmak isteniyorsa, yürütülen 
işinde iyi analiz edilmesi ve iş güvenliği önemlerini organize eden yada yöneten kişiler tarafından bilinmesi 
gerekmektedir. Ülkemizde iş güvenliği denilince maalesef akla ilk olarak KKD’ler gelmekte, iş güvenliğinin işin 
aşamasında başladığı işletme aşamasındaki toplu korunma önlemleri ile devam ettiği göz ardı edilmektedir. 
Örneğin elektrik tehlikesinin olduğu bir tesiste yalıtkan baret yada ayakkabı kullanmaktan çok tesisatta kullanılan 
sigorta ve kaçak akım rölelerinin doğru seçilmesi, sigorta ve anahtarların faz iletkenin önüne bağlanması, 
kabloların renklerine göre faz, nötr, topraklama diye ayrılması ve kullanılması elektrik kazalarının önüne 
geçmede daha etkili bir yöntemdir. Tabi tüm bu önlemlerin alınabilmesi içinde özellikle işyerlerindeki İş Güvenliği 
Uzmanlarının çalıştıkları meslek alanlarında tecrübe ve bilgi sahibi olması gerekmektedir. Ülkemizde iş güvenliği 
uzmanlarının sadece işyerinin tehlike sınıfına göre A-B-C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak sınıflandırılması, 
işyerinde yürütülen işe göre İş Güvenliği Uzmanlarının çalışma alanlarının belirlenmemiş olmasından dolayı 
işyerlerinde geçerli ve uygulanabilir iş güvenliği önlemlerinin alınmasında sorunlar ortaya çıkmaktadır.

120 saatlik İş Güvenliği uzmanlığı eğitimlerinde kimya, inşaat, elektrik, maden vb. konularda insanların 
uzmanlaştırılması mümkün değildir. Nasıl ki doktor olunmadan İşyeri Hekimi olunmuyorsa iş güvenliği 
uzmanlığında da Mühendis olmadan İş Güvenliği Uzmanı olunmamalı ve her meslek grubu kendi sektöründe iş 
güvenliği uzmanlığı yapmadır.

Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği Uzmanı, Mühendis, Sektör, Meslek

Sectoral Arrangement in Safety
Hüseyin Ökelek

Sectoral Arrangement in Safety

In order to protect workers from work accidents, it is necessary to first identify the work carried out at the 
workplace, to analyze the working equipments and methods used during the work, to determine the precautions 
to be taken at the end of the analysis, and the equipment and PPE that should not be used. If it is desired 
to establish a truly robust job security system in a primary workplace, it must be well known by those who 
manage it and who are responsible for their work security. When it comes to work safety in our country, it is 
unfortunate that the PPE first comes to mind, and it is noticed that work safety is continuing with collective 
protection measures at the beginning of business. For example, it is a more effective method to use electrical 
insulation of the fuse and the leakage current, to connect the fuse and switches in front of the phase conductor, 
to separate the phases according to the colors of the cables, to neutral, grounding and to use them.

Classification of occupational safety specialists in our country as A-B-C Class Occupational Safety Specialists 
according to hazard class only presents problems in obtaining valid and applicable occupational safety 
precautions in the workplace due to the fact that the working areas of the Occupational Safety Specialists have 
not been determined according to the work carried out at the workplace.

120 hours of Business Security training in chemistry, construction, electricity, mining and so on. It is not possible 
for people to specialize in the issues. Just as a physician, if you are not a Workplace Physician, you should not 
be an Occupational Safety Specialist without an Occupational Safety Specialist, and every profession group does 
not have job security expertise in its own sector.

Keywords: Safety,engineer, profession
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Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı 
Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürüne 
Yaklaşımlarının Belirlenmesi
Muammer Erden1, Şinasi Yaylagül2, Sinan Bayık3, Niyazi Bingül3

1Adnan Menderes Üniversitesi, Sultanhisar Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü 
Sultanhisar/AYDIN 2Adnan Menderes Üniversitesi, Sultanhisar Meslek Yüksekokulu,Yönetim ve Organizasyon 
Bölümü Sultanhisar/AYDIN 3Adnan Menderes Üniversitesi, Sultanhisar Meslek Yüksekokulu, Saç ve Güzellik 
Hizmetleri Bölümü Sultanhisar/AYDIN
Mesleki – teknik eğitimin amacı; bireyleri sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam için nitelikli iş gücü olarak 
eğitmek ve yetiştirmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesleki eğitimin verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 
için teorik eğitimin yanı sıra öğrenilecek işin niteliğine uygun olan uygulama eğitimleri de öğretme – öğrenme 
sürecinin içerisinde yer almaktadır. Bu süreç, işin yürütümü gereği yüksek risk ve risk oluşturabilecek makine 
ve iş ekipmanı kullanımı ve kimyasallarla çalışma gibi durumları zorunlu kılmaktadır. Bu genel bilgilerden 
hareketle bu çalışmada yükseköğretim kurumlarında mesleğin niteliği ve öğretim programı gereği uygulama 
ağırlıklı eğitim gören öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yaklaşımlarının belirlenmesi, eğitim – 
öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yüksek risk ya da risk oluşturabilecek noktalara yönelik önerilerinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Adnan Menderes Üniversitesi Sultanhisar Meslek Yüksekokulu 
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programı kapsamında çalışma yürütülmüştür. Çalışma örneklemini ilgili 
yüksekokulda halen okumakta olan 201’i (%93) kadın, 15’i (%7) erkek öğrenciden oluşan toplam 216 öğrenci 
oluşturmaktadır. Öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kültürüne yaklaşımlarını belirlemek amacıyla anket 
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler ışığında; öğrencilerin iş sağlığı ve 
güvenliği uygulamalarının gerekliliği konusunda yüksek inanca sahip oldukları belirlenmiştir. Buna rağmen bu 
alanda yeterli eğitim almadıkları, meslekleri ile ilgili risklerin belirlenmesinde kendilerini yetersiz hissettikleri, 
olası risklerle ilgili güncel bilgilendirmelerden yeterince yararlanamadıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, Mesleki Eğitim

Determination of the Approaches of the Students in the Department of 
Hair Care and Beauty Services to the Occupational Health and Safety
Muammer Erden1, Şinasi Yaylagül2, Sinan Bayık3, Niyazi Bingül3

1Adnan Menderes University, Sultanhisar Vocational School, Crop and Animal Production Department 
Sultanhisar/AYDIN/TURKEY 2Adnan Menderes University, Sultanhisar Vocational School, Management and 
Organization Department Sultanhisar / AYDIN / TURKEY 3Adnan Menderes University, Sultanhisar Vocational 
School, Hair Care and Beauty Department Sultanhisar / AYDIN / TURKEY
The purpose of vocational- technical education is to educate and train the intended individuals as qualified labor 
force for employment in industry, commerce and service sectors. In order for vocational education to be carried 
out efficiently, practical training suitable for the job to be learned as well as theoretical education is also included 
in the teaching - learning process. This process requires situations such as the use of machinery and work 
equipment and working with chemicals that can create high risks and risks associated with business conduct. 
Based on this general information, in this study, it is aimed to determine the approaches to occupational health 
and safety of the students who have practical training as required by the quality of the profession and the 
application of curriculum in higher education institutions, to evaluate education and training activities, and 
to determine proposals for the points that may constitute high risk or risk. For this purpose, the study was 
conducted within the scope.of Adnan Menderes University, Sultanhisar Vocational Scool of Higher Education, 
Department of Hair Care and Beauty Services. The study sample consists of total 216 students; 201 of them 
(93%) female and 15 of them (7%) male students currently studying in relevant higher education institutions. 
Questionnaires were conducted to determine approaches of the students to occupational health and safety. In 
the data obtained from the study, it was determined that students have a high level of confidence in the necessity 
of occupational health and safety practices. Nevertheless, it was determined that they did not have adequate 
training in this area, they felt themselves inadequate in determining the risks related to their profession, and 
they could not make sufficient use of up-to-date information on possible risks.
Keywords: Occupational Health and Safety, Hair Care and Beauty Services, Vocational Education
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Gümüşhane Üniversitesi (GÜ) Sağlık Bilimleri 
Fakültesi (SBF) 3. Sınıf Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve 
Güvenliği (İSG) Bilinç Düzeyi
Meral Şahin1, Aydın Kıvanç2 
1Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, 
Gümüşhane 2Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Gümüşhane

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, SBF 3. Sınıf öğrencilerinin İSG hakkındaki bilgi düzeylerini tespit etmektir. 
YÖNTEM: Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmaya toplam 200 öğrenci katılmıştır. Araştırmada 
veri toplamak amacıyla ‘3. Sınıf Öğrencilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinç Düzeyi Anketi’ kullanılmıştır. Anket 
verilerinin analizinde yüzde, frekans, ortalama, standart sapma, Kruskal Wallis Testi, Independent Sample T Tesi 
ve Man Whitney U Testi kullanılmıştır. BULGULAR: 6 bölümde yapılan bu araştırmaya katılanların %64,5’i 21-22 
yaş grubundadır, %55’i kadın, %45’i erkek katılımcılardan oluşmaktadır ve %74,5’i İSG dersi almıştır. Katılımcıların 
bilgi düzeyleri, bilgi düzeyini ölçmek amaçlı sorulmuş olan bilgi düzeyi soruları puanlarının toplanması ile elde 
edilmiştir. Puan olarak doğru cevaplar için 20, kısmen cevapları için 10 puan verilmiştir. Bilgi düzeyi puanına 
göre sıralamada İSG bölümünü, Acil Yardım ve Afet Yönetimi bölümü izlerken Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
sonuncu olmuştur. Katılımcıların %88,5’i SBF’de tüm bölümlerde İSG dersinin olması gerektiğini, %90’ı stajda, 
uygulamada kişisel koruyucu donanım kullanılması gerektiğini, %85’i kişisel koruyucu donanım kullanmanın 
iş kazası, meslek hastalığı riskini azalttığını söylerken %47,5’i İSG ile ilgili okul dışında herhangi bir eğitim, 
seminer, konferansa katılmadığını ve %36,5’i SBF’deki uyarı levhalarının yeterli olmadığını belirtmiştir. SONUÇ: 
Genel olarak İSG bilgi düzeyi orta grupta değerlendirilmiştir ve bölümler arası İSG bilinç düzeyi arasında anlamlı 
fark saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilinç Düzeyi, Eğitim, İSG.

Conscıousness Levels Of 3rd Grade Students Of Gumushane 
Unıversıty(GU) Health Scıences Faculty(HSF) In Terms Of Occupatıonal 
Health And Safety(OHS)
Meral Şahin1, Aydın Kıvanç2

1Gümüshane University, Instıtue of Science, Department of Occupational Health and Safety Graduate Student, 
Gümüshane 2Gümüshane University, Health Sciences Faculty, Department of Occupational Health and Safety, 
Gümüshane

AIM: The aim of this study is to determine consciousness levels of 3rd class students of HSF in terms of OHS. 
MATERIALS-METHODS: Quantitative research methods were used and totally 200 students participated in 
this study. In order to collect the data, “ OHS consciousness level of 3rd grade students Questionnaire” was 
used. Percentage, frequency, mean, standard deviation, Kruskal Wallis Test, Independent Sample T Test and 
Man Whitney U Test were used in the analysis of the questionnaire data. RESULTS: In this study which was 
applied to 6 departments, 64.5% of the participants in this study were in the 21-22 age group, 55% were women, 
45% were male participants and 74.5% took OHS lessons. Participants’ knowledge levels were obtained by 
gathering scores of information level questions that were asked to measure the level of knowledge. The points 
were given 20 for correct answers and 10 for partial answers. The Department of Nutrition and Dietetics was 
the last, the OHS Department was winner and next Emergency Aid and Disaster Management department in 
order of knowledge level score. 88.5% of participants stated that should have OSH lessons in all departments, 
90% of them said that personal protective equipment should be used in practice, 85% said that using personal 
protective equipment reduces work accident, occupational disease risk, 47.5% said that they do not attend 
seminars or conferences outside the school related to OHS and 36.5% stated that the warning signs in HSF 
are not enough. CONCLUSION: In general, the level of OHS knowledge was assessed in the middle group 
and it was determined that there was a significant difference between OHS consciousness levels according to 
departments.

Keywords: Conscıousness Level, Education, OHS.
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Asfalt sektöründe iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve 
İSFALT örneği
İbrahim Sönmez, Kasım Yıldız, Şebnem Ateş

İstanbul Asfalt Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş., Ar-Ge Departmanı, İstanbul

Bu uygulama çalışmasında, işyerleri tehlike sınıflarına göre çok tehlikeli sınıfta yer alan İSFALT A.Ş. şantiyeleri, 
asfalt üretim tesisleri ve laboratuvarlarında İSG yaklaşımıyla yapılan eğitim çalışmaları vurgulanmıştır ve 
Türkiye’de Karayolları Genel Müdürlüğü ile tüm yerel yönetimlere bir model olarak uygulanması önerilmiştir. 
Asfalt sektöründe herhangi bir okul olmadığından eğitim düzeyi oldukça düşük bir seviyededir; iyi yetişmiş 
mühendis ve ara eleman sıkıntısı mevcuttur. Bu sebeple etkin İSG eğitimleriyle çalışanların tehlikeli olan 
davranışlarının tehlikesiz davranışlarla değiştirilmesi suretiyle sektörümüzde güvenlik kültürü oluşturularak İş 
Sağlığı ve Güvenliği bilincinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda İSFALT A.Ş. tarafından öncelikle 
kendi personellerine, alt yüklenicilerine ve kışla mücadele ekiplerine olmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği’nin 
organizasyonuyla Türkiye’de 81 il ve 495 ilçe-belde belediyesinden yıllık 1600’den fazla teknik personele İSG, 
temel ilk yardım, acil durum, iş hukuku ve şehir şantiyeciliği eğitimleri verilmektedir. Bu eğitimlerde iş güvenliği 
broşürleri, acil durumlarla ilgili dokümanlar, sahadaki çalışmalara ilişkin el kitapçıkları ve temel ilk yardım 
kitapçıklarımızı dağıtmaktayız. Bu çalışma, tüm asfalt sektöründeki paydaşlara örnek çalışma niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Asfalt Eğitimleri, İSG Kültürü, Güvenlik

Occupational health and safety trainings in the asphalt sector: Case 
study of ISFALT
İbrahim Sönmez, Kasım Yıldız, Şebnem Ateş

Department of R&D, Istanbul Asphalt Plants Industry & Trading Inc., Istanbul, Turkey

İSFALT A.Ş. is located in a very dangerous class according to the hazard classes of workplaces. In this application 
study it made by the OHS approachment on giving training in İSFALT worksites, factories and laboratories. 
This work is a case study for Turkey General Directorate of Highways with other local governments as a 
model in the asphalt industry. Because of there is no school in the asphalt sector, the level of education is very 
low; well-trained engineers and intermediate staff. For this reason, it is aimed to increase the awareness of 
Occupational Health and Safety by creating a safety culture in the sector by changing the dangerous behaviors 
of the employees with non-dangerous behaviors through active OHS trainings. Within this scope, İSFALT A.Ş. 
firstly to its own staff, subcontractors and teams of winter maintenance of Municipalities in Turkey with 81 
provinces and 495 county-city municipalities as more than from 1600 technical personnel in a year gives basic 
first aid, emergency, business law and city site trainings. In these trainings we distribute work safety brochures, 
emergency documents, handbooks on the field and basic first aid booklets. This work is a case study for all 
sharers in the asphalt sector.

Keywords: OHS Trainings, Asphalt Education, OHS Culture, Security
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İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Ve Geliştirme 
Enstitüsü Başkanlığı Eğitim Faaliyetleri
İlkay Yavuz, Seçil Ceylan, Fatma Taştan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Ülkemizde 05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tozla Mücadele 
Yönetmeliği” gereğince ILO/WHO İş Sağlığı Ortak Komitesi’nin kararları ile uyumlu olarak hazırlanan “Ulusal 
Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı” kapsamında, Okuyucu olarak görev alacak hekimler için, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) koordinasyonunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 
Başkanlığı (İSGÜM) tarafından “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması Okuyucu Eğitimi” 
verilmektedir. İlgili mevzuat ve “Ulusal Pnömokonyoz Önleme Eylem Planı” doğrultusunda, ILO standart eğitimine 
uygun formatta hazırlanarak gerçekleştirilen, “ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi Sınıflandırılması 
Okuyucu eğitimi” ile hekimler arasında farkındalık yaratmak, okuyucu eğitimini yaygınlaştırarak uluslararası 
standartlara ulaşmak, pnömokonyoz olgularının erken dönemde tespit edilmesini sağlayarak önlemek veya 
etkilerini en aza indirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. 25.1.2013 tarihli ve 28539 sayılı 
Resmî Gazete’de yayınlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında kapsamında “Asbest 
Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ” gereği “Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi” İSGÜM tarafından 
iş güvenliği uzmanlık belgesine sahip iş güvenliği uzmanlarına verilmektedir. İlgili mevzuat doğrultusunda 
gerçekleştirilen Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi ile konu hakkında İş Güvenliği Uzmanlarına asbest sökümü 
ile ilgili farkındalık yaratmak ve yapılacak olan söküm işlerindeki riskleri en aza indirmek ve böylece genel 
olarak meslek hastalıklarının azaltılması, özelinde ise çalışanların sağlığının korunması ve asbest olgularının en 
aza indirilmesi çalışmalarına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği alanında 
İSGÜM tarafından düzenlenen Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi ve ILO Uluslararası Pnömokonyoz Radyografi 
Sınıflandırılması Okuyucu Eğitimi eğitimlerinde politika ve faaliyetlerin belirlenmesinde kaynak oluşturması 
amacıyla, yıllar içerisinde düzenlenen eğitim sayıları, yıllara göre katılımcı dağılımları, katılımcıların tanımlayıcı 
özellikleri (meslek unvanları, şehir) incelenmiştir ve istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Pnömokonyoz, Asbest, İstatistik.

The Head Of Research And Development Institute For Occupational 
Safety And Health Training Activities
İlkay Yavuz, Seçil Ceylan, Fatma Taştan

Ministry of Labour and Social Security
Within the scope of “National Action Plan For The Prevention Of Pneumoconioses” which prepared in compliance 
with the resolutions of Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health pursuant to the Regulation on 
Fighting Dust which was published in the Official Gazette dated 05.11.2013 and No.28812, ILO International 
Classification of the Radiographs of Pneumoconiosis Reader Training is given to doctors since 2009 by The Head 
of Research And Development Institute For Occupational Safety And Health(ISGUM) under the coordination of 
the General Directorate of Occupational Health and Safety(ISGGM). It is aimed to increase the awareness of 
pneumoconiosis among physicians, increase the number of the readers and upgrade of the reader standards 
to international level, to contribute to hinder pneumoconiosis cases and to minimize of effects pneumoconiosis 
cases with this Training” in line with the relevant legislation and the “ National Action Plan For The Prevention Of 
Pneumoconioses “. Under the Regulation on Health and Safety Measures in the Work with Asbestos published 
in the Official Gazette dated 25.1.2013 and No.28539, expertise training for the asbestos dismantling experts is 
given by ISGUM whose assignment is obligatory in the studies of asbestos dismantling experts. It is aimed to 
create awareness about asbestos, to reduce the risks in order to reduce occupational diseases in general, to 
protect the health of employees in particular and to minimize the number of asbestos cases and to contribute to 
their work with Asbestos Dismantling Expert Training performed in line with the relevant legislation.In this study, 
the number of education held in years, participant distributions according to years, descriptive characteristics 
of participants(occupational titles, city) have been examined and statistically evaluated in order to provide 
resource for the determination of policies and activities in the trainings of Asbestos Specialist Training and ILO 
International Pneumoconiosis Radiography Classification Reader Training.
Keywords: Occupational Health and Safety Training, Pneumoconiosis, Asbestos, Statistic.
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Madalyonun Diğer Yüzü: VR Teknolojisi İş Kazalarına 
Çözüm Olabilir mi
Kamil Orhan

Pamukkale Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye

İş Kazaları sosyal, ekonomik, bireysel olumsuz etkileri dolayısıyla sürekli tartışma konusu olmaktadır. Bu 
konuda yapılan çalışmaların sayısı da günden güne artmaktadır. Bu kadar yoğun çalışma ve araştırmaya karşın 
istenen sonuçların elde edilemediği düşünülmektedir. Yasa değişiklikleri, mevzuat düzenlemeleri yeterince etkin 
sonuçlar ortaya koyamamaktadır. Bununla birlikte, gelişen teknoloji sürekli yeni imkanlar yaratmaktadır. Bu 
teknolojilerden birisi de sanal gerçeklik (SG) teknolojisidir. SG, bir senaryo, 3 boyutlu görüntüleme, modelleme 
ve yazılım teknolojisi aracılığıyla gerçek hayatın simülasyonudur. Günümüzde oldukça hızlı bir yayılım gösteren 
SG ve ara birimler kullanılmasıyla arttırılmış gerçeklik teknolojileri gerçek hayata oldukça yakın bir deneyim 
yaratmaktadır. Genel olarak teknolojinin oldukça eleştirildiği günümüzde, teknolojinin yarattığı bu imkan zarar 
verme düzeylerinin azaltılması için kullanılabilir. Çalışmamızda, VR teknolojinin yarattığı gerçekçi deneyimleme 
olanağının iş kazalarının azaltılmasında bir araç olarak kullanılması üzerinde durulacaktır. Bununla ilgili yapılan 
uygulama sonuçları paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş kazaları, Sanal Gerçeklik, Arttırlmış Gerçeklik

63/5000 The Other Side of the Medal:: VR Technology Can Be a 
Solution to Occupational Accidents
Kamil Orhan

Department of Labor Economics and Industrial Relations, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Work accidents are subject to constant debate due to social, economic and individual negative effects. The number 
of studies carried out in this regard also increases day by day. Despite such intensive study and research, it is 
thought that the desired results can not be obtained. Legislative changes can not produce sufficiently effective 
outcomes. However, developing technology is constantly creating new possibilities.One of these technologies 
is virtual reality (VR) technology. VR is a simulation of real life through a scenario, 3D imaging, modeling 
and software technology. Nowadays, through the use of SGs and Augmented Reality and interfaces that are 
spreading very quickly creates a fairly close experience with real life. Today, when technology is highly criticized 
in general, this opportunity created by technology can be used to reduce levels of harm. In our work, the realistic 
experience created by VR technology will be used as a tool to reduce work accidents. The results related to this 
will be shared.

Keywords: Occupational Accidents, Virtual Reality, Augmented Reality
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İş Sağlığı ve Güvenliği Kültüründe Eğitim Faktörü
Elif Merve Demir, Aliye Kasarcı Hakan

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı

Kişilerin bilgi edinmesi, farkındalıklarının arttırılması, kendi davranışlarını değiştirerek öğrendiklerini hayata 
geçirmeleri eğitimle sağlanabilmektedir. Eğitim, kişiler üzerinde olumlu değişikliklerin yapılabileceği büyük bir 
güçtür; ancak doğru eğitimin doğru şekilde verilmesi daha da büyük bir güçtür. 2012 yılında yürürlüğe giren İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla birlikte iş sağlığı ve güvenliği (İSG) algısının oluşturulması, güvenlik kültürünün 
benimsenmesi/benimsetilmesi konuşulmaya başlanmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili 
yönetmeliklerinde belirtildiği gibi çalışanlara işe özgü verilen eğitimlerle bilgilendirmenin yanı sıra İSG kültürünün 
oluşturulması ve yerleştirilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada göz önünde bulundurulması gereken 
en önemli konu kime, nasıl eğitim verileceği konusu olmalıdır. Her çalışana (öğrenim durumu, yaşı, cinsiyeti, 
yaptığı iş, sosyo-demografik ve ekonomik durumu, ilgi alanları vb konulardaki farklılıkları göz ardı edilerek) 
verilen eğitimin aynı olması, başarıyı getirmeyecektir. Hatta davranış değişikliğinin küçük yaşlarda yapılabileceği 
gerçeği göz önünde bulundurulduğunda güvenlik kültürünün oluşturulması için verilecek eğitimlerin çok daha 
küçük yaşlarda başlaması önemlidir. Çocukluk yaşlarından itibaren, pedagog desteğiyle birlikte, her yaş grubu 
için farklı eğitim metodlarının geliştirilmesi doğru bir başlangıç olacaktır. Bu çalışma ile doğru eğitimin, doğru 
tekniklerle, doğru şekilde ve doğru kişiler tarafından verilmesinin önemi üzerinde durularak, konunun önemine 
dikkat çekilmek istenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim, Güvenlik Kültürü, Farkındalık.

Educatıonal Factor In Ohs Culture
Elif Merve Demir, Aliye Kasarcı Hakan

İstanbul Yeni Yüzyıl Unıversty, occupational health and safety department

It is possible to educate people to learn information, increase awareness, change their behavior. Education is 
a great force to make positive changes in people; but it is an even greater power to provide the correct training 
in the coeerct way. In addition to the Occupational Health and Safety Law, which was enacted in 2012, the 
establishment of occupational health and safety (OSH) perception and the adoption of security culture have 
begun to be discussed. As stated in the related regulations of the Ministry of Labor and Social Security, workers 
are being informed by job-specific trainings as well as trying to establish and deploy OHS culture. At this point 
the most important issues that need to be taken into consideration to whom, and how education should be a 
priority will be given. It will not be a success if the training given is the same for every worker (by considering the 
differences in education status, age, gender, work done, socioeconomic status, interests etc.). Considering the 
fact that the behavioral change can be done at a young age, it is important that the trainings for the creation of 
safety culture begin at a much younger age. From childhood, with the support of pedagogues, the development 
of different training methods for all age groups will be a appropriate start. In this study, it is aimed to emphasize 
the importance of the proper education, proper techniques, correctness and importance of being given by the 
right people.

Keywords: Occupational Health and Safety, Education, Security Culture, Awareness



687

[Eğitim ve İSG]

Sağlıkta Şiddetin İntörn Doktorların Mesleklerine Olan 
Bakış Açıları ve Kariyer Planları Üzerindeki Etkileri: 
Kalitatif Çalışma
Betül Karakuş, Seyhan Hıdıroğlu, Hale Gülçin Yıldırım, Berkay Doğan, Muhammed Oğuz Yıldız, Melda Karavuş 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
GİRİŞ: Son yıllarda dünyanın her yerinden her türlü şiddetin arttığı rapor edilmektedir. Tüm meslek grupları 
arasında, zor durumdaki bireylerle doğrudan temas gerektiren sağlık bakım sektöründe çalışanların, iş 
yeri şiddetinin en önemli hedefi ve kurbanları olduğu giderek daha fazla kabul görmektedir. Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN)’ nin 2002 yılı ‘Sağlık 
Sektöründe İş Yeri Şiddeti’ başlıklı ortak raporuna göre sağlık çalışanlarının %50’ sinden fazlası mesleklerini 
uyguladıkları herhangi bir zamanda şiddete maruz kaldıklarını bildirmektedir. “Sağlıkta şiddet” in mesleki 
hayata atılacak olan tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin mesleklerine bakış açıları ve kariyer planları üzerindeki 
etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. YÖNTEM: Kalitatif olarak tasarlanan çalışma, 01.05.2017 – 
13.06.2017 tarihleri arasında İstanbul’da bir tıp fakültesinin son sınıfında okuyan 16 öğrenciyle gerçekleştirildi. 
Çalışma verisi; yaklaşık 60 dakika süren 4’er kişilik odak grup görüşmeleriyle, yarı yapılandırılmış soru formu 
eşliğinde toplandı. Görüşmeler moderatör ve moderatör yardımcısı eşliğinde; rahat ve informal bir ortam 
sağlanarak, gerçekleştirildi. Veri analizi tematik yöntemle yapıldı. BULGULAR-SONUÇ: Katılımcıların şiddet 
türleri arasında en çok vurguladığı tür sözel şiddet oldu. Sağlıkta şiddetin sebepleri arasında en çok değinilen 
konular; toplumun bilinçsizliği, yoğunluk ve önyargılar oldu. Kadınların şiddete daha çok maruz kaldıklarından 
bahseden katılımcılar, alınan güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığından ve bunun şiddete imkan tanıdığından 
yakındılar. Katılımcıların konuşmalarında; sağlıkta şiddetin doktorların hayatlarını kısıtlayacak etkileri olduğu, 
diğer insanlarla ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler yarattığı gibi sosyal problemler dikkat çeken konulardandı. 
Ayrıca, katılımcıların vurguladığı noktalar; sağlıkta şiddetin doktor adaylarının kariyer planlarını değiştirmelerine 
sebep olduğu, mesleklerinin itibarını kaybettiğini düşünmelerine yol açtığı, gelecekten korkmalarını sağladığı 
ve mevcut motivasyonlarını olumsuz etkilediği şeklindeydi. Tüm olumsuzluklara rağmen, bazı katılımcıların 
mesleklerini sevdiklerini fakat bu durumun onların korkularını engellemediği kanısına varıldı. Bazı katılımcılar, 
önceden sağlıkta şiddet konusunda farkındalıkları olmadıklarını, farkında olsalardı bu mesleği seçmeyecek 
olduklarını ifade ettiler.
Anahtar Kelimeler: sağlıkta şiddet, kariyer, intern doktor

A Qualitative Research: The Effect of Violence In Health on Intern 
Doctors’ Perspectives of Profession And Career Plans
Betül Karakuş, Seyhan Hıdıroğlu, Hale Gülçin Yıldırım, Berkay Doğan, Muhammed Oğuz Yıldız, Melda Karavuş 

Department of Public Health, School of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey
INTRODUCTION: In recent years, Violance in healt is reported form everywhere of health system(1). Among 
the all proffesions, health society directly interacts with the people who are in a difficult condition. Therefore they 
are more vunderable to be a victim of violance in ealth care in workplace AIM: To investigate the viewpoints 
of the intern doctors on the subject of violence in healthcare and its effects on their future career plans in a 
qualitative way. The aim is to learn main concerns of doctor candidates’ about the news of violence in healthcare 
and about finding themselves being in the situation of violence in detail. MATERIALS-METHODS: In this 
qualitative research the data is acquired via the focused group interviews. The interviews were made with a 
focused group of MUPEAH intern doctors of 4, and accompanied with a moderator and an assistant moderator 
between the dates of 05.01.2017- 06.13.2017. Interviews were approximately 60 minutes long. In this study a 
partially pre- prepared questionnaire was used. Participants gave their verbal consent for the use of a recorder. 
Demographical features were collected via phone conversations after the interview. After the interview the 
data collected was typed on a computer. These documents were read by two separate researchers and theme 
and code list were created accordingly. The acquired data was analyzed using thematic method. RESULTS: 
Participants complained about the number of the security staff being not enough, and the security precautions 
around the hospital also being insufficient and they said these conditions lead to more opportunities for any kind 
of violent behavior. Violence in health care from participants words: - Some of these effects can cause limitations 
in a doctor’s life - Negative effects on other relationships of doctors - Changing career plans - Reputation of their 
profession has lowered - Anxiety about future and losing motivation.
Keywords: health violence, career, medical students
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Yüksekten Düşme Şeklinde Gerçekleşen Kazaların 
Sebepleri Üzerine Bir Risk Değerlendirmesi
Deniz Akarsu

T. C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

AMAÇ: Yüksekten düşme şeklinde gerçekleşen kazalardaki ölüm oranı, motorlu taşıt kazaları hariç, tüm 
kazaların ölüm oranlarından daha yüksektir. İstatistiklere göre sadece Türkiye’de değil tüm dünyada inşaat 
sektörü, en çok ölümlü kaza gözlenen sektörlerden olması sebebiyle önemle incelenmesi gereken alanlardandır. 
Bu çalışmada, yüksekten düşme şeklinde gerçekleşen kazalarda artışa sebep olabilecek durumları tespit 
etmek ve kazalardaki bu artışa sebep olan hususların iyileştirilmesine yönelik etkin aksiyomlar oluşturmasına 
katkıda bulunmak amaçlanmıştır. METOD: Çalışma verileri; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), 
Teftiş Birimi Şube Müdürlüğü’nde yapılan kaza raporları arşiv taraması neticesi derlenmiştir. 100 adet iş kazası 
raporu incelenmiştir. 11 adet İSG profesyonelinden oluşan bir ekibinin değerlendirmesine göre sebeplerin 
önemleri belirlenmiştir. Kaza sıklık ve önem verilerinden yola çıkarak her bir kaza sebebinin taşıdığı risk puanı 
hesaplanmıştır. SONUÇ: Kaza sebeplerinin incelemesi sonuçlarına göre;

• En sık kaza sebepleri; “İşyerinde kontrol ve denetim yaparak güvenli çalışma ortamının tam anlamıyla 
sağlanmaması” ve “Çalışanın görevini önemsememe veya dikkatsizliği”; • En önemli kaza sebepleri; “Yüksekte 
yapılan çalışmaların uygun toplu koruma araçları kullanılarak yapılmasının sağlanmaması” ve “Yapılan işe ve 
mevzuata uygun her türlü makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemlerin sağlanmaması”; • Risk 
puanı en yüksek kaza sebepleri; “İşyerinde kontrol ve denetim yaparak güvenli çalışma ortamının tam anlamıyla 
sağlanmaması” ve “Çalışana yeterli İSG eğitimi verilmemesi”; olarak bulunmuştur.
Yapılan analizler doğrultusunda yüksekten düşme kazalarına müdahale öncelikleri belirlenmiş, bunlara yönelik 
aksiyomlar sunulmuştur.
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A Risk Assessment On The Reasons of Occupational Accidents 
Occur Falling From High Places Or Into Depths
Deniz Akarsu

The Ministry of Labor and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety

OBJECTIVES: Except motor vehicle accidents, the death rate on occupational accidents which occur falling 
from high places or into depths is higher than any other accidents. According to the statistics, construction sector 
is one of the most important sectors which need to be studied because it has one of the highest fatal accident 
rate not only in Turkey, but also all over the world. In the study, it is aimed to identify increasing factors and to 
generate actions to decrease occupational accidents occur falling from high places or into depths. METHODS: 
The data of the study is obtained by an archive survey at Labor Inspection Board of The Turkish Employment 
Agency. 100 accident reports is searched. By an evaluation of a team of 11 OHS professionals, the importance 
of each reason is determined. Considering the frequency and the importance values, a risk score is calculated 
for each accident reason. RESULTS: As the analysis of the accident reasons;

• The most often observed accident reasons are; “Not preparing the safe working environment by controlling 
and investigating” and “Not paying attention or carelessness of the employee”; • The most important accident 
reasons are; “Not ensuring working at height by using the appropriate collective protection devices” and “Not 
ensuring all kind of machines, tools, equipment and working methods compliant with legislation and the job”; 
• The accident reasons having the highest risk scores are: “Not preparing the safe working environment by 
controlling and investigating” and “Not giving sufficient OHS trainings to the employee”; determined. In the sense 
of the risk assessment and the analysis; priorities of intervention to the accidents occur falling from high places 
or into depths were determined. Decreasing actions about the determined priorities were offered.
Keywords: Occupational accidents, Working at heights, Risk assessment
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İnşaatlarda Güvenlik Ağı Kullanımında Yapılan Hatalar
Mehmet Kayhan Topaloğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara

Güvenlik ağları yüksekte yapılan çalışmalarda çalışanların yüksekten düşmesini önleyici toplu korunma 
sağlayan ekipmanlardandır. İnşaatlarda özellikle kalıp işleri gibi tedbir alınmasının zor olduğu işlerde güvenlik 
ağlarının varlığı büyük önem taşımaktadır.

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereğince, kullanılan güvenlik ağlarının 
hem üretim hem de montaj şartları bakımından TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartlarına ve ilgili diğer 
ulusal standartlara uygun olması ve yapılan işe uygun güvenlik ağının seçilmesi gerekmektedir. Yönetmelikte 
güvenlik ağlarının bir kullanma kılavuzunun olmasını ve kurulumunun da bu kılavuza ve standartlara 
uygun yapılmasını emreder. Ancak sahada mevcut uygulamaların her zaman mevzuatın gereklerine uygun 
yapılmadığı görülmektedir. Standarda uygun bir güvenlik ağı temin edilmiş olsa dahi bu ağın montajı büyük 
önem taşımaktadır. Teknik yeterliliği olmayan kişilerce ve usulüne uygun kurulmamış güvenlik ağları istenilen 
güvenliği sağlamakta yetersiz kalmaktadır.

Bu çalışma ile ülkemizde inşaatlarda güvenlik ağı kullanımında sıkça yapılan hatalar incelenmiştir. Çalışma 
kapsamında ayrıca uygulamada karşılaşılan hataların önlenebilmesi için ilgili standartlar, uygulama rehberleri 
ve üreticilerin açıklamaları göz önünde bulundurularak çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: güvenlik ağı, ağ, yüksekte çalışma

The mistakes on using safety nets in constructions
Mehmet Kayhan Topaloğlu

Ministry of Labour and Social Security, Labour Inspection Board, Ankara

Safety nets are equipment that provides collective protection to prevent employees from falling from height. The 
presence of safety nets is of great importance in the construction work, where it is difficult to take measures 
such as mold works.

According to the relevant clause of the Regulation on Occupational Health and Safety in Construction Work, 
the safety nets used must comply with the TS EN 1263-1 and TS EN 1263-2 standards and other relevant 
national standards in terms of both production and assembly conditions and the appropriate safety net must be 
selected. The regulation mandates that the safety nets should have a manual and that the installation should be 
carried out in accordance with this manual and standards. However, it seems that the existing practices in the 
field are not always made in accordance with the requirements of the legislation. Even if a safety net suitable 
for the standard is provided, installation of this safety net is very important. The nets improperly mounted by 
unauthorized persons, are insufficient to provide the desired security.

This study examines frequently mistakes in the use of safety nets in construction sector in our country. Within 
the scope of the study, solution recommendations were also presented to prevent mistakes in practice, by 
taking into account the relevant standards, application guidelines and manufacturer’s explanations.
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