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Kimya Sanayiinde Entegre Risk Yönetimi
“ÜÇLÜ SORUMLULUK”

Üçlü Sorumluluk Nedir?
Üçlü Sorumluluk (Responsible Care), kimya sanayi kapsamýnda faaliyet
gösteren kuruluþlarýn çevreye, insan saðlýðýna ve teknik emniyete azami ilgi ve
itina göstererek, performanslarýný devamlý yükseltecekleri konusunda verdikleri
bir söz, imzaladýklarý ciddi bir taahhüttür.
Ýlk olarak 1984 yýlýnda, Kanada Kimya Sanayicileri Derneði tarafýndan
ortaya atýlmýþ ve daha sonra dünyaya yayýlarak, þu anda 47 ülkede uygulama
alaný bulmuþtur. Ülkemizde, 1993 yýlýndan bu yana Türkiye Kimya Sanayicileri
Derneði (TKSD) koordinasyonunda baþlatýlan ve sürdürülen Üçlü Sorumluluk,
cirolarý bakýmýndan Türk Kimya Sanayinin yaklaþýk %60'ýný temsil eden Üye
Kuruluþlar tarafýndan baþarýyla uygulanmaktadýr.
Üçlü Sorumluluk, teknolojik ve ekonomik þartlar paralelinde devamlý çaba
ve geliþme isteyen kýsa, orta ve uzun vadeli kesintisiz bir uygulamadýr. Türkiye
Kimya Sanayicileri Derneði, Üçlü Sorumluluk temel kurallarýnýn, kuruluþlarýn
tüm bölümlerinde ve aktivitelerin her kademesinde daha etkin bir biçimde
uygulanabilmesi için yeni yöntemler ve kýlavuzlar geliþtirmeye devam etmekte
ve uygulanmasý için Kimya Sanayicileri ile devamlý iletiþim içinde
bulunmaktadýr.
Üçlü Sorumluluk Uygulama Kurallarý Nelerdir?
Üçlü sorumluluk uygulamasý; Çevre-Saðlýk-Güvenlik konularýna aþaðýda
verilen yedi ana baþlýk altýnda yaklaþýr
1234567-

Yönetim Sistemi
Çalýþan Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði
Kirliliði Önleme -Çevre Koruma
Daðýtým
Ýletiþim - Toplumun Bilinçlendirilmesi
Proses Güvenliði Acil Önlemler
Ürün Sorumluluðu

Birinci uygulama kuralý olarak verilen "Yönetim Sistemi" bölümü; kuruluþlarýn
çevre/saðlýk/güvenlik konularýndaki faaliyetlerini etkin biçimde yürütebilmeleri
ve arzu ettikleri takdirde iliþkin belgelendirme faaliyetleri için gerekli altyapýyý
oluþturabilmelerine imkan vermektedir.
Üçlü Sorumluluðun uygulama kurallarýndan “Çalýþanýn Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði”
bölümü, çalýþma yerindeki iþçi saðlýðý ve iþ güvenliðini sürekli olarak arttýran
yönetim uygulamalarýnýn geliþtirilmesine yardým eder ve tesis yönetimlerini
aþaðýdaki konularda yönlendirir :

Mustafa Baðan
Genel Sekreter
Türkiye Kimya
Sanayicileri Derneði

· Ýþ yerindeki olasý tehlikeleri belirlemek, deðerlendirmek.
· Çalýþma ortamýndaki iþyeri güvenliðini arttýrmak
· Ýþçi saðlýðýný korumak ve iyileþtirmek
· Ýþçi saðlýðý ve iþ güvenliði konularýnda yönetici ve çalýþanlarla karþýlýklý
iletiþimi geliþtirmek.
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Bu uygulamalar yapýlýrken temel sorularýn cevaplandýrýlmasý istenmektedir.
Aþaðýda bu sorulara bazý örnekler verilmektedir :
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Ýþyeri risklerinin deðerlendirilmesi, minimizasyonu ve sürekli
kontrolu
1.1.Tesisinizde mevcut operasyonlar, planlanan yeni operasyonlar ve
geçici de olsa deðiþiklik yapýlmasý düþünülen operasyonlarda, çalýþan saðlýðý ve
iþ güvenliði ile ilgili riskleri saptamak ve deðerlendirmek için kullanýlan bir
prosedür var mý ?
1.2.Çalýþanlarýn verildikleri görevlere, iþe giriþte ve periyodik olarak,
saðlýk açýsýndan uygunluklarýný irdeleyen ve denetleyen bir deðerlendirme
programý mevcut mu ?
Yasal ve diðer gereklerin takibi
2.1.Çalýþan saðlýðý ve iþ güvenliði ile ilgili izin, ruhsat ve diðer
belgelerin, ayrýca kuruluþun uymayý taahhüt ettiði diðer programlarýn güncel
olarak takibini saðlayan bir sistem mevcut mu ?
Etkin eðitim ve iletiþimin saðlanmasý
3.1.Ýþyerinde mevcut riskler ve alýnmasý gerekli tedbirler hakkýndaki
bilgilerin, çalýþanlara iþe giriþte ve periyodik olarak ulaþtýrýlmasý için eðitim
programlarý mevcut mu? Örneðin; kiþisel koruyucu ekipmanlarýn kullanýlmasý
ile ilgili eðitim periyodik olarak tekrarlanýyor mu ?
Çalýþan saðlýðý ve
iþ güvenliði programýnýn denetimi ve
deðerlendirilmesi
4.3.Tesisinizde düzenli olarak üst yönetim tarafýndan yapýlan; eðitim
gereksinimlerini ve diðer gereksinimleri saptamak, kaynaklarý temin etmek için
bir Program Denetleme ve Gözden Geçirme Uygulamasý var mý?
Çalýþan saðlýðý ve iþ güvenliði ile ilgili etkin dokümantasyon ve kayýt
sistemi oluþturulmasý
5.1.Tesisinizde çalýþan saðlýðý ve iþ güvenliði raporlarýnýn
hazýrlanmasýnda kullanýlabilecek bir veri ve bilgi kayýt ve saklama sistemi var mý
?
5.2.Tesisinizde saðlýk ve iþ güvenliði boyutu ve riski bulunan tüm iþler,
normal operasyon durumu, rutin olmayan operasyonlar, bakým çalýþmalarý,
olabilecek acil durumlar göz önüne alýnarak yazýlmýþ program ve yönergeler
uyarýnca yapýlýyor mu ? Bu dokümanlarýn güncel durumlarýnýn iþyerlerinde
bulunmasýný saðlayan bir sistem mevcut mu ?
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Çalýþan saðlýðý ve
iþ güvenliði ekipmanlarý, bakým ve
denetimleri
6.1.Tesisinizde, çalýþanlar için gerekli ve yeterli güvenlik ekipmaný ve
kiþisel koruyucu ekipman var mý ?
6.2.Tesisinizdeki iþyeri güvenliði için kullanýlan koruyucu
ekipmanlarýn ve ölçüm cihazlarýnýn periyodik bakýmlarý, kalibrasyonlarý,
doðru kullanýmlarý için bir uygulama programý var mý ?
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Çalýþan saðlýðý ve iþ güvenliði ekipmanlarý, bakým ve denetimleri
6.3.Ýþyeri güvenliði koruyucu ekipmanlarýnda yapýlmasý gerekli
deðiþiklikler için karar verme kurallarýný içeren bir prosedür mevcut mu?
Tesiste ve hassas bölgelere giriþ ve çýkýþýn denetimi
7.1.Tesisinizde, insaný, mevcut teknolojik bilgileri ve mal varlýðý
emniyetini saðlayacak yeterlikte bir güvenlik programý uygulanýyor mu ?
Çalýþanlarýn saðlýk gözetimleri
8.1.Tesisinizdeki çalýþanlara uygulanan, periyodik muayene programý
ve sonuçlarýn deðerlendirildiði bir gözetim programý var mý ?
Satýnalma ve müteahhitlerin kontrolu
9.1.Tesisinizde, müteahhit ve tedarikçi firmalarý seçmek ve bu
konudaki performanslarýný izlemek için uygulanan bir çalýþan saðlýðý ve iþ
güvenliði deðerlendirme uygulamasý var mý ?
Acil durumlara hazýrlýk ve müdahale
10.1.Tesisinizde, iþ güvenliðini etkileyebilecek acil durumlar tespit
edildi ve bunlar için yazýlý müdahale planlarý oluþturuldu mu?
R.G. 26 Aralýk 2003 Sayý: 25328 'de yayýnlanan “Kimyasal
Maddelerle Çalýþmalarda Saðlýk ve Güvenlik Önlemleri Hakkýnda
Yönetmelik” hakkýnda bir öneri;
Kimyasal maddelerle ilgili risk deðerlendirmesi, çalýþma hayatýnýn
diðer risklerine göre oldukça karmaþýktýr. Örneðin keskin bir uç, yüksekten
düþme v.s. gibi fiziksel risklerin deðerlendirmesi oldukça kolaydýr. Kullanýlan
kimyasal maddelerin çeþitliliði ve farklý tehlikeleri kimyasallar hakkýndaki
risk deðerlendirmesini oldukça zor hale getirmektedir.
Risk deðerlendirmesine baþlamak için öncelikle yapýlacak þey tesiste bulunan
kimyasal maddelerin bir envanterini yapmaktýr. Envanterle saptanan kimyasal
maddelerin tamamýnýn Güvenlik Bilgi Formlarý ve tehlikeleri hakkýndaki diðer
yararlý bilgiler toplanmalýdýr.
Bu envanteri yaptýktan sonra eldeki bilgilere dayanarak risk deðerlendirmesi
yapýlmalý, bu risk deðerlendirmesine göre öncelikler saptanmalý ve bu
önceliklere göre de önleme planý hazýrlanýp uygulamalýdýr.
Önceliklerin saptanmasý için bir öneriyi gelecek sayýmýzda sunacaðýz.
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4857 Sayýlý Ýþ Kanunu;
10.06.2003 tarih ve sayýlý Resmi gazete yayýmlanarak yürürlüðe giren 4857
sayýlý Ýþ Kanunu'nun 77. -89. maddeleri doðrudan iþ saðlýðý iþ güvenliði ile ilgili
olup, bu konu ile ilgili temel hükümleri ve çýkarýlmasý gereken Tüzükleri
belirlemektedir. Bunun yanýnda Ýþ Kanununda doðrudan olmasa da çalýþma
hayatýnda iþ saðlýðý ve güvenliðini dolaylý olarak ilgilendiren bir çok madde
bulunmaktadýr.
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Ýþ Kanunu'nun diðer kurumlarýn vereceði izinleri de sýnýrlayan en önemli
maddesi 95. maddesidir. 95.Madde ;“ Ýþyerinin kurulup açýlmasýna izin
vermeye yetkili belediyelerle diðer ilgili makamlar iþyerinin kurulmasýna ve
iþletilmesine izin vermeden önce, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca iþ
mevzuatýna göre verilmesi gerekli kurma izni ve iþletme belgesinin varlýðýný
araþtýrýr. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnca kurma izni ve iþletme
belgesi verilmemiþ iþyerlerine, belediyeler veya diðer ilgili makamlarca da
kurma veya açýlma izni verilemez.” hükmünü getirmektedir.
Bu madde hükmüne göre iþveren, öncelikle iþyerinde çalýþan iþçilerin saðlýk
ve güvenliðini saðlamak zorundadýr.
4857 sayýlý Ýþ Kanunu'nun Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði yönünden getirdiði
yenilikler nelerdir?
1-Ýþçi Ýþveren Tanýmýnda Deðiþiklik Yapýlmýþtýr:
“Bir iþ sözleþmesine dayanarak çalýþan gerçek kiþiye iþçi, iþçi çalýþtýran
gerçek veya tüzel kiþiye yahut tüzel kiþiliði olmayan kurum ve kuruluþlara
iþveren, iþçi ile iþveren arasýnda kurulan iliþkiye iþ iliþkisi denir. Ýþveren
tarafýndan mal veya hizmet üretmek amacýyla maddî olan ve olmayan unsurlar
ile iþçinin birlikte örgütlendiði birime iþyeri denir”(ÝK M:2)
- 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun 1. maddesinde belirtilen Ýþçi tanýmýndan “herhangi
bir iþte” ve “ücret karþýlýðý çalýþmak” ibareleri çýkartýlmýþ yerine 4857 sayýlý Ýþ
Kanunu'nun 1. maddesi ile “bir iþ sözleþmesine dayanarak çalýþma” yeterli
görülmüþtür.
- Ýþçinin “gerçek kiþi” özelliði vurgulanmýþtýr.
- Çýrak ve stajyerler iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerinden yararlanacak kiþiler
arasýna alýnmýþtýr.
“Gerçek ve tüzel kiþiler” dýþýnda iþ sözleþmesine göre iþçi istihdam eden ve
tüzel kiþiliði bulunmayan kurum ve kuruluþlar da (örneðin, adi ortaklýklar)
iþveren olarak tanýmlanmýþtýr.
2-Ýþyeri'nin Kapsamý Geniþletilmiþtir:

Sadettin BAYSAL
Ç.S.G.B. Baþ Müfettiþi

Ýþ Kanunu'nu 2. maddesinde iþyeri tanýmý “Ýþveren tarafýndan mal veya hizmet
üretmek amacýyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile iþçinin birlikte
örgütlendiði birime iþyeri denir.” Olarak yapýlmýþtýr. Bu tanýmdan sonra iþyeri
artýk sadece tesisin bulunduðu fiziki alan deðil, maddi olan ve olmayan
unsurlarý da içeren bir örgütlenme yapýsýdýr.

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

3-Ýþveren Vekili Tanýmýna Ýlave Yapýlmýþtýr:
“Ýþveren adýna hareket eden ve iþin, iþyerinin ve iþletmenin yönetiminde görev
alan kimselere iþveren vekili denir.” Ýfadesiyle iþveren vekili tanýmýna
“iþletme” sözcüðü eklenerek, iþveren vekilinin tanýmý geniþletilmiþtir. Bu
durumda iþyerindeki organizasyon içinde yer alan herkes görev yetki ve
sorumluluklarý oranýnda iþveren vekili konumunda olmaktadýr.
4-Alt Ýþveren Uygulamasý Kýsýtlanmýþtýr. Asýl Ýþverenin Alt Ýþverenin
Çalýþtýrdýðý Ýþçilere Yönelik Sorumluluðu Geniþletilmiþtir:
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“Ýþletmenin ve iþin gereði ile teknolojik nedenlerle uzmanlýk gerektiren
iþlerde iþ alan” ve “Bu iþ için görevlendirdiði iþçilerini sadece bu iþyerinde
aldýðý iþte çalýþtýran” iþveren alt taþeron sayýlmaktadýr. Ayrýca daha önce o
iþyerinde çalýþtýrýlan kimse ile alt iþveren iliþkisi kurulamayacaktýr. Bu iliþkide
asýl iþveren, alt iþverenin iþçilerine karþý o iþyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iþ
sözleþmesinden veya alt iþverenin taraf olduðu toplu iþ sözleþmesinden doðan
yükümlülüklerinden alt iþveren ile birlikte sorumludur.”(ÝK.Madde:2)
Bu ifadelerden anlaþýldýðý kadarý ile iþletmenin ve iþin gereði ile teknolojik
nedenlerle uzmanlýk gerektiren iþler dýþýndaki iþler taþeron'a verilemeyecek ve
iþyerinin asýl iþçileri ayrýlarak taþeron iþçisi olarak çalýþtýrýlamayacak veya
daha önce o iþyerinde çalýþmakta olan kiþi ile taþeron iliþkisi kurulamayacaktýr.
5-Ýþverenlerin Ve Ýþçilerin Yükümlülükleri Geliþtirilmiþtir:
“Ýþverenler iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý için gerekli
her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansýz bulundurmak, iþçiler de
iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda alýnan her türlü önleme uymakla
yükümlüdürler. Ýþverenler iþyerinde alýnan iþ saðlýðý ve güvenliði
önlemlerine uyulup uyulmadýðýný denetlemek, iþçileri karþý karþýya
bulunduklarý mesleki riskler, alýnmasý gerekli tedbirler, yasal hak ve
sorumluluklarý konusunda bilgilendirmek ve gerekli iþ saðlýðý ve güvenliði
eðitimini vermek zorundadýrlar.”(ÝK.M:77)
Ýþverenlere; iþyerinde alýnan iþ saðlýðý ve güvenliði önlemlerine uyulup
uyulmadýðýný denetleme ve iþçilere karþý karþýya bulunduklarý mesleki riskler,
alýnmasý gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirme
ve gerekli iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimini verme zorunluluðu getirilmiþtir.
6-Ýþin Durdurulmasý Veya Ýþyerinin Kapatýlmasý Koþullarý
Deðiþtirilmiþ Ve Komisyona Kýdemli Ýþ Müfettiþinin Baþkanlýk Etmesi
Hükmü Getirilmiþtir :
“Bir iþyerinin tesis ve tertiplerinde, çalýþma yöntem ve þekillerinde, makine ve
cihazlarýnda iþçilerin yaþamý için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu
tehlike giderilinceye kadar iþyerlerini iþ saðlýðý ve güvenliði bakýmýndan
denetlemeye yetkili iki müfettiþ, bir iþçi ve bir iþveren temsilcisi ile Bölge
Müdüründen oluþan beþ kiþilik bir komisyon kararýyla,
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Tehlikenin niteliðine göre iþ tamamen veya kýsmen durdurulur veya iþyeri
kapatýlýr. Komisyona kýdemli iþ müfettiþi baþkanlýk eder. Komisyonun
çalýþmalarý ile ilgili sekreterya iþleri bölge müdürlüðü tarafýndan
yürütülür.(ÝK.M:79)
Bir iþyerinin tesis ve tertiplerinde, çalýþma yöntem ve þekillerinde, makine
ve cihazlarýnda iþçilerin yaþamý için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse,
iþyerinin kurma izni ve iþletme belgesi almýþ olmasý durumunda iþin
durdurulmasý, almamýþ olmasý durumunda ise iþyerinin kapatýlmasý koþulu
kaldýrýlmýþ, karar tehlikenin büyüklüðüne göre belirlenmek üzere komisyona
býrakýlmýþtýr.
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Yeni Ýþ Kanunu ile Komisyona baþkanlýðý Bölge Müdürü yerine kýdemli Ýþ
Müfettiþi yapacaktýr.
7-Ýþ Saðlýðý Ve Güvenliði Kurulu Oluþturma Zorunluluðu Yasa Ýle
Düzenlenmekte Ve Kurul Kararlarýna Uyma Zorunluluðu Getirilmektedir.
Sanayiden sayýlan ve devamlý olarak en az elli iþçi çalýþtýran ve altý aydan
fazla sürekli iþlerin yapýldýðý iþyerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliði kurulu kurma
yükümlülüðü yasa ile düzenlenmektedir. Ayrýca, bu kurullarýn iþ saðlýðý ve
güvenliði mevzuatýna uygun olarak verilen kararlarýný iþverenler uygulamakla
yükümlüdürler.(ÝK.M:80)
8-Ýþyeri Hekimi Bulundurma Zorunluluðu Yasa Ýle Düzenlenmiþtir:
Devamlý olarak en az elli iþçi çalýþtýran iþverenler, iþyerlerine bir veya daha
fazla iþyeri hekimi çalýþtýrma ve iþyeri saðlýk birimi oluþturma ile
yükümlüdürler.(ÝK.M:81)
11- Ýþ Güvenliðinden Sorumlu Mühendis Veya Teknik Eleman
Görevlendirme Zorunluluðu Getirilmiþtir.
Sanayiden sayýlan ve devamlý olarak en az elli iþçi çalýþtýran ve altý aydan
fazla sürekli iþlerin yapýldýðý iþyerlerinde iþverenlere, iþ güvenliði önlemlerinin
saðlanmasý bakýmýndan bir veya daha fazla mühendis veya teknik eleman
görevlendirme yükümlülüðü getirilmiþtir.(ÝK.M:82
12- Ýþçiye Çalýþmama Hakký Verilmiþtir:
Ýþyerinde iþ saðlýðý ve güvenliði açýsýndan iþçinin saðlýðýný bozacak veya
vücut bütünlüðünü tehlikeye sokacak yakýn, acil ve hayati bir tehlike ile karþý
karþýya kalan iþçi, iþ saðlýðý ve güvenliði kuruluna; kurulun bulunmamasý
halinde iþveren veya iþveren vekiline baþvurarak durumun tespit edilmesini ve
gerekli tedbirlerin alýnmasýna karar verilmesini talep edebilir. Kurul ayný gün
acilen toplanarak kararýný verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar iþçiye
yazýlý olarak bildirilir.
Kurulun iþçinin talebi yönünde karar vermesi halinde gerekli tedbirler alýnýncaya
kadar ücreti ve diðer haklarý saklý tutularak çalýþmaktan kaçýnma hakký
verilmektedir.Kurul kararýna ve iþçinin talebine raðmen gerekli tedbirler
alýnmadýðý takdirde, iþçi hizmet akdini haklý nedenle
feshedilebilecektir.(ÝK.M:83)

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

(8)

BU SÝSTEME GÜVEN, ÇALIÞMA YAÞAMINDAKÝ EN
ÖNEMLÝ ETKEN VE HAKLARIN
ARANMASINDAKÝ EN ÖNEMLÝ
ENGEL HAKKINDA ÝÞÇÝLERÝN TUTUMLARI

Mürsel ÇUKUR
ÇSGB Ýþ Müfettiþi
Kamu Yönetimi Uzmaný

Bu yazýda TODAÝE KYUP (Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi
Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlýk Programý) gereðince
hazýrlanan “Bireysel Ýþ Uyuþmazlýklarýnda Hak arama” baþlýklý yüksek lisans
tezimde yer alan “Ýþçilerin Hak ve Arama Sürecinde Bilgi Düzeyi, Örgütsel Yapý
ve Yasal Uygulamalar Hakkýndaki Tutumlarý Araþtýrmasýnýn” bazý sonuçlarý
özetlenecektir.
I. ÖRNEKLEM VE YÖNTEM
A. ÖRNEKLEM
Bu araþtýrmaya toplam 420 iþçi katýlmýþtýr. Bu iþçilerin tamamý sendika
üyesi deðildir. Bunlarýn 199’u erkek (%56.6) 191’i de (%45.5) kadýndýr. 30 kiþi
cinsiyet ile ilgili soruyu boþ býrakmýþtýr. Çalýþmaya katýlanlarýn yaþ ortalamasý
32.73 (SD= 9.16, standart sapma), en küçüðü 16 ve en büyüðü ise 53 yaþýndadýr.
Yaþ sorusuna yanýt vermeyen 64 kiþidir (%15.2). Çalýþmaya katýlanlarýn % 1’i
(4 iþçi) okur-yazar, %29’u (122 iþçi) ilkokul, % 24’ü (101 iþçi) ortaokul % 30.5’i
(128 (iþçi) lise ve % 7.4’ü (31 iþçi) üniversite mezunudur. 34 iþçi (% 8.1) bu
soruya yanýt vermemiþtir. Çalýþmadaki iþçilerin ücreti 120 ve 650 milyon TL net
aylýk arasýnda deðiþmektedir. Ortalama ücret ise 215 milyon TL net aylýktýr.
(SD= 55.68).
Ýþyerlerinde sendika yoktur.
B. VERÝ TOPLAMA ARACI
Bu çalýþma da 19 sorulu bir anket kullanýlmýþtýr. Dernekler bu sorulara 5
basamaklý Likert cinsi ölçekler ile yanýt vermiþlerdir. (1=kesinlikle
katýlmýyorum, 2=katýlmýyorum, 3=kararsýzým, 4=katýlýyorum ve 5=kesinlikle
katýlýyorum). Bu 19 sorulu anketin yanýnda 3 tane yarý-açýk uçlu soru ve
demografik özellikleri inceleyen sorular da vardýr. 19 sorulu anket, 4 ana
ölçekten, 4 ana grup sorudan oluþmaktadýr.
19 sorulu ankete a) Bilgi Düzeyi b) Kaynak Yeterliði c) Ýþçi Örgütleri
(Sendika) d) Sisteme Güven baþkalarýna iliþkin olarak sorular sorulmuþtur. Bu 19
sorulu anketin yanýnda, 3 tane yarý-açýk uçlu soru ve demografik özellikleri
inceleyen sorular bulunmaktadýr. Bu makalede sadece 19 sorulu anketten
“Sisteme Güven” baþlýklý sorulara verilen yanýtlar ile yarý-açýk uçlu
sorulardan 2 tanesine verilen yanýtlar özetlemeye çalýþýlmýþtýr.
II. BULGULAR
Her bir ana faktör içinde yer alan sorulara verilen yanýtlarýn sayýsý, bu
yanýtlarýn yüzdesi (%) ve ortalama deðerleri tablolarda ayrý ayrý gösterilmiþtir.
Anket sorularýna verilen yanýtlar deðerlendirilirken, "Tamamen
Katýlmýyorum" ve "Katýlmýyorum" yanýtlarý katýlmýyorum olarak;
"Katýlýyorum" ve "Tamamen Katýlýyorum" yanýtlarý ise katýlýyorum olarak
deðerlendirilecektir.
Yukarýda da belirtildiði gibi bu makalede araþtýrmanýn sýnýrlý bir bölümü
incelenmiþtir.
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A. SÝSTEME GÜVEN
Bu alt bölüm, toplam 7 sorudan oluþmaktadýr (14-19. sorular ve 7. soru).
Burada, katýlýmcýlarýn haklarýný aramakta devlet kurumlarýnýn yeterliliði veya genel
ekonomik iþleyiþin hak aramalarýndaki etkisi konusundaki tutumlarý ölçülmek
istenmiþtir. Sisteme güvenle ilgili sorulara verilen yanýtlar Tablo 1'te gösterilmiþtir.
Bu sorular ve katýlýp katýlmama oranlarý þöyledir:
7. soru: "Ýþ uyuþmazlýklarýma yetkililerin (Çalýþma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlýðý, iþ mahkemesi yetkilileri gibi) yeterince yardýmcý olacaklarýna
inanýyorum" (% 39.3 katýlmýyorum, % 43.6 katýlýyorum).
14. soru: "Sosyal sigorta isteðe baðlý olsa sigortalý olmak yerine daha yüksek
ücret almayý tercih ederim" (% 47.1 katýlmýyorum, % 34.6 katýlýyorum).
15. soru: "Ödediðim sosyal sigorta priminin karþýlýðýný aldýðýma
inanýyorum" (% 52.6 katýlmýyorum, % 25.9 katýlýyorum).
16. soru: "Ýþ yasalarýnýn uygulanmasýnda devletin denetimleri
yeterlidir" (% 51.6 katýlmýyorum, % 26.5 katýlýyorum).
17. soru: "Çalýþma yasalarýný bilmemenin uygulamada pek bir yararý
olacaðýna inanmýyorum" (% 39.2 katýlmýyorum, % 37.4 katýlýyorum).
18. soru: "Ekonomik gücüm olmadýðýndan haklarýmý yeterince
arayabileceðime inanmýyorum" (% 33.8 katýlmýyorum, % 48.7 katýlýyorum).
19. soru: "Çalýþma yasalarýnýn gereðince uygulandýðýna inanýyorum" (%
47.1 katýlmýyorum, % 34.7 katýlýyorum).
Burada 15 (%52.6’sý katýlmýyor)ve 16. (%51.6’sý katýlmýyor) sorulara
verilen yanýtlardan, sýrayla, iþçilerin ödedikleri sigorta priminin karþýlýðýný
almadýklarýna ve devletin denetiminin yeterli olmadýðýna inandýklarý anlaþýlýyor.
14’e verilen %47.1 oranýnda katýlmýyorum, 18’e verilen %48.7 oranlarýnda
katýlýyorum ve 19’a verilen %47.1 katýlmýyorum yanýtlarý da dikkat çekici
niteliktedir. Ýþçilerin tutumlarý yetirince belirgin gözükmese de, sýrayla, sigortalý
olmayý yüksek ücrete tercih ediyor; ekonomik gücünün zayýflýðý nedeniyle
haklarýný arayamýyor ve yasalarýn gereðince uygulandýðýný düþünmüyor.
Tablo 1’de görüldüðü gibi sisteme güven konusunda 2.87’lik ortalama ile
kararsýz yanýt aðýrlýklýdýr. Sorulan konularý daha önce fazla sorgulamadýklarý ve her
ne kadar kendilerine aksi söylense de, verecekleri yanýtlarýn açýklanmasý
durumunda zorda kalabileceklerine inanmalarý, iþçilerin karasýz kalmalarýnýn iki
temel nedeni olabileceði düþünülmektedir.
Tablo 1 Ýþçilerin Sisteme Güvene Ýliþkin Yanýtlarý
Kesinlikle
Katýlmýyorum Kararsýzým
katýlmýyorum
3
1
2
7. Devlet
kurumlarý
yeterli

4

Kesinlikle
katýlýyorum
5

Katýlýyorum

67
(% 16)

98
(% 23.5)

71
(% 16.9)

121
(% 28.8)

62
(% 14.8)

14. Yüksek
ücreti sigortalý
olmaya tercih
edirim

69
(% 16.4)

129
(% 30.7)

77
(% 18.3)

96
(% 22.9)

49
(% 11.7)

15. Sigortamýn
karþýlýðýný
alyorum

90
(% 21.4)

131
(% 31.2)

88
(% 21)

77
(% 18.3)

32
(% 7.6)

16. Devlet
denetimi
yeterli

85
(% 20.2)

132
(% 31.4)

90
(% 21.4)

78
(% 18.6)

33
(% 7.9)

17. Bilgi
uygulamalarýnda
iþe yaramýyor

64
(% 15.2)

101
(% 24)

97
(% 23.1)

117
(% 27.9)

40
(% 9.5)

18. Ekonomik
gücüm omadýðýndan hak aramýyorum

53
(% 12.6)

89
(% 21.2)

72
(% 17.2)

129
(% 30.7)

75
(% 18)

19. Yasalar
gereðince
uygulanýyor

69
(% 16.4)

129
(% 30.7)

74
(% 17.6)

90
(% 21.4)

56
(% 13.3)

Ortalama = 2.87

SD = 0.50
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B-HAKLARIN ARANMASINDAKÝ EN ÖNEMLÝ ENGEL
Ýþçilere, “Sizce çalýþanlarýn haklarýný aramasýný engelleyen en önemli
neden aþaðýdakilerden hangisidir?” Sorusu sorarak, þu seçenekler arasýnda tercih
yapmalarý istenmiþtir.
A) Çalýþanlara hak arama yollarýný bilmesi, b) iþçilerinin örgütlerinin
yetersiz olmasý, c) Çalýþanlarýn haklarýný bilmesi, d) Çalýþanlarla ilgili kurumlarýn
yetersizliði, e) Çalýþanlarýn haklarý konusunda yeterli bilgi kaynaklarýnýn
olmamasý, f) diðerleri,
Hak arama yolunda katýlýmcýlarýn gördüðü en önemli engeller, en
önemliden en önemsize doðru olmak üzere, tablo 2’de gösterilmiþtir.
Ýþçiler, haklarýnýn aranmasýndaki en önemli engel olarak % 31.7 oranýnda
hak arama yollarýný bilmemek % 29.3 oranýnda da haklarýný bilmemek olarak
belirtmiþlerdir. Her iki yanýt grubu, iþçilerin haklarýný ve hak arama yollarýný
bilmesi konusunda yetersizliðini ( toplam %61) göstermektedir.

Tablo 2 Hak Aramadaki En Önemli Engel
Sayý Oran (%)
1. Hak Arama Yollarýný Bilmemek

135

31.7

2. Haklýrýný Bilmemek

123

29.3

3. Yeterli Bilgi Kaynaðýnýn Olmamasý

43

10.2

4. Resmi Kurumlarýn Yetersizliði

39

9.3

5. Ýþçi Örgütlerinin Yetersizlði

35

8.3

6. Diðerleri

34

8.1

C. ÇALIÞMA YAÞAMINDAKÝ EN ÖNEMLÝ ETKEN
Yarý açýk uçlu sorulardan ikinci olarak, “Sizce çalýþma yaþamýna iliþkin
olarak aþaðýdakilerden en önemlisi hangisidir?” Sorusu sorulmuþtur. Ýþçilere verilen
seçenekler þöyledir:
A) Sosyal sigorta, b) Ücret miktarý, c) Ýþ güvencesi., d) Ýþçi saðlýðý
önlemleri, e) Çalýþma þartlarý (fazla çalýþma, hafta tatili, izinler gibi), f) diðerleri
Katýlýmcýlar tarafýndan çalýþma hayatýnda en önemli etkenlerin listesi, önem
sýrasýna göre, tablo 3’de gösterilmiþtir. “Diðerleri” þýkkýný (34 iþçi, %8.1) 33 iþçi,
“Hepsi” bir iþçi ise “Adam kayýrma” þeklinde belirtmiþlerdir.
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Tablo 3, çok dikkat çekici sonuçlar vermektedir.Ýþçiler kendileri
için çalýþma yaþamýnda en önemli etken olarak,%39.3 gibi çok belirgin bir oranda
sosyal sigortayý görmektedirler. Gerçekten iþçilerin emekli olmalarý, saðlýk
yardýmlarýndan yararlanmalarý ve diðer iþçilik haklarýný alabilmeleri için çalýþtýðýný
kolayca ispatlamasýný saðlamasý gibi baþlýca nedenlerle sigortalý çalýþma yönündeki
tutum ortaya çýkmýþtýr. 15. Soruya verdikleri, sigorta priminin karþýlýðýný
alamadýklarý yönündeki tutumlarýna raðmen, sosyal sigortayý istemektedirler.
Tezinizin bilinci bölümünde açýklandýðý gibi, kayýt dýþýlýðýn (SKK veya Bað-Kur
kapsamýnda olup da sigortasýz çalýþanlar: 5.322.382 kiþi) ve iþsizlik oranýnýn çok
yüksek (2001 yýlý istatistiklerine göre iþsizlik oraný: % 8.5) olduðu ülkemizde
yapýlan bu anket gerçeði yansýtmaktadýr.
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Tablo 3 Çalýþma Yaþamýndaki En Önemli Etken
Sayý Oran (%)
1. Sosyal Sigorta

165

39.3

2. Ýþ Güvencesi

94

22.4

3. Ücret Tutarý

77

18.3

4. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði

20

4.8

5. Çalýþma Koþullarý

13

3.1

6. Diðerleri

34

8.1

Ýþ güvencesinin, %22.4 ile ikinci sýrada çýkmasýnda, ekonomik yapýdaki
bozukluðun yol açtýðý yüksek iþsizlik oraný ve iþ sözleþmesinin iþ verence kolaylýkla
bozulabilmesine olanak saðlayan yasal düzenlemelerin yetersizliði baþlýca
nedenler arasýndadýr. Ýþçiler; ücret tutarý, iþçi saðlýðý önlemleri, çalýþma koþullarý
gibi etkenleri daha az önemli görmekterdirler. Ýþ güvencesinin yasal düzenlemelerden çok, iþsizlik oranýný düþürecek ve böylece fiili iþ güvencesini arttýracak
önlemlerle saðlanmasý daha gerçekcidir. Aksi durumda yasalar gereði gibi
uygulanamayacaktýr.
SONUÇ
Ülkemizde iþ yasalarý çýkarýlýrken gerek kamu oyanda gerekse de
akademik ve bürokratik çevrelerde önemli tartýþmalara deðerlendirmelere yol
açmaktadýr. Ancak yapýlan düzenlemelerden doðrudan etkilenecek olan iþçilerin
tutumlarý bilimsel verilerle araþtýrýlmamaktadýr. Yasal ve yönetsel düzenlemeler
yapýlýrken, iþçilerin de tercihleri -öncelikleri belirlenerek ve bunlar da dikkate
alýnarak düzenlemelerin yapýlmasý, hem bu düzenlemelerin daha gerçekçi olmasýný
hem de iþçiler tarafýndan daha fazla sahiplenilmesini saðlayacaktýr.
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GÜRÜLTÜNÜN ÝNSAN SAÐLIÐI
ÜZERÝNE OLUMSUZ ETKÝLERÝ

Gülden VURAL
Ýþ Sað. Uzm. Biyolog
ÝSGÜM

Gürültünün; insan organizmasýna yaptýðý olumsuz etkileri iki grupta incelenebilir:
1) Gürültünün psikolojik etkileri 2) Gürültünün fizyolojik etkileri
Gürültünün Psikolojik etkileri
Gürültünün, üretim hýzýný ve verimini düþürdüðü, kiþinin ruhsal durumunu etkilediði sýk
sýk ileri sürülmektedir. Fakat, bu faktörlerin bir kýsmýnýn subjektif olmasý ve sanlardaki adaptasyon
özelliði nedeniyle bunlarý tesbit etmekte bir çok güçlükle karþýlaþýlmaktadýr.
Gürültüye ait önemli özellikler, kiþisel, ruhsal faktörler ve çevre gibi diðer önemli
faktörler arasýndaki iliþkileri ayýrt etmek her zaman mümkün olmaktadýr.
-Taciz olma:
Taciz olma, kiþi veya grup tarafýndan kendine zararlý olduðu bilinen veya sanýlan
herhangi bir ajan ya da þartla ilgili olarak hoþnutsuzluk duygusu þeklinde tanýmlanýr. Gürültüden
taciz olma, gürültünün düzeyi ile direk olarak ilgili olmasý þart deðildir. Bu duruma; kiþisel
alýþkanlýk, kiþisel davranýþlar gibi faktörler ve fiziksel faktörler etki edebilir. Taciz olma genellikle
kiþisel bir reaksiyon olup, kiþiye ve duruma göre deðiþiklik gösterir. Yapýlan çalýþmalara göre,
gürültü düzeyi yükseldikçe ve yapýsýndaki alçalma ve yükselmeler arttýkça taciz olma olasýlýðý da
artmaktadýr.
-Verimlilik, Ferpormans ve Düzensizlik
Gürültünün çalýþmadaki verim ve ferpormansa sürekli bir etkisi olduðunu göstermek
zordur. Fakat bu gürültü taciz olmaya, kazalara, haberleþmede güçlüðe neden olabiliyor ve iþe
devamsýzlýkta bir faktör olarak etkisi oluyorsa verimlilik, ferpormans ve düzensizliðe etkilerini
kabul etmemiz mümkündür. Yapýlan bir araþtýrmada kulak týkaçlarýnýn kullanýlmasý durumunda,
kiþisel verimin % 12 arttýðýný üretimdeki kazancýn ise % 1’lik bir artýþ gösterdiði belirtilmiþtir.
Gürültü, mental ve müsküler fonksiyonlara geçici bir zaman için ve çok fazla olmamak üzere
olumsuz yönde etki yapabilir. Küçük yanýlmalar ise, seri reaksiyonu gerektiren bir çok iþte hata
yapmaya veya bazý sinyallerin algýlanmasýna geçikmelere neden olabilir.
Yorgunluk:
Gürültülü ortamda; baþka sesleri duyma veya duyurabilmek için sarf edilen efor ve
gürültünün diðer psikolojik etkileri (en önemlisi uygu üzerine olumsuz etkisi) yorgunluk
oluþturabilir.
Uyku Üzerine Etkisi:
Gürültünün kiþilerin uygukusunu kaçýrdýðý, huzursuzluk uyumlarýna neden olduðu ve
uykudan uyandýrdýðý belirtilmektedir.
Elektroensefalokrafi (EEG) ile ypýlan araþtýrmalarda uyku sýrasýnda gürültüye
maruziyet halinde, “Nörovejetatif Sistemin” çalýþmasýnda deðiþmeler olduðu tesbit edilmiþtir.
Mental Etkiler:
Sürekli ve ses basýncý yüksek gürültüye maruziyet ile “Nörozis” “Ýrritabilite” ve mental
bozukluklar arasýnda iliþki aranmýþtýr. Gürültünün akýl hastalýklarýnýn direkt nedeni olmadýðý genel
görülmüþtür. Ancak “latant Nörozis’in ilerlemesinde ve hýzlanmasýnda etkili olduðu sanýlmaktadýr.
Gürültünün Fizyolojik Etkileri:
-Ýþitme sisteminde (oditorial) etkileri,
-Ýþitme sistemi dýþýnda kalan organlara (nonodityorial) etkileri,
Gürültünün Nonoditoyorial etkileri
Gürültünün iþitme sistemi dýþýndaki organlara etkileri þu þekilde sýralanýr
-Pisijik,
-Sinir sistemi üzerine,
-Kardiovasküler sistem üzerine,
-Respiratuar sistem üzerine,
-Hemotopoetik sistem üzerine,
-Metabolik sistem üzerine,
-Endokrinl sistem üzerine,
-Elektroensefalografik deðiþiklikler,
Gürültünün Oditorial Etkileri:
1. AgustikTravma Etkisiyle Meydana Gelen Ýþitme Kayýplarý
Burada kafa kemikleri ve kafanýn direkt travmalarý ile meydana gelen iþitme
kayýplarýndan sadece “Blast”dan bahsedilecektir.
Blast (Deflegrasyon/Eksplosif Travma):
Yüksek þiddetli patlamalar sonucunda kulak zarýnýn basit rüptüründen orta kulak
kemiklerinin luksasyonuna ve kokleanýn tahribine kadar varan patolojik deðiþiklikler meydana
gelebilir. Araþtýrmacýlar “eksplosif travmanýn” iki faz gösterdiðini rapor etmiþ ve ilk fazý teþkil
eden pozitif dalgalarýn orta kulakta tahrifat yaptýðýný kaydetmiþlerdir.
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Blastik travmalarda kokleada olan hasar, patlamasýnýn þiddetine, patmasýnýn meydana
geldiði yerin kiþiye olan uzaklýðýna, arada bulunan engellerin tipine ve baþýn pozisyonuna baðlý
olarak deðiþik derecelerdedir. Blastik travmalara baðlý iþitme kayýplarýnýn % 90’ný mikst tiptedir.
Yani; sesin iç kulaða naklinde engelleme ve iç kulak hasarý birlikte meydana gelir. (Miks tip
saðýrlýk)
2- Sonar Travmalar
A)Patlama etkisiyle meydana gelen iþitme kayýplarý; aralýklarla þiddetli gürültüye maruz
kalanlarda görülür. Geçici olan bu gürültü safhasý sonunda çalýþan ortamda nisbi bir sakinlivardýr.
Yani; gürültü þiddeti travmatizan deðildir. Avcýlar, ordu personeli, taþ ocaðý iþçileri ve maden
galerilerinde çalýþanlar bu tür gürültüye maruzdur.
B) Turbo jet Gürültüsü: Yapýlan araþtýrmalarda jet motoru gürültüsüne maruz kalan
kiþilerde 500-3000 Hz. Frakanslar arasýndan derin olmayan iþitme kayýplarý meydana geldiðini ve
bunun ancak 10-12 aylýk bir sesten uzak kalma sonunda düzelebileceði belirtilmiþtir.
C) Endüstriyel Gürültüler: Endüstride çalýþanlarýn günlük çalýþmalarý süresince maruz
kaldýklarý devamlý gürültülerdir. Bu gürültülerin oluþturduðu iþitme kayýplarý kronik olup aylar
hatta yýllar sonra meydana gelir.
Gürültünün Etkisi:
*Gürültünün þiddetine, *gürültünün þekline, *günlük maruziyet süresine, *toplam
çalýþma süresine,*maruz kalýnan kiþinin gürültü kaybýna uzaklýðýna,*kiþisel hassasiyete,* mevcut
kulak rahatsýzlýklarýna baðlýdýr.
Endüstriyel iþitme kaybýna neden olabilecek gürültü taban seviyesi bir çok araþtýrmacý
tarafýndan 85-95 dB olarak kabul edilmiþtir. Bu seviye yükseldikçe gürültünün travmatizan etkisi
armaktadýr.
Ýnsan kulaðýnýn duyarlý olduðu frakans aralýðý 16-20.000 Hz ve bu frakanslarý insan
kulaðýnýn defekte etme yeteneðine “normal duyma) denir. Bununla beraber insanlarýn iþitme
yetenekleri farklýlýklar gösterir. Bu farklýlýklarýn bir bölümü çevresel etkenler nedeniyle olabilir.
Kural olarak; yaþ arttýkça gürültüye duyarlýlýk artar. Bu nedenle, gürültüye maruziyet sonucunda
meydana gelen iþitme kaybý ile ilgili bulgular incelenirken bu durumun göz önünde
bulundurulmasý gerekir.
Yaþlýlýk nedeni ile iþitme kayýplarýnýn meydana gelmesinde farklýlýklar vardýr, yaþlýlýk
nedeniyle meydana gelen iþitme kayýplarý yüksek odyometrik frekanslarda meydana gelir.
Normale yakýn iþitme ileri yaþlara kadar ayný kalabilir. Fakat iþitme iþitme hassasiyeti
yaþ ilerledikçe azalýr, bu duruma “presbycousis” denir. Yaþlýlýk ve diðer nedenlerden iþitme
kaybýna “Sociocusis” adý verilir.
Ýþitme Seviyesi Gürültü Nedeniyle Duyma Eþiði Deðiþikliði ve Duyma Bozukluðu
kabul edilmiþ odyometrik standartlara göre (ÝSO-1975) kiþinin Odyometrik eþik seviyesine
“DUYMA SÝVEYESÝ” denir.sadece gürültü nedeniyle meydana gelen iþitme kaybý deðerine
“Gürültü Nediniyle Meydana Gelen Ýþitme Eþiði Deðiþikliði”denir. Duyma bozukluðu ise;
kiþilerin genel olarak konuþma ve konuþulanlarý anlamasýyla ilgili olarak normal hyatýný
sürdürmede zorlukla karþýlaþtýðý seviyedir. A.B.D. 500-2000 Hz’deki aritmetik ortalama 26 dB
veya daha fazla iþitme kaybý, Polonya’da 1000-2000 ve 4000 Hz’de 30 dB veya daha fazla iþitme
kaybý olarak tanýmlanýr.
Gürültü Nedeniyle Geçici Ýþitme Eþiði Deðiþmesi, Ýþitme Yorgunluðu
Kýsa bir süre bile olsa þiddetli gürültüye maruz kalan kiþilerin eþik odyogramlarý alýnýrsa
iþitme eþiklerinin deðiþikliði görülür. Kiþi bir süre dinlenirse kiþilerin iþitme eþiði deðiþmesi
ortadan kalkar. Bu þekildeki iþitme eþiði deðiþmesine “Geçici Ýþitme Eþiði Deðiþmesi”denir.geçici
iþitme eþiði deðiþmesinin düzelmesi meydana gelen iþitme azalmasýnýn aðýrlýðýna, kiþisel
duyarlýlýða ve maruziyet tipine baðlýdýr. Geçici iþitme eþiði deðiþmesinin derecesi, gürültüye
maruziyet süresine ve gürültünün þiddetine baðlýdýr. Eðer iyileþme tamamlanmadan ikinci bir
gürültüyet maruziyet meydana gelirse iþitme kaybýnýn bir bölümü süreklilik kazanabilir.
Geçici iþitme eþiði deðiþmesiyle ilgili bilgiler;
*Sürekli iþitme kaybý yapabilecek gürültü seviyesinin tespit edilmesi,
*Gürültüye maruziyet halinde kiþinin duyarlýlýðýnýn ne olacaðýný tespit amacýyla kullanabilir,
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Þeyda TEZCAN
DEMÝRBAÐ
Ç.S.G.B. Diyetisyen

Geçici iþitme kaybý seviyesi gürültüye maruziyetten önce ve sonra yapýlacak
odyometrik muayenelerle tespit edilir.
Yapýlan araþtýrmalardan 78 dB’den düþük maruziyetin belirli, bir geçici iþitme eþiði deðiþmesi
meydana getirmediði tespit edilmiþtir. 90dB’lik bir gürültüye maruziyet sonucu meydana gelen
geçici iþitme eþiði deðiþmesinin ortadan kalkmasý için gereken süre, bu gürültünün etkisinde
klma süresinin en az on katýdýr. Maruz kalýnan gürültü düzeyi arttýkça, geçici iþitme eþiði
deðiþmesinin iyileþme süresi de artar.
90 dB’lik bir gürültüye 100 dakika maruziyet sonucu meydana gelen geçici iþitme eþiði
deðiþmesinin ortadan kalkmasý için yaklaþýk 1000 dakikalýk dinlenme süresine ihtiyaç vardýr. En
çalýþma süresinin 8 saat olduðu, ülkemizde; 90 dB’lik gürültü olan bir iþ yerinde çalýþanlarýn
geçici iþitme eþiði deðiþmelerinin ortadan kalkmasý için yaklaþýk 80 saat dinlenmeleri gerekir.
Oysa en çok 16 saatlik bir dinlenme sonunda yeniden çalýþmaya baþladýðýndan çalýþanýn
iþitilmesi normale dönmeden tekrar gürültüye maruz kalmaktadýr ve bu þekilde sürekli iþitme
kaybý meydana gelmektedir.
Maruz lýnan gürültü 2000-6000 Hz frekans aralýðýnda ise, oluþan geçici iþitme eþiði
deðiþmesi, deðiþmesi, iþitilebilir frekans aralýðýna göre daha fazla olur. En büyük deðere ise
4000 Hz de ulaþýr. Orta kulaktaki kaslar bir dereceye kadar iç kulaðý tahribattan koruyabilir. Bu
koruma sürekli gürültülerde daha az, kesikli gürültülerde ise daha fazladýr. 1 dakika aralýklarla
verilen 4000 Hz frekansa sahip bir gürültü ayný gürültünün sürekli olmasý halinde meydana
getireceði iþitme eþiði deðiþmesi meydana getirir. Kadýnlarýn düþük frekanslara erkeklere göre
daha az duyarlý olduðu , yüksek frekanslarda ise tam tersi bir durum olduðu bilinmektedir.
Gürültü Nedeniyle Kalýcý Ýþitme Eþiði Deðiþmesi (Endüstriyel Saðýrlýk)
Gürültü nedeniyle meydana gelen “kalýcý iþitme eþiði deðiþmesi” iþitme duyusun geri
dönüþü olmayan kayýplarýn olmasý demektir. Uzun yýllar gürültünün etksinde kalan kiþilerde
kalýcý iþitme eþiði deðiþmesinin tipik belirtisi 4000 Hz frekanstaki iþitme kayýplarýdýr. Kalýcý
iþitme eþiði deðiþmelerini etkileyen faktörler; gürültüye maruziyet süresi, gürültü tipi ve kiþisel
duyarlýlýktýr.
Kalýcý iþitme eþiði deðiþmesi dört safhada olur
1. Ýnkübasyon safhasý; Gürültülü bir iþyerinde çalýþmaya baþlayan bir kiþide çalýþmaya
baþladýðý ilk günden yaklaþýk olarak birinci ayýn sonuna kadar devam eden bu safhada ilk günler
bu kiþi için en sýkýntýlý günlerdir. Ýlk iþ günü akþamý bir kaç saat devam eden yorgunluktan sonra
kulaklar tekrar duymaya baþlar. Bununla beraber birinci ayýn sonuna doðru yorgunluk
devrelerinin ortadan kalkmasýnda geçikmeler görülür. Bu safhada kulaklarda çýnlama, uðultu ve
yorgunluk, nadiren baþ dönmesi görülür. Kiþi bu safhada fýsýltýyý 6 m’den duyabilir.
2. Total latent safha; Bu safhada 1-2 ayda ortaya çýkar. Kiþiler henüz çevresindeki diðer
kiþilerle rahatlýkla anlaþabilir. Ancak odyometrik testlerde 4000 Hz frekans civarýnda tipik
çukurlaþma görülür. (Akustik çentik) yani; 4000 Hz frekansýnda bir kayýp meydana gelmiþtir.
Kiþi fýsýltý sesini 6 m’den duyabilmektedir.
3. Subtotal latent safha: Bu safha latend safhasýnýn aylarca uzamasýyla oluþur. Bu safhanýn
meydana geliþi kiþisel hassasiyete baðlý olarak 4-5 ayla 10-15 arasýnda deðiþir.
Iþitme kaybý ilerlemiþ olup 4000 Hz altýndaki ve üstündeki frekanslara doðru
yayýlmýþtýr. (2000-6000 Hz aralýðýnda) 4000 Hz’de iþitme kaybý 30-85 dB
arasýnda olabilir. Odyoðranda akustik çentik oluþmuþtur. Bu bu bazilr
membranda 400 Hz’de görülen harabiyetin, gürültüye maruziyetin devam
etmesinden dolayý 2000-6000 Hz’ye doðru yayýldýðýný gösterir. Bu durumda
kiþi tiz ve pez tonlardaki fýsýltýlarý ancak 3 m’den duyabilir.
4.Manifest saðýrlýk safhasý; 2-15 yýl içinde ortaya çýkar. Odyometrik testte
4000 Hz deki iþitme kybý 80 dB civarýnda olup, 500 ve 800 Hz frekanslara
doðru yayýlmýþtýr. Bu safhda kiþinin kulaðýnda uðultu ve çýnlamalar
mevcuttur ve fýsýltý sesini artýk duyamaz hale gelmiþtir. Bazý araþtýrmacýlar; genellikle iþitme
kaybýnýn 10 yýllýk bir sürede en yüksek seviyeye eriþtiðini ve yaklaþýk 30 yýl ayný kaldýðýný iddia
etmektedirler. Meydana gelen iþitme kaybý koklear tipte olup, bilateraldir ve geri dönüþü yoktur.
Fakat gürültüden uzak kalýndýðýndoa iþitme kaybý olduðu yerde kalýr, ilerlemez.
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Gürültüye baðlý iþitme kaybý, bazi özellik gösteren meslkler dýþýnda (telefon sntralý gibi) çift
taraflý oluþur, Fakat ayný seviyede gürültüye maruz olmasýna raðmen iki kulakta meydana gelen
iþitme kaybý derecesinin farklý olduðu da tespit edilmiþtir. (Kulaklardan birisine buþon olmasýnýn
da bu duruma etki ettiði düþünülmektedir.)
Odyometrik Testlerin Endüstriyel Gürültüye Maruziyet Nedeniyle Meydana Gelen
Ýþitme Kayýplarýnýn Tespitinde Kullanýlmasý
Odyoloji, kiþilerin iþitme kayýplarýný tespit eden, iþitme kaybýnýn derecesini ve türünü
tayin eden ve gerektiði durumlarda rehabilitasyonunu yapan bilim dalýdýr.
Odyometri; “iþitme alaný” ve “iþitme eþik deðerini” tespit etmek için yapýlan ölçümlere
diðer bir deyiþle iþitme duyusunun ölçülmesi için yapýlan iþlemlere denir. Odyometrik
ölçümlerde kullanýlan cihazlara “odyometre”denir. Ýþitme hassasiyetini ölçmek için kullanýlan
bu cihazlarýn ilk elektrikli tipi 1930 yýlýnda imal edilmiþtir. Daha sonraki yýllarda elektronik
tipleri geliþmiþtir.
Odyometri; iþitme ile ilgili
korunma programlarýnýn önemli bir
bölümünü teþkil eder. Ýþe giriþ
muayenelerinde,
iþitme
hassasiyetindeki deðiþikliklerin
tespitinde (kiþinin konuþmalarý
anlamada güçlük çektiðini
anlamasýndan çok daha önce 4000 HZ
deki iþitme kayýplarý tespit edilebilir.)
Gürültüye hassas kiþilerin ayýrt
edilmesinde ”Gürültü Kontrol
Önlemleri” ve kiþisel koruyucu
araçlarýn etki derecelerinin tayininde
kullanýlmaktadýr.
Opyometrelerde çeþitli frekanslarda saf tonda sesler yayýnlanýr ve sesin düzeyi dB
olarak kolayca ayarlanabilir. Obyometrelerin bu özelliðinden dolayý bir kiþinin çeþitli
frekanslara göre iþitme eþiði rahatlýkla bulunabilir. Odyometrelerle yapýlan bu ölçümlere “ Eþik
Odyometri” denir. Test sonuçlarýnýn bir grafik üzerinde “dB” (Ses basýncý seviyesi) ve “Hz”
(frekans) iliþkisine baðlý olarak gösterilmesine “opyogram” denir. Odyogram kartý üzerine
kiþinin minimum iþitme eþiði iþaretlenir. Bu iþaretleme hava ve kemik yolu olmak üzere iki
þekilde yapýlýr. Hava yolu iletiminde ise; kondüktör yardýmýyla masteoid kemik üzerine verilir.
Ses basýncý düzeyi (dB)
40
40
47
57
62

Oktav bandý (Hz)
300-600
600 - 1200
1200 - 2400
2400 - 4800
4800 - 9600

Opyometrik safhada olan iþitme kayýplarýnýn tespit edilebilmesi için test sonuçlarýnýn
deðerlendirilmesinde 500,1000,2000 Hz ‘deki iþitme eþik deðerinin aritmetik ortalamasý ile
birlikte 400 Hz ‘deki iþitme deðerleri dikkate alýnmalýdýr.
Saf ses ortalamasý ve 4000 Hz ‘deki iþitme eþik deðerlerinin kabulünde uluslararasý
standart ÝSO 1999 ve Amerikan Ulusal Standardý ANSÝ 53-1 dikkate alýnmaktadýr. ANSÝ 53-1
‘de iþitme kayýplarý ile ilgili olarak yapýlan ve deðerlendirmede esas alýnan sýnýflandýrma ise
aþaðýda verilmiþtir.
Ýþitme düzeyi (dB9)
0-26
27-40
41-55
56-70
71-90
91,+

Ýþitme durumu
normal iþitme
çok hafif iþitme kaybý
hafif derecede iþitme kaybý
orta derecede iþitme kaybý
ileri derecede iþitme kaybý
çok ileri derecede iþitme kaybý
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Günümüzde birçok insan artýk saðlýklý, yeterli ve dengeli beslenmenin
önemini anlamýþ ve beslenme programlarýný buna göre ayarlamaktadýr. Düzenli
egzersizle birlikte saðlýklý bir diyet uygulamak, genel saðlýk durumunuza olumlu
katkýda bulunmak için yapabileceðiniz en önemli þeylerden biridir. Yeterli ve
dengeli beslenmeye bir adým atmak için hiçbir zaman geç kalýnmamýþtýr.
Örneðin diyetle aldýðýnýz yað miktarýný azaltarak, belirli kanser türlerini ve bazý
kalp hastalýklarýna iliþkin riskleri de azaltmýþ oluruz. Ýþte size saðlýklý beslenme
ile ilgili birkaç ipucu;
Dengeli bir diyette günlük enerjinin %50-70'i
karbonhidratlardan, %20-30'u yaðlardan, %10-20'i
proteinlerden oluþmalýdýr.
Diyetinizde iþlenmiþ þekerlerden
alýnan kalori miktarýný azaltýn. Böylelikle
kilonuzu daha rahat koruyabileceksiniz.
Kahvaltý günün en önemli öðünüdür.
Güne mutlaka kahvaltý yapýlarak
baþlanmasý gerekir. Kahvaltý yaparak hem gününüzü daha
zinde geçirir hem de kilo kontrolünüzü daha kolay saðlarsýnýz.
Kahvaltýda, çay, nescafe ve kahve yerine süt, taze sýkýlmýþ meyve suyu yada
ýhlamur gibi içecekleri tercih edin.
Haftada en az bir kere balýk tüketmeye gayret gösterin.
Yapýlan çalýþmalar balýðýn kolesterolü düþürdüðünü,
erken bunama, kanser ve beyin rahatsýzlýklarýný önleyici
etkisi olduðunu göstermiþtir.
Hamur tatlýlarý yerine tercihiniz, sütlü yada meyveli
tatlýlardan yana olsun.
Yemek sýrasýnda ve yemekten hemen sonra çay ya da
kahve tüketmeyin.
Çünkü içlerinde bulunan
tanen adýný verdiðimiz maddeler, besinlerde
bulunan demir emilimini engellemekte ve
kansýzlýða neden olmaktadýr. Yemeklerden
yaklaþýk 20-30 dakika sonra çay ya da kahve
tüketilmesi gerekir.
Yemeklerinizde tercihiniz iyotlu tuzdan yana olsun. Ýyotlu tuzu da
muhafaza ederken koyu renk cam kavanozda, güneþ görmeyecek bir yerde
muhafaza edilmesi gerekmektedir.
Günde en az 10 bardak su tüketin.
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Diyetisyenin Saðlýklý Yaþam Sunumu

Alkol tüketimini mümkün olduðunca aza indirin.
Diyetimizdeki toplam yað miktarýný azaltýn, mümkün olduðunca
zeytinyaðý, fýndýkyaðý gibi yaðlarý tercih edin ve doymuþ yað ve doymuþ yað
içeren ürünlerden(salam,sosis, sucuk vb) uzak durun.
Yiyecekleri ýzgarada, fýrýnda, buharda piþirin. Yaðda kýzartma
iþleminden mümkün olduðunca uzak durun. Çünkü özellikle kýzartma iþlemi ile
birlikte bir takým kanser yapýcý ögeler ortaya çýkmaktadýr.
Sebze ve etleri hazýrlarken, yaðlý soslar, tereyaðý ya da margarin yerine
çeþitli otlar ve baharatlar kullanýn.
Kapýdan açýk süt satýn almayýn. Tercihiniz pastörize ya da UHT süt
olsun.
Tam yaðlý süt yerine düþük yað içerikli ya da yaðý alýnmýþ sütü tercih
edin.
Çið krema ya da mayonez yerine düþük yað içerikli sade yoðurt ya da
blenderden geçirilmiþ düþük yað içerikli peynir kullanýn.
DÝYETÝNÝZDEKÝ LÝF MÝKTARININ ARTIRIN. Çaðýmýzýn da
rahatsýzlýðý olarak bilinen kabýzlýk, özellikle stres ve de düzensiz beslenme ile
birleþince çok ciddi boyutlara ulaþabilmektedir.Bu sebeple diyetimizdeki
sebze,meyve gibi lif açýsýndan zengin yiyecekleri tüketmeye özen gösterin.
Ekmek terciðinizde mümkün olduðunca kepekli ekmek yönünde olsun
Meyveleri ve sebzeleri kabuklarýný soymadan yiyin; Bu yiyeceklerin
kabuklarý liften zengindir.
Günlük hayatýmýzda saðlýklý yaþam süresi içerisinde yeterli ve dengeli
beslenmenin yaný sýra, spor yapmayý da göz ardý etmemeliyiz.
Hepinize saðlýklý, mutlu günler dilerim.
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ÝÞÇÝ SAÐLIÐI, ÝÞ GÜVENLÝÐÝNÝN TEMEL ÝLKELERÝ
Ýþçilerin saðlýðýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi, toplumun saðlýðýna yönelik çalýþmalar
içinde önemli ve vazgeçilmez bir yer tutmaktadýr.
Bunda iþçilerin nüfusun içinde geniþ yer kaplamalarýnýn ve toplumun en örgütlü kesimi
olmalarýnýn etkisi büyüktür.
Nitekim iþçi saðlýðý uygulamalarýnýn baþarýsý da, iþçilerin bu örgütlü güçlerini
kullanabilmeleri ile yakýndan ilgilidir.
Ýþçilerin ve sendikalarýnýn sahiplenmediði uygulamalar, yeterli etkiyi yapamamakta ve
kýsa süre ayakta kalabilmektedir.
Dünya deneyimine baktýðýmýzda, yaklaþýk 170 yýldýr ayakta durmayý baþarabilen
uygulamalardan biri, iþyerlerinde koruyucu saðlýk hizmetlerini yürütmek amacýyla hekim
kullanýmýdýr.
Kýsaca “iþyeri hekimi” diye adlandýrýlan bu görevliler, iþyerlerinde oluþturulan iþçi saðlýðý
iþ güvenliði hizmet zincirinin, çoklukla, baþýný çekmektedir.
Yüzyýllar boyu yapýlan tartýþmalar, elde edilen deneyimler, politika düzeyinde “iþçi
saðlýðýna önem ve öncelik verme” ile “insan haklarýna ve bunun temeli olan saðlýklý yaþam
hakkýna saygý gösterme” nin birbirine koþut olduðunu ortaya koymuþtur.
“Kaza geliyorum der”.
Eðer gerekli önlemler alýnmamýþsa, kaza kaçýnýlmaz olarak ortaya çýkacaktýr.
Ayný oldu, meslek hastalýðý için de geçerlidir.
Bundan ötürüdür ki, iþçi saðlýðý alanýndaki çalýþmalarýn önemli bir bölümü, çalýþma
koþullarýnýn daha verimli hale getirilmesine ve çalýþma ortamýnýn saðlýk tehlikelerinden
arýndýrýlmasýna dayanýr.
Bu saðlandýðýndan bile, üretimin dinamik karakteri dolayýsýyla, çalýþma ortamýnýn sürekli
olarak izlenmesi ve elde edilen düzeyden sapma çýkmamasýnýn saðlanmasý gerekir.
Bunun için belirli kurallar ve örgütlenme zinciri ortaya konulmuþtur. Hiç unutulmamasý
gerekli konu, ancak belli mekanizmalara iþlerlik kazandýrýlarak, çalýþma koþullarýnýn
düzeltilebileceði ve bunun sürekli kýlýnabileceðidir.
Yine unutulmamasý gereken bir konu da, saðlýðýn sosyal boyutundan soyutlanarak ele
alýnamayacaðýdýr. Ýçinde yaþanýlan toplumu, toplumsal iliþkileri, kültürel öðeleri ve
yaþama koþullarý göz önüne almadan saðlýktan söz edilemez.
Ýþçi saðlýðý iþ güvenliði alanýnda sosyal etmenleri daha iyi anlayabilmemiz için iki önemli
göstergeye göz atmamýz gerekmektedir.
Bu gösterge, tümü birbiriyle etkileþim içinde olan 6 alt göstergeden oluþmakta ve bir
altýgenin köþelerine oturtularak simgeleþtirilmektedir.
Bu alt göstergeler þunlardýr:
·
·
·
·
·
·

Gelir düzeyi
Saðlýk
Çalýþma hakký ve iþsizliðin önlenmesi
Güvence (iþ güvencesi ve sosyal güvence)
Aydýnlanma ve bilme hakký
Hak arama özgürlüðü ve örgütlenme hakký.

Yrd. Doç. Dr. Sedat GÖKPINAR
Ç.Ü. Osmaniye M.Y.O.
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Bütün bu alt göstergelerin yaþama geçirilebilmesinin ön koþulu da demokrasinin varlýðýdýr.
Çünkü her biri temel insan haklarýndandýr.
Bunun için de, yaþama verilen deðerin bileþik göstergesini simgeleyen altýgenin zeminini
“demokrasi” oluþturmaktadýr.
2 Maslow' un “Gereksinme Basamaklandýrmasý”
Maslow'a göre, insanlar gereksinmeleri doðrultusunda hareket ederler.
Bu gereksinmeler de birbirini izleyen beþ basamakta sýnýflandýrýlabilir:
·
Fizyolojik gereksinmelerin (yeme, içme, barýnma, saðlýk vb) karþýlanmasý,
· Kazanýmlarýn güvence altýna alýnmasý,
· Sevgi gereksinmesinin karþýlanmasý,
· Saygýnlýk görme gereksinmesinin karþýlanmasý,
· Kendi kendini gerçekleþtirme (nitelikleri, özlemleri doðrultusunda hareket etme,
selfesteem).
Bunlarýn her biri birer basamaðý ve birleþerek de merdiveni oluþturmaktadýr.
Merdivenin basamaklarý birer birer çýkýlmakta ve sonradan da olsa alttaki bir basamaðýn
çekilmesi, tüm yaþamý allak bullak etmekte; kiþiyi “gereksinme duyulan” basamaðý
döndürmektedir.
Ýþçi saðlýðý iþ güvenliðinin boyutlarýný kavrayabilmek için üzerinde anlaþma saðlanmýþ iki
tanýma göz atmak gerekmektedir.
Bu tanýmlardan ilki, Uluslar arasý Çalýþma Örgütü ile Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarýnýn
1950 yýlýnda bir araya gelerek üzerinde anlaþtýklarý tanýmdýr:
“Ýþçi saðlýðý þunu amaçlar: Her çeþit iþte çalýþan iþçilerin, fiziksel, ruhsal ve sosyal ve sosyal
yönden tam iyilik hallerinin kollanmasý ve geliþtirilmesi; çalýþma koþullarýndan ötürü
iþçilerin saðlýklarýný yitirmelerinin önlenmesi; çalýþmalarý sýrasýnda, iþçilerin, saðlýklarýný
olumsuz yönde etkileyecek etmenlerden korunmalarý; iþçilerin fizyolojik ve psikolojik
yapýlarýna uygun iþe yerleþtirilmesi ve bunun sürdürülmesi.
Özetle, “Ýþin iþçiye, iþçinin iþe uydurulmasý.”
Bu tanýmlardan ve çaðdaþ geliþmelerden yola çýkarak, iþçi saðlýðýnýn boyutlarýný da ortaya
koyan þu temel ilkeler sýralanabilir:
1. Temel görev, koruyucu hizmetlerdir.
2. Ýþ ile onun saðlýk yönü birbirinden ayrýlamaz.
3. Öncelikle üzerinde durulmasý gereken insandýr. Üretim ikinci plandadýr.
4. Ýþçi saðlýðý iþ güvenliði, her iþte çalýþanlarýn saðlýðý ile ilgilidir.
5. Ýþçi saðlýðý iþ güvenliði, yalnýzca iþ kazalarýyla meslek hastalýklarýndan
oluþmamaktadýr.
6. Ýþ kazalarýyla meslek hastalýklarý önlenebilir nitelikte olgulardýr. Dolayýsýyla
varlýklarý, gerekli önlemlerin alýnmadýðýnýn göstergesidir.
7. Ýþçi saðlýðý iþ güvenliði konusunda, sürekli olarak savunma halinde deðiliz.
Yalnýzca iþçinin saðlýðýnýn korunmasý deðil, geliþtirilmesi de amaçlanmaktadýr.
8. Yaþama ve çekiþme koþullarý birbirinden ayrýlmaz.
9. Çalýþmalarý ve çalýþýlmayan (iþsizlik, grev vb) dönemler birbirinden ayrýlmaz.
10. Ýþçi ve ailesinin saðlýðý arasýnda doðrudan baðlantýlar vardýr.
11. Ýþçi saðlýðý ile iþ güvenliði birbirinden ayrýlamaz.
12. Ýþçi saðlýðý iþ güvenliði, çok-bilimli (multi-disipline) bir konudur.
12.1.Týp bilimleri ile ilgilidir.. Bunlar içerisinde tek tek uzmanlýk dallarýyla ilgisinden söz
edilirken, halk saðlýðý ile yakýn ilgisine dikkat çekmek gerekmektedir. Ýþçi saðlýðý konusu,
halk saðlýðýnýn içinden doðmuþ ama çok özel koþullarý dolayýsýyla, farklýlaþarak ayrý bir
bilim dalýna dönüþmüþtür.
12.2.Mühendislik bilimleri ile ilgilidir. Ýþçi saðlýðý iþ güvenliðinin mühendislik bilimleri ile
ilgisini iki kümede toplamaktayýz. Bunlardan biri dolaylý katkýlardýr, doðrudan iþçinin
saðlýðýný korumak amacýyla yapýlmayan ama dolaylý olarak böyle bir hizmet de gören
uygulamalardýr.
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Bunlar arasýnda, yangýna yönelik önlemleri, kaldýrma-iletme araçlarýnýn (vinç vs), basýnçlý
kaplarýn, elektrik sisteminin periyodik kontrollerini sayabiliriz. Diðer bir küme de
mühendislik bilimlerinin yaptýðý dolaysýz katkýlardýr. Bunlar arasýnda, ortam ölçümlerini,
iþyeri ortamýna yönelik toplu önlemleri (havalandýrma, ayýrma, yaþ çalýþma vb) sayabiliriz.
12.3.Sosyal bilimler ile ilgilidir. Hukuktan, eðitime; sosyal güvenlikten iþletme bilim
dallarýna; psikolojiden, sosyoloji ve sosyal antropolojiye kadar bir çok bilim dalý, iþçi
saðlýðý iþ güvenliði ile ilgilenmektedir.
13.Ýþçi saðlýðý iþ güvenliði bir ekip hizmetidir. Bu çok-bilimli karakterinin bir uzantýsý
olarak, eþgüdün halinde ve çok sayýda uzmandan oluþan bir hizmetin sunulmasý
zorunluluk olmaktadýr.
14. Ýþçi saðlýðý hizmetlerinde kurumlar arasý iþbirliði zorunludur.
15. Ýþçi saðlýðý iþ güvenliði tüzesinin odak noktasýnda iþyeri hekimi bulunmaktadýr.
16. Ýþ hukuku tüzesi bir bütündür.
17. Hukuka saygý bir bütündür.
18. Konunun ekonomik boyutu, hizmet planlayýcýlarýndan sunucularýna kadar herkesi
ilgilendirir.
19. Bireysel çabalarla ve tek bir iþyerinde “mükemmeli yaratma” düþü ile istenilen
sonuç elde edilemez. Çünkü ülke ölçeðinden bir ölçüde de dünya ölçeðinden
soyutlanarak kalýcý sonuçlar alýnamaz. Bunun için öncelikle bölgesel iþbirliði
programlarýnýn oluþturulmasý gerekmektedir.
20. Bilim ve teknoloji alanýndaki hýzlý geliþmeler, iþçi saðlýðý alanýndaki bilgilerin de
sürekli olarak yenilenmesini getirmekte, dolayýsýyla sürekli eðitimi zorunlu
kýlmaktadýr.
21. Ýþçi saðlýðý iþ güvenliðinde, araþtýrma, istatistik ve tarama çalýþmalarý çok önemli
bir yer tutar.
22. Ýþçilerin saðlýðýný korumak ve geliþtirmek, temelde bir iþveren yükümlülüðüdür.
23. Ýþçi saðlýðý iþ güvenliði hizmetlerinin baþarýsý, bundan yarar saðlayanlarýn
sahiplenmesi ile doðru orantýlýdýr.
Ýþçilerin saðlýðýný koruyabilmek ve geliþtirebilmek, saðlýklý yaþam sürelerini
uzatabilmek, yukarýdaki temel ilkeler doðrultusunda uygulamayý yönlendirmeyi
gerektirir. Bu uðraþ ayný zamandaki yaklaþýmdaki yanlýþlýklarý sergilemekten ve
aþmaktan da geçmektedir.
Dünya deneyimi, ayný yaklaþýmý benimseyen, ayný amacý paylaþan insanlarýn
dayanýþmasýndan ve birlikte uðraþ vermesinden daha güçlü ve etkili bir kaldýraç
geliþtirebilmiþ deðildir.
MESLEK HASTALIKLARININ ÖZEKLLÝKLERÝ
Ýþçilerin çalýþmalarý sýrasýnda karþýlaþtýklarý, üretimden kaynaklanan çeþitli
etmenlerle iyilik hallerinin bozulmasý hali “meslek hastalýðý” olarak nitelenmektedir.
1.Meslek hastalýðý tanýmlanýrken, bu tanýmlamada amaç önem kazanýr, Koruyucu
önlemlerin alýnmasý amaçlanýyorsa, yukarýda yapýlan taným yeterlidir. Ama tazmin
düþüncesi ön plandaysa o zaman mutlaka bir kaybýn oluþmasý gerekir ki bunun için bir
ödeme yapýlabilsin. Bu durumda ancak iþ göremezliðe neden olan durumlar, meslek
hastalýðý olarak nitelenir. Buna karþýn meslek hastalýklarýný önlemeye çalýþanlar için meslek
hastalýklarýnýn iþ göremezlik yapmasý koþulu yoktur.
2. Meslek hastalýðý önlenebilir nitelikte bir olgudur. Önlenmesinde , vücuda giriþ
yolunun bilinmesi önemlidir.
3. Meslek hastalýklarý yalnýzca bir tek etmenin deðil bir çok etmenin bir arada
etkilediði olgulardýr. Bunlar arasýnda beslenme, bireysel duyarlýlýk veya
veryasyonlar, kullanýlan ilaçlar, sigara ve alkol alýþkanlýðý, þiþmanlýk vb
sayýlabilir.
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Fizyolojik olarak gereksinme duyduðu ortam koþullarý, her zaman iþin gerekleri
ile baðdaþmaz. Sözgelimi soðuk hava deposunda çalýþanlar için, iþin iþçiye deðil;
iþçinin iþe uydurulmasý gerekir.
Meslek hastalýklarý, özellikle, belli iþlerde çalýþan iþçilerde görülen, genel
toplumda ya hiç görülmeyen ya da düþük sýklýkta görülen hastalýklardýr. Ancak,
fabrikalarýn çevresel atýklarý dolayýsýyla, benzer hastalýk tablolarý, o bölgede
yaþayan kiþilerde de görülmeye baþlanmýþtýr. Böylece meslek hastalýklarý
giderek” çevresel ve mesleksel hastalýk” lara dönüþmeye baþlamýþlardýr.
Ýþ kazalarý dýþsal etkilerle ortaya çýkarken, meslek hastalýklarý tersine içsel
etkilerle ortaya çýkarlar. Meslek hastalýklarýna yol açan etmenler, mutlaka, vücuda
çeþitli yollarla girdikten sonra, vücutta bir süreç yaþarlar.
Meslek hastalýklarý, iþ kazalarýndan farklý olarak, uzun zaman sürecinde de ortaya
çýkabilirler. Ancak çok kýsa süre içinde ortay çýkabilen meslek hastalýklarý da
vardýr. Ama ne olursa olsun, meslek hastalýðýna yakalanabilmenin koþulu, bir süre
o iþ yerinde çalýþmaktýr. Bu süre, büyük ölçüde maruz kalýnan etmenin yoðunluðu
ile ilgilidir.
Meslek Hastalýðýna maruz kalmanýn, hemen ardýndan çýkabildiði gibi, yýllar sonra
da görülebilir.
Meslek hastalýklarý en sýk görülen hastalýklardan olmadýklarý halde, toplumsal
önemi olan hastalýklardýr. Çünkü, yakalanma olasýlýðý bütün atölye çalýþanlarýný
ve gelecekte o atölyede çalýþacak olanlarý kapsar. Kurbanlarý, yalnýzca küçük bir
gelir için çalýþmak zorunda olanlardýr.
Çalýþma biçimlerinden kaynaklanan bir takým nedenlerle (duruþ bozukluðu,
psiko-sosyal nedenler) ortaya çýkan hastalýklar vardýr ki, bunlarda meslek
hastalýðý olarak nitelenmektedir.
Meslek hastalýklarýnýn tanýlarýnýn konulmasý için özgün örgütlenme ve
düzenlemeler gerekir. Çünkü meslek hastalýklarý, ancak bilinçli olarak arandýklarý
zaman bulunabilirler.
Meslek hastalýðý tanýsý konulabilmesi için, nesnel ve kesin ölçülere gerek vardýr.
Meslek hastalýklarýnýn diðer hastalýklardan farklý, kendilerine özgü taný ve tarama
yöntemleri vardýr.
Meslek hastalýklarýnýn ortaya çýkarýlmasýnda tarama, araþtýrma ve istatistik
çalýþmalarýnýn önemli bir yeri vardýr.
Meslek hastalýðý ile mesleki olmayan hastalýðýn ayýrýmý belirli bir bilgi birikimi
ve teknik donaným gerekmektedir. Bu da onun gözden kaçmasýna neden
olabilmektedir.
Meslek Hastalýklarýnýn deðerlendirilmesinde toz tepki iliþkisinin önemli bir yeri
vardýr. “Doz”la iþçinin maruz kaldýðý yoðunluk; tepkiyle de vücudunun buna
yanýtý (belirtilen vs) anlatýlmak istenmektedir.
Saðlýk için zararlý olan çeþitli gaz halindeki maddelerin, eþlik sýnýr deðer (TLV) ve
en yüksek izin verilebilir konsantrasyonlarýnýn (MAC)izlenmesi zorunludur.
Meslek hastalýklarý dinamik bir konudur. Bilimsel ve teknik alandaki geliþmeler,
sürekli izlenmesini ve sürekli eðitimi zorunlu kýlar.
Meslek hastalýklarý konusunda iþçilerin bilgilendirilmesi bir insan hakkýdýr.
Çalýþma süresinin sýnýrlanmasý çabalarý ile meslek hastalýklarýnýn önlenmesi
çabalarý arasýnda yakýn bir baðlantý vardýr.
Meslek hastalýðýný deðerlendirirken hekim, hastasýný ve hem de onun çevresini
birlikte deðerlendirmelidir.
Meslek hastalýklarýnýn bir toplumsal faturasý vardýr.
Meslek hastalýðýna yakalanmasý, iþçinin yalnýzca kendisini deðil, ailesini de
yakýndan etkiler (Saðlýk, psikolojik,ekonomik).
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24. Meslek hastalýðý tanýsý o tanýyý alan iþçinin yakýn çalýþma arkadaþlarý için, erken
taný olanaðý verir. Biz buna toplumsal düzeyde erken taný diyoruz.
25. Özel olarak korunmasý gereken kümelerin (çocuk, kadýn, sakat, göçmen vb)
meslek hastalýklarýna yakalanma riski daha yüksektir.
26. Meslek hastalýklarýnýn yaptýðý zedelenmeler, genellikle, geri dönüþü olmayan
zedelenmelerdir.
27. Meslek hastalýðý tanýsýnýn geç konulmasý ya da hiç konulmamasý çok boyutlu
sorunlara yol açar.
28. Meslek hastalýklarýnýn önlenmesinde, vücuda giriþ yolunun týkanmasýna yönelik
(kiþisel) önlemler, genellikle, son çare olarak kullanýlýr.
29. Ortam ölçümleri ve periyodik saðlýk muayeneleri ile yakýnma öncesi veya
yakýnma baþvuru sürecinde hastalýklar ortaya konulabilir.
30. Meslek hastalýklarýnýn önlenmesi bir ekip iþidir.
31. Meslek hastalýklarýna yol açan etmenlerin belirli hedef organlarý vardýr, hastalýk
tablosunu bu organlar üzerindeki etkilerle ortaya koyarlar.
32. Meslek hastalýklarýnýn izlenmesi ve denetimi (dolayýsýyla uygulama) yetersizse,
bütün yük, iþçiyi son çalýþtýran iþverenin üzerinde kalýr.
33. Meslek hastalýðý tanýsý, beraberinde “tazminat”, “yüksek iþ göremezlik ödentisi”,
“çalýþma ortamýnýn geliþtirilmesi için yatýrým” ve “cezai sorumluluk” getirdiði
için, gözlerden saklanmaya çalýþabilmektedir.
34. +Toplumda çalýþanlarýn birkaç kümeye bölünmüþ olmasý (iþçi, memur,
sözleþmeli, kapsam dýþý, çiftçi, esnaf vs) ve büyük bir kýsmýnýn iþçi sayýlmamasý,
onlarýn kendisini iþçi saymamasý, meslek hastalýklarý konusunda tavýr
geliþtirilmesini güçleþtirmektedir.
35. Meslek hastalýklarý konusunda, politika üreten, uygulamaya yön veren, toplumda
güçlü bir odaðý bulunmasý gereklidir.
MESLEK HASTALIKLARININ SINIFLANDIRILMASI
Meslek hastalýklarý, yol açan etmenlere göre sýnýflandýrýlýr:
1-Kimyasal kaynaklý meslek hastalýklarý
1.1 Aðýr metaller,
1.2 Çözücüler,
1.3 Gazlar.
2-Fiziksel kaynaklý meslek hastalýklarý
2.1 Gürültü ve sarsýntý,
2.2 Yüksek ve alçak basýnçta çalýþma,
2.3 Soðuk ve sýcakta çalýþma,
2.4 Tozlar,
2.5 Radyasyon,
3- Biyolojik kaynaklý meslek hastalýklarý
3.1 Bakteri kaynaklý olanlar,
3.2 Virüs kaynaklý olanlar,
3.3 Biyoteknoloji kaynaklý olanlar.
4- Psikolojik kaynaklý meslek hastalýklarý
5- Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalýklarý
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Pestitler zararlý böcek, asalak hayvan ve bitki türlerinin yok edilmesi
amacýyla kullanýlan kimyasal bileþiklerdir. Sadece böceklere yönelik olarak
kullanýlanlara ensektisit denilir. Bu maddelr insan saðlýðý açýsýndan da çok
tehlikeli maddelerdir.
Pestitler uygulama tekniklerine dikkat edilmemesi durumunda
çalýþanlarýn saðlýðýný tehlikeye düþürebilir. Pestitler deri, akciðer ve
baðýrsaklardan kolayca emilirler. Bunlarýn ani etkileri doza baðlý olarak
dakikalar ve saatler içerisinde ortaya çýkar. Birden bire yüksek doz etkisinde
kalanlarda baþ aðrýsý, baþ dönmesi, bulantý, kusma ve solunum güçlüðü belirtileri
ortaya çýkar. Eðer aþýrý etkilenim söz konusu ise koma, solunum durmasý ve
ölüme yol açabilir.
Ancak düþük doz etkilenimi de zrarsýz sanýlmamalýdýr. Uzun süre düþük
dozlarda pestisit etkileniminde kalan iþçilerde birikimsel etkiye baðlý olarak ani
zehirlenme belirtileri ortaya çýkabilir.
Bu nedenle, iþyerlerinin ilçlanmasý gerektiðinde aþaðýdaki konulara
dikkat edilmelidir:
-Uygun olan pestisitlerden en zararsýz olaný seçilmelidir. Bu amaçla
teknik kiþilerin önerilerine uyulmalýdýr.
-Kullanýlacak pestisitten iþyeri hekimi haberdar edilmeli, ani zehirlenme
durumunda yapýlcak müdahaleler konusunda hazýrlýklý olmasý saðlanmalýdýr.
Gerekli müdahale ilaçlarý ve donanýmý iþyerinde bulundurulmalýdýr.
-Ýlçlama mümkün olduðunca bu konuda yeterliliði belgelenmiþ
kuruluþlarca yapýlmalýdýr. Ýþyeri elemanlarýnca yapýlacaksa uygulmayý yapacak
olan personel konuyla ilgili olarak eðitilmiþ olmaldýr. Uygulamala ve uygulama
sonrasý en az etkilenim tehlikesi taþýyacak biçimde çalýþýlmasý saðlanmalýdýr.
-Pestisitler deriden emilim yoluyla da vücuda girebilir. Derinin
bütünlüðünü bozan durumlarda emilim artacaðýndan, vücudunun herhangi bir
yerinde yara veya lezyon olan iþçiler bu iþlerde çalýþtýrýlmamalýdýr.
Uygulumalama öncesi çalýþanlara kullanýlacak pestisitin toksik ve
alerjik etkileri, pestisite baðlý zehirlenme bilirtilerinin neler olduðu, dökülme ve
kaza sonucu etkilenim durumunda neler yapýlacaðý, iþçilrin ilaçlanan bölgeye ne
zaman güvenli olarak girebilecekleri, ilaçlanan bölgelerde nelere dikkat edilmesi
gerektiði gibi konulrýn yer aldýðý bir açýklama daðýtýlmalýdýr. Eðer ilaçlama farklý
bir kuruluþ tarafýndan yapýlacaksa, bu açýklama söz konusu firmaca
saðlanmalýdýr.
-Ilaçlama için etkilenim tehlikesinin en az olacaðý mesai dýþý saatler
seçilmelidir.

ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

ÝÞYERLERÝNÝN ÝLAÇLANMASINDA NELERE
DÝKKAT EDÝLMELÝDÝR?
(24)

-Pestisit uygulamasý yapýlan yerler iþaretlenmelidir. Bu bölgeye ikinci
giriþ zamaný belirtilmeli, müsaade edilen süreden önce bu bölgelere girilmesi
engellenmelidir.
-Pestisit buharlarý ve aerosollerin uzaklaþtýrýlmasý için ilaçlama
bölgesinde geçici ek havalandýrma saðlanmalýdýr.
-Ýlaçlama memesi ile uygulama alaný arasýndaki mesafe kýsa tutularak
pestisitin diðer bölgelere yayýlmasý engellenmelidir.
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-Kimyasal karýþtýrma iþlemleri mümkün olduðunca iþyeri içinde
yapýlmamalýdýr.
-Uzun süreli pestisit kalýntýsýnýn kalacaðý bölgeler görünür biçimde
iþaretlenmelidir.
-Günlük elbiselerle pestisit uygulamasý yapýlmamalýdýr. Pestisitle
temasa gelecek iþçiler, bu iþi yaparken, baþý da koruyan temiz, su geçirmez bir
tulum giymelidir.
Pestisit uygulamasý yapan kiþiler iþ bittikten sonra uygulama sýrasýnda
giydikleri giyecekleri çýkarmalý, banyo yapmalýdýr. Giyecekleri ise yýkama veya
baþka bir amaçla evlere götürülmemesi ve iþyerinde yýkanmasý saðlanmalýdýr.
Hiçbir yiyecek ve içecek maddesine pestisit bulaþmamasýný saðlayacak
önlemler alýnmalýdýr. Yiyecek ve içeceklerin pestisitle bulaþmasý saðlýk
açýsýndan büyük tehlike yaratacaðýndan, pestisit bulaþtýðýndan þüphe duyulan
yiyecek ve içecekler pestisitle bulaþýk olarak kabul edilmek zorundadýr.
Pestisit bulaþmýþ yiyecek ve içecek maddeleri pestisit atýðý gibi iþlem
görmelidir.
-Yiyecek bölgelerine pestisit uygulandýktan sonra yiyeceklerin temas
edebileceði bütün yüzeylerin tekrar kullanýlmadan önce içme suyuyla yýkanmasý
ve durulanmasý gerekir.
-Ýlaç kaplarý iyi boþaltýlmalý, temizlenmeli ve bu kaplara yiyecek, içecek
konulmamalýdýr.
-Pestisit uygulanan yerlerde kesinlikle yiyecek yenilmemeli, herhangi
bir içecek ve sigara içilmemelidir.
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