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ÖNSÖZ 

İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü, her geçen gün toplumun tüm katmanlarına artan bir şekilde nüfuz etmektedir. 
Sadece iş hayatıyla sınırlı kalmaksızın ilköğretimden üniversiteye kadar hayat boyu öğrenme stratejilerine de 
konu olmaktadır. Gelişmiş ülkelerden aldığımız ve öğrendiğimiz bilgi ve deneyimleri bu konuda yol almaya 
çalışan yakın coğrafyamız ve işbirliği yaptığımız diğer ülkelerle de paylaşma çabası ve gayreti içerisinde 
hareket ediyoruz. 

Bilgi paylaşımı, iyi uygulamaların aktarılması ve bu alandaki teknolojilerin gelişiminin ilgili tüm taraflara 
gösterilmesi için 1987 yılından bugüne Ülkemizde tertip ettiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Haftalarını; 2001 
yılından itibaren Uluslararası boyuta taşıdık ve nihayetinde Ülkemizde ilk kez 2011 yılında düzenlenen Dünya 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ile bu çalışmaları taçlandırdık. 

2016 yılında 8 – 11 Mayıs tarihleri arasında tertip ettiğimiz 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konfer-
ansında da İş Sağlığı ve Güvenliği alanında akademisyenler ve profesyonellerin sunumları ile bu alanda ülke-
mizdeki ve dünyadaki son gelişmeleri katılımcılar dinleme fırsatı buldular. Elinizdeki bu Konferans Bildiri 
Özetleri kitabı ile de konferansta sunulan bildirileri ilgililerin dikkatine sunuyoruz. Bu yayının hazırlanmasın-
da emeği geçen başta Konferans Bilimsel Danışma Kurulu ve Bildirileri değerlendiren Bilim Kurulu üyeleri 
ile Organizasyon Komitesinde yer alan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Kasım ÖZER 
Organizasyon Komitesi Başkanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü





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 Bilir
Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı
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Demirel PP-047, OP-066 / Gültekin Coşkun PP-085, OP-075 / Günay Kocasoy OP-129 / Gürdoğan Doğrul PP-027, OP-
178, OP-197, OP-222, OP-223 / Gürol Uncu OP-125  
 

H. Evren Çubukçu OP-208 / Habip Balsak PP-008 / Hafiz Hulusi Acar OP-182 / Hakan Berber OP-080 / Hakan 
Demirkol PP-108 / Hakan Kuşan PP-086, PP-109, PP-238 / Hakan Mıhcı OP-196 / Hakan Tanışık PP-219 / Hakan 
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Topcu Sulak PP-053 / Meral Türk PP-081, PP-106, PP-205, OP-217 / Meriç Ünver PP-202, OP-085 / Merve Erbatur
OP-123 / Merve Ercan Kalkan OP-213 / Merve Istif PP-159 / Merve Mevsim PP-184 / Merve Özdemir PP-176 /
Merve Şimşek Biçen OP-092 / Merve Buse Özdem OP-150 / Mesut Akaner OP-106 / Mesut Kaya PP-008 / Metin
Çelik OP-089 / Metin Çırpan PP-220, OP-124 / Metin Salik PP-040 / Mevlüt Özsığınan PP-104 / Mine Başkan OP-086
/ Mithat Can Turcan PP-071 / Mohammad Shahriari OP-159, OP-160 / Mohammad Javad Fahoul OP-120 / Msc. B
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Mutlu OP-199 / Nazmi Çe n OP-115 / Neal Stone OP-077 / Necla Dalbay OP-034, OP-104 / Necla Demiroğlu PP-008 
/ Necmi Türer PP-246 / Nesli Kocaalili OP-183 / Neslihan Çeviksoy PP-083 / Neveen Ramsees OP-116 / Nevin 
Akılveren PP-141, PP-142, OP-138 / Nezife Uysal PP-159 / Nezih Gencer OP-103 / Nilgün Ulutaşdemir PP-008, PP-
104, OP-153 / Nimet Gökşen PP-094 / Nuray Demirel OP-161 / Nurdoğan İnci PP-073 / Nure n Yamankaradeniz 
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Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Rolü 
The Role of National And International Organisations In OSH 

OP-001 

İş sağlığı ve Güvenliğinde Meslek Örgütleri ve Si-
vil Toplum Kuruluşlarının Rolü 
Ceyhun Targın 
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,İstanbul 

AMAÇ:.Bildirinin amacı Türkiye'de İş Sağlığı ve güvenliği alanında sivil yapılanmanın hangi model üzerine kurgu-
lanması gerektiği ve bu model ile ulusal sivil toplum kuruluşlarının İş sağlığı ve Güvenliği bilincinin arttırılması, iş 
güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve sorunlara etkin çözümler üretilmesine katkı sağlamalarına rehberlik etmek-
tir. 
YÖNTEM: Bu bildirinin hazırlanmasında, anket, mülakat, saha araştırması ve beyin fırtınası yöntemleri kullanıl-
mış, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları kayıtları incelenmiştir. 
BULGULAR: İş Sağlığı ve Güvenliğinin birden fazla disiplini içermesi sebebi ile, var olan meslek örgütleri (Tabip 
Odaları, Mühendis Odaları ) ile (mesleki uzmanlık alanına göre ya da belli bir il sınırları içerisinde kurulan ) sivil 
toplum kuruluşları (dernekler),uygulamada karşılaşılan sorunların tespit edilerek bunlara çözüm geliştirilmesi 
hususunda tek başlarına yeterli olamamaktadır. Meslek Odaları i bu alandaki farklı meslekleri temsil etmekte, İş 
sağlığı ve güvenliği alanını tek başlarına temsil edememektedirler. Kurulan dernekler de mesleki dağılım, coğrafi 
dağılım ve temsil ettikleri üye sayısı bakımından ülke genelinde bir temsil altyapısını henüz oluşturamamışlardır. 
İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin sorunları ve çözüm önerileri etkin bir biçimde ilgili makam ve mercilere 
aktarılamamaktadır. 
SONUÇ: İş Sağlığı ve Güvenliği alanında doğru ve etkin bir meslek örgütlenmesi oluşması için öncelikle mesleki 
ve coğrafi alanda kurulmuş deneklerin bölgesel ve/veya mesleki federasyon yapısı altında güçlenmeleri, sonra-
sında bu alanda bir konfederasyon yapılanmasının oluşması gerekmektedir. İlerleyen süreçte İş Güvenliği Uzmanı 
Odaları, İş Yeri Hekimi Odaları gibi İş sağlığı ve Güvenliği Meslek odalarının kurulması ve etkin çalışmaları teşvik 
edilmelidir. 

The Role Of Non-Governmental Organizations And Trade Associations In Occupational 
Health And Safety 
 
Ceyhun Targın 
İstanbul Kemerburgaz Üniversity, Application and Research Center Of Occupational Health and Safety,İstanbul 
 
AIM: The aim of this paper is to lead the way in which model civil construction must be built in the field of occu-
pational health and safety in Turkey and raising awareness of occupational health and safety in non-
governmental organizations by this model, developing the culture of occupational safety and contributing to ge-
nerating effective solutions to problems.  
METHOD: In the preparation of this paper, questionnaires, interviews, field research and brainstorming methods 
have been used; records of trade associations and non-governmental organizations have been examined. 
FINDINGS: The reason why occupational health and safety includes multiple disciplines that none of the existing 
trade associations (Chambers of Medicine, Chambers of Engineering) and non-governmental organizations estab-
lished according to area of expertise or within the borders of a province (voluntary associations) is qualified on 
their own in identifying problems faced in practice and developing solutions for these problems. Trade associati-
ons represent different professions in their fields but they cannot represent occupational health and safety by 
their own. Voluntary associations have not constituted a representation infrastructure yet in terms of occupatio-
nal distribution, geographic distribution and the number of members they represent. The problems of occupatio-
nal health and safety professionals and solution proposals cannot be transferred effectively to the relevant agen-
cies and authorities.  
RESULT: For the constitution of an accurate and efficient professional organization, primarily the empowerment 
of associations established in a geographical or a professional area under a professionally federated structure, 
afterwards constitution of confederation structure in this field are required. In the forthcoming process, trade 
associations for occupational safety professionals, for occupational physicians and for occupational health and 
safety should be established and active efforts should be encouraged. 
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OP-002 

Gem� Adamlarının Günlük Enerj� Tüket�mler�n�n 
Araştırılması 
Esra Layık 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Ülkemizde gemi adamlarının iş sağlığı ve güvenliği koşulları hakkında yeterli araştırma bulunmamaktadır. Bu 
sebeple, gemi adamlarının Günlük Enerji Tüketimlerinin (GET) tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla bir araştırma 
planlanmıştır. 
Planlanan program doğrultusunda, yaz ve kış olmak üzere iki aşamada ve toplam 16 gemide araştırma ve ölçüm-
ler yapılmıştır. Bu araştırma, toplam 14 gemide çalışan 67 kişinin koluna “Bodymedia Sensewear Metabolik Hol-
ter Cihazı” takılarak gerçekleştirilmiştir. 
Elde edilen veriler SPSS-20.0 istatistik programına aktarılarak değerlendirme yapılmıştır. Bu programda veriler 
değerlendirilirken çalışanın yaşı, ağırlığı, boyu, beden kitle indeksi, sigara içme durumu bağımsız; günlük enerji 
tüketimi (GET) verileri ise bağımlı değişken olarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans ana-
lizi, çapraz tablolar, ki-kare analizi, bağımsız gruplarda t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. 
Araştırılması sonucunda; kış uygulaması ve yaz uygulamasındaki gemi adamlarının tükettikleri enerji miktarları 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ölçüm sonuçlarına göre, 66 kişinin günlük enerji tü-
ketimi ortalaması 3322,86±55,82 kaloridir. Yaş ile beden kitle indeksi arasında doğrusal ve istatistiksel açıdan 
anlamlı ilişki vardır. Beden kitle indeksi ile günlük enerji tüketimi arasında doğrusal ve istatistiksel açıdan anlamlı 
ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Research on Daily Energy Comsumption of Seafarers 

There is no enough research on occupational health and safety conditions of seafarers in our country. Therefore, 
this research is planned to determine and to evaluate the daily energy consumption (DEC) of seafarers.  

In accordance with the planned schedule, the research and measurement were made on 16 ships, in two stages 
including winter and summer.  In the scope of the research, the measurements were taken from 67 seafarers on 
14 ships by using “ Bodymedia Sensewear Armband”.  The obtained data were transffered to program of SPSS 
Statistics 20.0 and were evaluated.  When evaluating the data in this program, the age,  weight, height, body 
mass index, smoking status of the employess considered as independent variables; the daily energy consump-
tion (DEC) data are considered as dependent variables. While data evaluating; frequency analysis, cross tables, 
chi -square analysis, independent samples t-test and one-way analysis of variance was used.  

As a result of the research, there is no statistically significant difference between the amount of daily energy 
comsumption of the seafarers in winter and summer. According the results of the measurements; the average 
daily energy comsumption of the 66 sefarers is 3322,86±55,82 calories. There are linear and statistically signifi-
cant relationship between age and body mass index. Furthermore, there are linear and statistically significant 
relationship between body mass index and daily energy comsumption of the seafarers.  

 

 

Esra Layık
Ministry of Labor and Social Security, General Directorate of Health and Safety
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OP-003 

İSG alanında kurumsal işbirliği için iyi bir uygulama örne-
ği: ABD Federal OSHA işbirliği programları 
Hilal KINLI 
RAMS Risk Analizi ve Yönetim Hizmetleri Danışmanlık, Yayıncılık ve Ticaret A.Ş., İstanbul 

Bu bildirinin amacı, iş sağlığı ve güvenliği alanında kurumsal işbirliği için iyi bir uygulama örneği olan ABD Federal 
İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi’nin (OSHA (Occupational Health and Safety Administration) kurumsal işbirliği 
programlarının tanıtılmasıdır.  
ABD’de Federal OSHA, işyerlerinde ölümlerin, yaralanmaların ve hastalıkların önlenmesine yardımcı olması ama-
cıyla oluşturduğu 5 farklı işbirliği programı kanalıyla; işletmeler, işgücü grupları ve diğer organizasyonlarla işbirli-
ği yapmaktadır. Sözkonusu işbirliği programları hakkında genel bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
1. İttifak Programı (The Alliance Program): Federal OSHA, İttifak Programı kanalıyla, işyerlerinde ölümlerin, ya-
ralanmaların ve hastalıkların önlenmesi için çalışanların güvenliği ve sağlığının korunması konusunda taahhütte 
bulunan gruplarla birlikte çalışmaktadır. Bu gruplar; sendikalar, konsolosluklar, ticari veya mesleki kuruluşlar, 
işletmeler, inanç ve toplum temelli kuruluşlar ve eğitim kurumlarını kapsamaktadır. 
2. Federal OSHA Stratejik Ortaklık Programı (The OSHA Strategic Partnership Program (OSPP)): OSHA Stratejik 
Ortaklık Programı (OSPP), Federal OSHA’nın; işverenler, çalışanlar, mesleki veya ticari birlikler, işgücü organizas-
yonları ve diğer ilgili paydaşlarla  
ortaklık kurmasına olanak sağlamaktadır.  
3. Gönüllü Koruma Programları (The Voluntary Protection Programs (VPP)): Gönüllü Koruma Programları (VPP), 
etkin güvenlik ve sağlık yönetim sistemlerini uygulamış ve İşgücü Bürosu istatistiklerine göre yaralanma ve has-
talanma oranlarını, kendi sektörlerindeki endüstrilerin ortalamasının altında sürdüren, özel endüstriler ve federal 
kurumların işverenleri ve çalışanlarını tanıyan bir programdır.  
4. OSHA Mücadele Programı (OSHA Challenge Program): OSHA Mücadele Programı, ilgilenen işverenlere ve çalı-
şanlara, kendi güvenlik ve sağlık yönetim sistemlerini geliştirmeleri için yardım alma olanağı sağlamaktadır. Gü-
venlik ve sağlık konusunda deneyimli program yöneticileri, ölümlerin, yaralanmaların ve hastalıkların önlenmesi 
amacıyla etkin bir sistem kurmaları için, üç aşamalı bir süreç kanalıyla, program katılımcılarına rehberlik etmek-
tedirler.  
5. Güvenlik ve Sağlık Başarı Tanıma Programı (Safety and Health Achievement Recognition Program (SHARP)): 
Federal OSHA tarafından tam bir Yerinde Danışma Programı ziyareti geçiren ve programın diğer şartlarını karşıla-
yan küçük işletmelerin işverenleri, iyi bir örnek teşkil eden yaralanma ve hastalanma önleme programlarına sa-
hiplerse, SHARP altında tanınabilirler. 

A good practice example for institutional cooperation in the field of OHS: Federal OSHA 
cooperative programs 
Hilal KINLI 
RAMS Risk Analysis and Management Services, Consultancy, Publication and Trade Corp., Istanbul, Turkey 
 
Aim of this presentation is to introduce the cooperative programs of USA Federal OSHA (Occupational Health and 
Safety Administration) as a good practice example for institutional cooperation in the field of Occupational Health 
and Safety (OHS). 
In U.S.A., Federal OSHA cooperates with businesses, labor groups, and other organizations through 5 cooperati-
ve programs under which they can work cooperatively to help prevention of fatalities, injuries, and illnesses in 
the workplaces. General information about those cooperation programs are given below shortly: 
1. The Alliance Program: Through the Alliance Program, OSHA works with groups committed to worker safety 
and health to prevent workplace fatalities, injuries, and illnesses. These groups include unions, consulates, trade 
or professional organizations, businesses, faith- and community-based organizations, and educational instituti-
ons. 
2. The OSHA Strategic Partnership Program (OSPP): The OSHA Strategic Partnership Program (OSPP) provides 
opportunities for OSHA to partner with employers, workers, professional or trade associations, labor organizati-
ons, and other interested stakeholders. 
3. The Voluntary Protection Programs (VPP): The Voluntary Protection Programs (VPP) recognize employers and 
workers in the private industry and federal agencies who have implemented effective safety and health mana-
gement systems and maintain injury and illness rates below national Bureau of Labor Statistics averages for their 
respective industries. 
4. OSHA Challenge Program: OSHA Challenge provides interested employers and workers the opportunity to gain 
assistance in improving their safety and health management systems. Challenge Administrators experienced in 
safety and health guide Challenge Participants through a three-stage process to implement an effective system 
to prevent fatalities, injuries, and illnesses. 
5. Safety and Health Achievement Recognition Program (SHARP): Employers that have a full On-site Consulta-
tion visit and meet other requirements of the program may be recognized under SHARP for their exemplary sa-
fety and health management systems. 
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OP-004 

THE ROLE OF ARAB LABOR ORGANIZA-
TION IN PROMOTING A CULTURE OF PRE-
VENTION IN THE ARAB COUNTRIES 
Rania Rafat Rushdieh1 
1Arab labor organisation 
2Arab institute for occupational health and safety 

Arab labor organization, founded in 1965, is one of the specialized organizations of Arab league. Its unique tri-
partite structure in the Arab world gives an opportunity to ( workers, employers and government of 21 Arab co-
untries) to freely debate, elaborate and shape labor standards,policies, plans and programs.Alo plays a key role 
in coordinating the partnership between them in addition to provide a platform for dialogue in order to exchange 
good experiences and information. One of its main objectives is to improve working conditions throughout the 
member countries by Arab labor conventions, recommendations and strategies as well as by Arab Institute for 
Occupational Health and Safety, established in 1983 as an executive institute subsidiary to ALO, which its main 
goals are: promoting OSH preventive awareness and developing technical skills in Arab countries; by trai-
ning,raising awareness and publishing, technical support and advice and collaboration and coordination with 
Arab, regional and international bodies and organizations. 
Alo and Arab Institute for Occupational Health and Safety have a significant impact on promoting the culture of 
prevention in Arab countries and its participation in this conference is only one of their activities in this regard. 
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OP-005 

Gem�lerde F�z�ksel ve K�myasal Etkenlerde Ma-
ruz�yetler�n Araştırılması 

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

Ülkemizde gemi adamlarının iş sağlığı ve güvenliği koşulları hakkında yeterli araştırma bulunmamaktadır. Çalı-
şanların fiziksel ve kimyasal risk etmenleriyle karşı karşıya kaldığı bilinen bu sektörde mevcut durumun tespiti 
amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Gemilerde kimyasal etkenlerin olabileceği bölümlerde anlık gaz ölçümü yapıl-
mış veya aromatik hidrakarbon, ağır metal numuneleri alınarak analiz edilmiştir. Fiziksel etkenlerin maruziyete 
sebep olabileceği öngörülen yerlerde fiziksel ölçümler yapılarak değerlendirilmiştir. 
Aromatik hidrakarbon ölçümleri TS EN 689 standardı temel alınarak yapılmıştır. Anlık gaz ölçümleri taşınabilir 
dijital gaz detektörleri kullanılarak, detektör tüp kullanım kılavuzunda belirtildiği sürede ve şekilde gerçekleştiril-
miştir. Kişisel ağır metal numune alma ve maruziyet tespiti; TS ISO 8518 Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre 
cihazı ile yapılmıştır.  
 
Gürültü ölçümlerinde yöntem olarak ise TS EN ISO 9612 standardında belirtilen metot kullanılmıştır. Tüm vücut 
titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi, ISO 2631-1 standardına göre yapılmış, aydınlatma ölçümleri 
TS EN 12464-1 standardına göre yapılmıştır. 
 
Ölçüm sonuçlarına göre, ölçüm yapılan tüm gemilerde kimyasal etken maruziyetleri sınır değerlerinin altında 
seyretmektedir. Ölçüm sonuçlarına göre aydınlatma düzeylerinin, kapalı alan olan pitch ve yeke dairelerinde ilgili 
referans sınır değerlerin çok altında kaldığı tespit edilmiştir. Tüm gemilerde makine dairesinde çalışanların gürül-
tü maruziyeti öngörülen sınır değerlerin üzerinde tespit edilmiştir. Ölçüm sonuçlarında titreşim değerlerinin insan 
sağlığına zarar verici düzeyde olmadığı görülmüştür. 

INVESTIGATION OF CHEMICAL AND PHYSICAL FACTORS EXPOSURE IN SHIPS 

Uğur BAYAR, Uğur AYDEMİR, Murat BADİK
Ministry of Labor and Social Security, General Directorate of Health and Safety

 

 

 

There is not enough research on occupational health and safety conditoins for seamen in our country. A research 
is planned in order to determine and improve the current status for employees who faced physical and chemical 
risk factors. Occupational Health and Safety of Conditions Investigation of Seamen Project was decided to imp-
lement after the Seamen Subsistence Cost Determination Board meeting in 2013. Fieldwork of the Project were 
carried out at 9 different ships for examining the current situation in terms of occupational health and safety os 
seamen between December 2014 to August 2015. Noise, vibration and lighting from physical factors and instan-
taneous gas, aromatic hydrocarbons and heavy metal exposure from chemical factors were measured in this 
work. The measurement results for different ships are detected low level lighting and high level noise. The other 
measurement results remain below the limit values and they have not been found detrimental effect on human 
health. 

 

 

 

 

 

 

Uğur BAYAR, Uğur AYDEMİR, Murat BADİK
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Merkezı ve Yerel Yönetımlerde İSG Uygulamaları 
OSH Applications In Central And Local Administrations 

OP-006 

Halk sağlığı müdürlüğü ve toplum sağlığı merkezi 
çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi-
lerinin incelenmesi: Mersin ili örneği 
Eylül Çeti ̇n1, Koray Kenziman1, Nasır Nesanır2 
1Halk Sağlığı Müdürlüğü, Mersin 
2Toroslar Toplum Sağlığı Merkezi, Mersin 

AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, sağlık çalışanlarının iş sağlığı güvenliği hakkındaki bilgilerini tespit etmektir. YÖN-
TEM: Nicel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmaya toplam 500 sağlık çalışanı katılmıştır. Araştırmada 
veri toplamak amacıyla, "İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır. Anket verilerinin analizinde 
yüzde ve frekans dağılımından yararlanılmıştır. BULGULAR: Çalışma grubunun %77,2’sinin 657 sayılı kanuna 
tabii olarak çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olduğunu bilmediği; %63,2’sinin çalışanlara 
eğitim verilmesi durumunun İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun işverene getirdiği yükümlülük olduğunu bildiği; 
%73,6’sının İşveren tarafından verilen eğitimlere katılma durumun çalışanların yükümlülüğü olduğunu bildiği; 
%60,2’sinin çalışanların işyerinde tehlikeli koşulların varlığında çalışmaktan kaçınma hakkına sahip olduğunu 
bilmedikleri görülmüştür. Çalışma grubunun %54,8’inin İşveren veya işveren temsilcisinin, %73,2’sinin işyeri 
hekiminin, %72,8’inin çalışan temsilcisinin “Risk Değerlendirme” ekibinde yer aldığını bilmedikleri; %61,8’inin 
kurşun zehirlenmesinin, %53,8’inin silikozisin meslek hastalıkları kapsamında olduğunu bilmedikleri; %64,4’ünün 
işyerinde oluşan acil durumlarda üst amirlerini haberdar etmeleri gerektiğini, %54’ünün gereken durumlarda işin 
durdurulabileceğini, %56,8’inin tahliye ve kurtarma tedbirlerinin uygulanması gerektiğini, %49,8’inin ise önceden 
belirlenmiş güvenli yerde toplanılması gerektiğini bildiği; % 69,8’inin fiziksel, % 58,4’ünün kimyasal faktörlerin 
işyeri ortamındaki risk faktörleri olduğunu bildikleri ancak % 75,4’ünün biyolojik, %50,6’sının psikososyal faktör-
lerin işyeri ortamındaki risk faktörleri olduğunu bilmedikleri; % 64,6’sının çalıştıkları kurumun tehlike sınıfını, % 
68,6’sının iş kazası ve % 50,2’sinin ise meslek hastalıkları bildiriminin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
yapılması gerektiğini bildiklerini ifade ettikleri görülmüştür. SONUÇ: Katılımcıların çoğunun İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu kapsamında olan maddeleri, işverene getirilen yükümlülükleri bilmedikleri ancak çalışanların yükümlülük-
lerini bildikleri saptanmıştır. Katılımcıların çoğunun meslek hastalıklarını ve iş güvenliği uzmanı dışındaki meslek 
gruplarının (İşveren veya işveren temsilcisi, İşyeri hekimi, Çalışan temsilcisi) “Risk Değerlendirme” ekibinde yer 
aldığını bilmedikleri belirlemiştir. Çalışma grubun biyolojik ve psikososyal faktörlerin işyeri ortamındaki risk fak-
törleri olduğunu bilmedikleri, çalıştıkları kurumun tehlike sınıfını, iş kazası ve meslek hastalıkları bildiriminin Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılması gerektiği bildikleri saptanmıştır. 

Knowledge of workers about occupational health and safety who are working in public 
health directorate and community health center: Case of Mersin Province 
 
Eylül Çeti ̇n1, Koray Kenziman1, Nasır Nesanır2 
1Public Health Directorate, Mersin 
2Toroslar Community Health Center, Mersin 
 
AIM: The aim of this study is to determine the knowledge of health professionals about occupational health and 
safety. MATERIALS-METHODS: Quantitative research methods were used and totally 500 health professionals 
participated to this study. In order to collect the data, "Occupational Health and Safety Assessment Questionnai-
re" was used. RESULTS: According to our findings, 77.2% of the health professionals are not aware of the fact 
that employees, who are subjected to law no. 657, are under the protection of the Occupational Health and Sa-
fety Law. Besides, 63.2% of the trainees know that participating to trainings which are provided by employers is 
the obligation of employees. On the other hand, 60.2% of the participants are aware of the fact that employees 
have the right to avoid working in case there are dangerous conditions in the work place. The 64.4% of the trai-
nees know that they should inform their higher authorities in case of the emergency conditions in the workplace, 
56.8% of them are aware of the fact that evacuation and rescue measures should be implemented. Furthermore, 
49.8% of them know that individuals should gather at a predetermined and safe place in case of the danger, and 
69.8% and 58.4% of the trainees are aware of respectively the physical and chemical risk factors in the workpla-
ce. CONCLUSION: It has been detected that majority of participants do not know about the items of the Occupa-
tional Health and Security Law and the obligations of employers but they know the obligations of employees. It 
has also been determined that majority of the trainees do not known other occupational groups in the ‘Risk As-
sessment’ team except for the occupational health experts and occupational physicians. Trainees are not aware 
of the presence of biological and psychosocial risk factors in the workplace. 
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OP-007 

Kamu işyerlerinde İSG hizmetlerinin organizas-
yonu 
Yusuf Alper1, İlknur Kılkış1, Fatih Polat2, Tuğba Engin3 
1Uludağ Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Bursa 
2Yıldırım Belediyesi, Bursa 
3İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı, Bursa 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun, istisnalar dışında kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerle-
rine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine olmak üzere tüm çalışanlara faaliyet kollarına bakılmaksızın 
uygulanacağı hüküm altına alınmış, 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla uygulanmaya kademeli olarak yürürlüğe 
girmiştir. 
Bulgular  
Özellikle kurumsal özel sektör işletmeleri, 6331 sayılı Kanun gereklerini yerine getirme konusunda önemli mesafe 
kaydetmiş, bazı işletmelerin İSG hizmetleri organizasyonu bir çok gelişmiş Avrupa Ülkesine göre takdir edilecek 
bir seviyeye gelmiştir.  
6331 sayılı Kanun Kamu kesimi için yeni bir kanundur ve işgücü yapısı, çalışma statülerinin farklılığı bakımından 
özel sektöre göre daha farklıdır. Kamu kurumlarına yönelik İSG düzenlemelerindeki bazı hükümlerin (İSG profes-
yonelleri çalıştırma yükümlülüğü) 1 Temmuz 2016 tarihine kadar ertelenmiş olması, Kamu kurumlarına zaman 
kazandırmakla birlikte; İSG hizmetlerinin özel sektör işyerlerine ait bir yükümlülük olarak değerlendirilmesi, İSG 
sistemlerinin kurulması için personel istihdamı ve bütçeden kaynak ayırma konusunda yaşanan sıkıntılar gibi 
problemler kamu kurumlarında İSG hizmetlerinin organizasyonu bakımından belirsizlikler ve boşluklar yaratmış-
tır. Daha önce hiç İSG uygulamasına ve kültürüne sahip olmayan kamu kurumlarının bir çoğu İSG organizasyon 
çalışmalarını tamamlamaktan çok uzaktırlar. 
Yöntem ve Sonuç 
Öte yandan, sınırlı da olsa bazı kamu işyerleri, İSG organizasyonu konusunda başarılı olmanın ötesinde diğer 
kamu kurumları için “iyi uygulama örneği” olacak bir yapılanmayı da gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma, Bursa 
ilinde yerel yönetim hizmetleri veren bir kamu kurumundaki ( Belediye) örnek İSG hizmetlerinin tanıtılması ve 
diğer kamu kurumları için de farkedilebilir hale getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma bu organizasyon ger-
çekleştiren kişinin de katılımıyla hazırlanmıştır. Söz konusu yerel yönetimdeki İSG organizasyonu, özellikle kayıt 
sistemi ve denetim-gözetim bakımından, yalnızca diğer yerel yönetimler için değil diğer kamu kurumları için de 
örnek olacak bir niteliktedir. 

Organization of OHS services at public workplaces 
 
Yusuf Alper1, İlknur Kılkış1, Fatih Polat2, Tuğba Engin3 
1University of Uludag, Labour Economics and Industrial Relations, Bursa 
2Municipality of Yıldırım (Bursa) 
3Labour and Social Security Law Expert, Bursa 
 
Since 30 June 2012, OHS Law No. 6331 has come into force, by provisioned looking regardless of the activity of 
workplaces with considering all employees, employers and employer representative, by stages. 
 
Especially private corporate sector entities, under the influence of their previous experiences, has made a signifi-
cant progress in fullfiling the Law No. 6331. Some entities has appreciated by the most advanced European co-
untries aside Turkey.  
OHS Law No. 6331 is much more heterogenous for Public Workplaces, Law's labor structure has diversities for 
work status, to Private Sectors. Thus, Public Entities employ contracted staff and staff is status of workers besi-
des officers. By postponing some motions of OHS Law No. 6331 (employing OHS specialist liabilities) at Public 
Workplaces until 1 July 2016, Public Workplaces gained time for completing liabilities with Law No. 6331. Also it 
has created uncertainties and loop holes at Public Workplaces like resourcing allocation from the budget for OHS 
specialist. As their activity area Public Workplaces is far from completing the OHS jobs, because of they are lack 
of OHS culture and organization. 
On the other hand, some public entities (though limited number) has accomplished a significant success which 
make them as a "good implementation example" to other public entities. This Study is prepared for Bursa pro-
vince's public workplace (Municipality) which gives local government services to show example OHS services and 
it can also be noticable for other public workplaces. Organization in local government is in a quality to become an 
example for not just other local governments but also other public workplaces by especially its recording system 
and its self-control and surveillance. 
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OP-008 

Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Ölümlü İş Kaza-
ları Nasıl Önlenebilir 
Mustafa Celalettin Akpınar 
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

Dünyada ve ülkemizde iş kazalarının önlenmesi için uzmanlar, bilim adamları, yazarlar ve düşünürler tarafından 
yazılmış birçok yayın bulunmaktadır. İş kazalarının önlenmesi konusunda mevzuatlar ve akademik çalışmalar 
yeterince bulunmaktadır. 
Tüm risklerin analiz edilmesi, mümkünse tehlikelerin yok edilmesi, yok edilemiyorsa kontrol altına alınması veya 
korunma tedbirlerinin uygulanması, koruyucu ve önleyici tedbirlerin sürdürülmesinin izlenmesi bilinen ve uygula-
nan yöntemlerdir. 
Araştırmalar ölümlü veya ciddi sonuçlar doğuran kazaların, çok tehlikeli ve tehlikeli çalışmalar yapan sektörlerde 
ve bazı alanlarda yoğunlaştığını göstermektedir. Örneğin; karayollarında belirli noktalarda sürekli yaşanan trafik 
kazaları, inşaat işinde yüksekten düşme, boşluklardan düşme, kazı işlerinde göçük, kanalizasyon işlerinde gaz 
zehirlenmesi vb. Acil yapılması gereken kazaya neden olan unsuru ortadan kaldırmak olmalıdır. Bu unsurlar orta-
dan kaldırıldığında ölümlü kazaların önemli oranda azalacağı bir gerçektir. 
Bu sunumda; Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde “ ölümlü veya maluliyet getiren iş kazaları-
nın, meslek hastalıklarının önlenmesi” ön plana çıkarılarak İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu Uygulamaları 
anlatılmış, 
Ölümlü iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için; İSG Organizasyonunda yapılan Planlamalar, Risk 
Analizleri, alınan kararlar, İSG özel Eğitimleri, Sağlık gözetimi, saha denetimleri, İSG Bilgilendirmeleri, yayınlanan 
iç yönetmelikler, yönergeler, teknik şartnameler, KKD kullanımları, uyarılar, talimatlar, uygulanabilir İSG Yönetim 
sistemi ortaya koyulmaya çalışılmıştır. 
Bu çalışmanın ülkemizde ölümlü iş kazalarını ve meslek Hastalıklarını önemli ölçüde azaltma amacı ile tehlikeli, 
çok tehlikeli çalışmalar yapan diğer sektörlere örnek teşkil etmesi hedeflenmiştir. 

Preventing Fatal Occupational İnjuries İn The Water And Sewerage Administration 
 
Mustafa Celalettin Akpınar 
Adana Munıcıpalıty General Dırectorate Of Water And Sewer Authorıty 
 
There are many publications written to prevent of accidents at work by the experts, scientists, scientists, authors 
and thinkers in the world. There are lots of enough scientific and academic studies as legislation on the preven-
tion of occupational accidents. 
It is a known and applied method that analysis of all the risks, distruction of hazards if it is possible, if not, to be 
taken under control or else the application of safeguard measures and monitoring the maintenance of protective 
and preventive measures. 
Studies of accident causing fatal or serious consequences shows that it is very dangerous and hazardous work in 
the industries and some areas For example; continuous live traffic accidents on the roads at certain points, the 
high drop in construction, falling from space, the excavation rubble, gas poisoning in the sewerage works etc. 
Factors causing the accident should be made to eliminate the emergency. It is a fact that elements of fatal acci-
dents is significantly reduced when removed. 
In this presentation; Adana Water and Sewerage Administration General Directorate "that mortal or disability, 
serious property damage accident at work opens the prevention of occupational diseases" by removing the foref-
ront of Occupational Health and Safety Organization Practices described. 
To prevent mortal occupational accidents and occupational diseases; Planning of OHS organization, risk analysis, 
the decisions, OHS special education, health surveillance, field inspections, OHS briefings, published internal 
regulations, guidelines, technical specifications, PPE use, warnings, instructions, has tried to put forward workab-
le OSH management system. 
It is targeted to reduce significantly our dangerous fatal occupational accidents and occupational diseases in our 
country and constitute examples to other sectors which is very dangerous to work in. 
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OP-009 

Belediye çalışanlarında güvenlik kültürü algısı: 
Bir büyükşehir belediyesi örneği 
Bülent Arpat, Nadir Savaş Öter 
Pamukkale üniversitesi, Honaz meslek yüksekokulu, iş sağlığı ve güvenliği programı, denizli 

GİRİŞ: İş kazalarının önlenebilmesi için güvenli çalışma koşulları ve güvenli davranışların oluşturulmasına daha 
fazla önem verilmesi gerekmektedir. Örgütlerin içindeki kültürel yapının özellikleri, çalışanların güvenli davranış-
larına doğrudan ya da dolaylı olarak tesir etmektedir. Örgüt kültürünün güvenlik eksenli izdüşümünü temsil eden 
güvenlik kültürü, işletmedeki İSG ile ilgili tüm komponentleri tümüyle ortaya koyan bütüncül bir resim olarak 
değerlendirilmektedir.  
Araştırmanın Amacı ve Önemi: Bu araştırma ile bir büyükşehir belediyesi ölçeğinde güvenlik kültürü düzeyinin 
saptanması, bu kapsamda güvenlik kültürünü oluşturan faktörlerin ortaya konması yoluyla güvenliği etkileyen 
boyutların ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Araştırma sonucunda, belediyelerde güvenlik kültürü oluşturul-
ması için gerekli boyutlar tespit edilmiş olacaktır. Araştırmada ayrıca çalışanların demografik özellikleri ve çalışma 
ilişkisi değişkenlerinin güvenlik kültürü üzerine etkisi incelenecektir.  
Araştırma ile bireysel ve örgütsel olarak mevcut duruma ait bilgiler ve pozitif bir güvenlik kültürü oluşumu için 
öneriler sunulacaktır. Elde edilen bu bulguların, 6331 sayılı İSG yasasının kamu kurumlarında uygulamaya baş-
lamasının öncesinde, büyükşehir belediyelerinde pozitif bir güvenlik kültürü oluşturulması için bir rehber olması 
öngörülmektedir.  
Araştırmanın Metodolojisi: Araştırma, güvenlik kültürünün 11 boyutu ile yürütülmüştür. Bu boyutlar güvenlik 
kuralları, güvenlik önceliği, yönetimin güvenlik bağlılığı, güvenlik eğitimi, güvenlik liderliği, çalışanların teşviki, 
güvenlik iletişimi, güvenlik farkındalığı, çalışanların katılımı, güvenli davranış ve proses güvenliğidir. Bu kapsam-
da, beşli Likert cevap bileşeninden oluşan 49 soru ile demografik ve sosyodemografik bileşenleri içeren 17 soru 
ve iki açık uçlu soru katılımcılara yöneltilmiştir.  
Analiz: Araştırmada nicel ve nitel teknikler birlikte kullanılmaktadır. Nitel verilerin analizi, içerik analizi yoluyla 
sağlanacaktır. Nicel verilerin analizi için SPSS programından faydalanılacaktır. Verilerin analizinde Cronbach-alfa 
güvenilirlik testi, Kolmogorov Smirnov normallik testi, Ki-kare ilişki testi, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H 
testleri ve korelasyon analizi kullanılacaktır. 

Safety culture perceptions in the municipality workers: An example of a metropolitan 
city 
 
Bülent Arpat, Nadir Savaş Öter 
Department of OSH, Pamukkale University, Honaz Vocational school, Denizli, Turkey 
 
INTRODUCTION: safe working conditions for the prevention of occupational accidents and the creation of safe 
behavior should be given more importance. Cultural characteristics of the organization, employees of safe beha-
vior and affected, either directly or indirectly. Representing the projection of security-oriented organizational 
culture of safety culture, all the components related to OHS in the company is considered as a holistic picture 
entirely revealing. 
Purpose and Importance of the study: This in a metropolitan municipality scale research to determine the safety 
culture level, is expected to reveal the extent affect security by revealing the factors that contribute to the safety 
culture in this context. As a result, the required size for the creation of safety culture in the municipalities will 
have been determined. Research also demographic characteristics of workers and its impact on the safety cultu-
re of the working relationship between the variables will be analyzed. 
Information about the current situation in individual and organizational research and recommendations will be 
presented for the formation of a positive safety culture.  
Research METHODOLOGY: The research was carried  out with 11 dimensions of safety culture. These dimensions 
safety rules, safety priority, the commitment to safety management, safety training, safety leadership, promo-
tion of employees, safety communications, safety awareness, safety involvement, safety behavior and process 
safety. In this context, demographic and socio-demographic components, including a five-point Likert response 
component consists of 49 questions were asked 17 questions and two open-ended questions to participants. 
Analysis: quantitative and qualitative techniques are used together in the study. Analysis of qualitative data will 
be provided via content analysis. It will be utilized for the analysis of quantitative data with SPSS. Data were 
analyzed by the Cronbach's alpha reliability test, Kolmogorov-Smirnov normality test, chi-square association 
test, Mann-Whitney and Kruskal-Wallis H test and correlation analysis will be used. 
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OP-010 

Büyükşehir Belediyelerinde İş Sağlığı ve Güvenli-
ği Sorunlarının Tespiti 

Occupational Health and Safety Issues in Identification of Municipality 
 
Nurullah Yücel1, Esin Tümer2, Burak Hamza Eryiğit3, Muzaffer Koç3, Ömer Ekmekçi4, Lütfi Alpsoy5, Rüştü Uçan2, 
Taner Açıkel1 
1İstanbul Metropoliten Municipality Drectorate of Occupatıonal Health and Safety 
2Usküdar University Department of Occupatıonal Health and Safety 
3Marmara University Political Science Faculty 
4İstanbul University Faculty of Law 
5İstanbul Directorate of Labour Inspection Group 
 
In this study, within the scope of Occupational Health and Safety Law No. 6331 problems were analyzed faced by 
metropolitan municipalities that are responsible for producing local public goods and services in Turkey. The 
study covers problems of the metropolitan municipalities related to occupational health and safety in accordance 
with current legislation and implementation processes. The object of this study within the framework of decent-
ralization concept developing parallel of globalization caused problems by increasing the authority, duty and res-
ponsibility of metropolitan municipalities in occupational health and safety field is to identify the problems and to 
develop solutions for them. In the study, with entering into force of Occupational Health and Safety Law No. 
6331 problems faced by 26 metropolitan municipalities in Turkey were identified using literature research, con-
tent analysis, focus group interviews and survey methods and also solutions have been developed while taking 
into account the views and suggestions of the people who work in the institutions with the related issue. The 
related issues also held at various times in three different workshops relevant to the subject dealt with officials of 
the metropolitan municipality and results were presented in this study. In this context, local authorities and the-
refore metropolitan municipalities in occupational health and safety-related 168 separate problems were classi-
fied region to region under 14 main headings beside that the special and common problems of mentioned regi-
ons were identified. In the study, these problems were separated in corporate culture, corporate restructuring 
and legislation based problems as three main categories and tried to develop a system in OHSAS field for metro-
politan municipalities and local governments along with revealing solution offers. 

Nurullah Yücel1, Esin Tümer2, Burak Hamza Eryiğit3, Muzaffer Koç3, Ömer Ekmekçi4, Lütfi Alpsoy5, Rüştü Uçan2,
Taner Açıkel1
1İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü
2Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
3Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
4İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
5İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı

Bu çalışmada 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Türkiye’de yerelkamusal mal ve hizmet 
üretmekle sorumlu tutulan büyükşehir belediyelerinin karşılaştıkları sorunlar analiz edilmiştir. Çalışma, büyükşehir 
belediyelerinin mevcut mevzuat ve uygulama süreçleri çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorunlarını 
kapsamaktadır. Çalışmanın amacı küreselleşmeye paralel gelişen yerelleşme kavramı çerçevesinde büyükşehir 
belediyelerinin artan yetki, görev ve sorumluluklarının ortaya çıkarttığı iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sorunları 
teşhis etmek ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir.

Çalışmada 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yürürlüğe girmesi ile birlikte Türkiye’deki 26 büyükşehir 
belediyesinin karşılaştıkları sorunlar; alan araştırması, içerik analizi, odak grup görüşmeleri ve anket yöntemleri 
kullanılarak tespit edilmiş ve yine ilgili kuruluşlarda konu ile görev yapan kişilerin görüş ve önerileri dikkate alınarak 
çözüm önerileri geliştirilmiştir. Söz konusu sorunlar çeşitli tarihlerde konu ile alakalı gerçekleştirilen 3 farklı
çalıştayda da ilgili büyükşehir belediyelerinin yetkilileri ile ele alınmış ve çıkan sonuçlara bu çalışmada yer 
verilmiştir. Bu kapsamda yerel yönetimlerde ve dolayısı ile büyükşehir belediyelerinde iş sağlığı ve
güvenliği ile alakalı 168 ayrı sorun 14 ana başlık altında sınıflandırılmış ve bölge bölge bahsi geçen bölgelere ait 
özel sorunlar yanında ortak sorunlar da tespit edilmiştir. Çalışmada bu sorunlar kurumsal kültür, kurumsal 
yapılanma ve mevzuattan kaynaklı sorunlar şeklide üç ana kategoriye ayrılmış ve ortaya koyulan çözüm önerileri 
ile birlikte büyükşehir belediyeleri ve yerel yönetimler için İSG alanında bir sistem geliştirilmeye çalışılmıştır.
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OP-011 

Yerel Yönetimlerde OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamaları 
Ömer Kahraman 
Bursa Osmangazi Belediyesi 

Küreselleşme kavramının her alanda hissedildiği günümüzde iş sağlığı ve güvenliği de uluslararası düzlemde git-
gide önemi artan ve gelişen bir alan olmuştur. Ülkeler bu doğrultuda uluslararası geçerliliği olan bir İş Sağlığı ve 
güvenliği yönetim sistemi oluşturmuşlardır. OHSAS (Occupational Healt and Safety System) 18001- TS 18001 İş 
sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi. Özel ve kamudan birçok kuruluş hem kanunu gereklilikleri daha iyi yerine 
getirmek hem de İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını daha sistematik ve sürdürülebilir hale getirmek için bu yö-
netim sistemini uygulamaya başlamışlardır. 
Yerel yönetimler (Belediyeler) verdikleri hizmetler itibarıyla çok geniş bir alanda çalışmaktadırlar. Veteriner işle-
rinden, ulaşım hizmetlerine, park ve bahçelerden, fen işlerine, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok iş kolu 
mevcuttur, dolayısıyla bünyesinde çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işler vardır. Belediye kanun gereği bu 
işlerdeki riskleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak, gerekli eğitim ve bilgilendirmeleri yapmak, raporlama çalış-
malarını gerçekleştirmek vb. görevleri mevcuttur. OHSAS 18001 yönetim sistemi; risk odaklı ve proaktif bir anla-
yış çerçevesinde (planla-uygula-kontrol et-önlem al), sürekli iyileştirme, iç-dış tetkik ve yönetimin gözden geçir-
me faaliyetleri sistemin etkinliğini sağlamaktadır. 2012 yılında yürürlüğe 6331 sayılı kanunun, birçok noktada 
OHSAS 18001 yönetim sistemine ile benzerlik içerdiğini söyleyebiliriz. 
Sonuç olarak İSG’nin belediyelerde yönetilmesi gereken önemli bir alan olduğunu göstermektedir, bu yönetimi 
OHSAS 18001 standardına göre yapmakta hem zaman hem saygınlık kazandırmakta ve sistemin sürdürülebilirli-
ğini sağlamaktadır. 

 
OHSAS 18001 Occupational Health And Safety Management System In Local Gover-
nance Practices 
 
Ömer Kahraman 
Bursa Osmangazi Municipality 
 
The concept of globalization is felt in every area of today's world, where occupational health and safety increa-
singly important also at the international level has been growing and evolving field. Countries an internationally 
recognized occupational health and safety management system established in this direction. OHSAS (occupatio-
nal Healt and safety system) 18001, TS 18001 Occupational Health and safety management system. Many orga-
nizations both private and public and better fulfill the requirements of the law in order to make studies more 
systematic and sustainable occupational health and safety management system have begun to implement this. 
Local governments (Municipalities) are working in as wide a range of their services. Veterinary Affairs, transpor-
tation services, parks and gardens, science, business, social, and cultural activities as there are many areas of 
business, within the body therefore dangerous, dangerous and less dangerous things. The municipal law in this 
business, detect and eliminate risks, necessary training and to inform their work, perform reporting, etc. tasks 
are available. OHSAS 18001 management system; risk-focused and proactive within the framework of the app-
roach (plan-do-check-act), continuous improvement, Management Review internal and external audit activities 
and ensures the effectiveness of the system. In 2012, into force of Law No. 6331, which involves familiarity with 
OHSAS 18001 management system at many points, we can tell you. 
As a result of ISG is an important area that needs to be managed in the municipalities suggests that this mana-
gement system according to standard OHSAS 18001 and the sustainability of doing provides you both time and 
gain respectability. 
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İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluğu - Tedarik Zinciri Yönetiminde İSG 
Corporate Social Responsibility of Enterprises - OSH In Supply Chain Management 

OP-012 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Uygulamaları 
Adem Uğur, Özge Alev Sönmez Çalış, Cavi ̇t Çolakoğlu 
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları 
 
İlk defa 1953 yılında kullanılan kurumsal sosyal sorumluk kavramı kısaca şirketlerin çalışanları da dahil topluma 
ve çevreye karşı etik ve duyarlı davranmasıdır. Kurumsal sosyal sorumluluk özellikle 90’lı yıllardan itibaren artan 
globalleşme ve rekabet ortamı ile vazgeçilmez bir öneme sahip olmaya başlamıştır.  
İş sağlığı güvenliği çalışanları fiziksel ve psikolojik etkilerinden korumak, üretim güvenliğini ve işletme güvenliğini 
sağlamak amacıyla yapılan belirli bir sisteme ve bilime dayalı çalışmalar bütünüdür. İş sağlığı güvenliği için alınan 
tedbirler işletmenin çalışanları başta olmak üzere hem toplumsal hem de ekonomik açıdan önemli bir noktadır.  
Kurumsal sosyal sorumluluk iş sağlığı ve güvenliğini güçlendirmek için şirketlere çeşitli fırsatlar sunmaktadır. 
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkartılan yasalar ve yönetme-
likler ile sağlanmaktadır. İş sağlığı güvenliği bu yasal düzenlemeler dışında ayrıca şirketler tarafından kurumsal 
sosyal sorumluluk kapsamında da değerlendirilmektedir. Şirketler tarafından kurumsal sosyal sorumluluk gereği 
yapılan bu değerlendirmeler şirketin iç ve dış paydaşlarına yarar sağlamak ve aynı zamanda şirketin toplumda 
olumlu bir imaj oluşturmasına katkı yapmaktadır.  
İş sağlığı güvenliği endüstriyelleşmiş bazı ülkelerde kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında önemli bir yere sa-
hiptir. Ülkemizde de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketler dünyadaki diğer ülke örneklerinde olduğu gibi 
bu alanda bir takım uygulamalar geliştirmişlerdir. Bu çalışmada da kurumsal sosyal sorumluluk bağlamında iş 
sağlığı güvenliğinde Türkiye’deki bazı uygulamalar incelenmiştir. 

Corporate Social Responsibility And Occupational Health And Safety Practices 
 
Adem Uğur, Özge Alev Sönmez Çalış, Cavi ̇t Çolakoğlu 
SAKARYA UNIVERSITY 
 
Corporate Social Responsibility And Occupational Health And Safety Practices 
For the first time the company briefly in 1953 used the concept of corporate social responsibility and ethical con-
duct of employees is sensitive to society and the environment, including. Corporate social responsibility has be-
come a particularly indispensable to increasing globalization and competition from the 90s. 
Occupational health and safety of employees, protect the physical and psychological effects, production safety 
and the whole system is based on specific studies and science conducted to ensure operational safety. The mea-
sures taken for occupational health and safety, mainly employees of the business and social as well as economic 
terms is an important point. 
Corporate offers several opportunities for companies to strengthen the social responsibility of occupational health 
and safety. In our country, occupational health and safety work and issued by the ministry of social security is 
provided by laws and regulations. Occupational health and safety legislation is also being considered outside the 
scope of corporate social responsibility by companies. The company made the required corporate social respon-
sibility by providing benefits to this evaluation the company's internal and external stakeholders and also to 
contribute to creating a positive image of the company in the community. 
In the context of corporate social responsibility in some industrialized countries, occupational health and safety 
has an important place. As our country is also in a number of other countries around the world examples of 
companies operating in various industries have developed significant applications. This study examined some 
applications in the corporate social responsibility in the context of occupational health and safety in Turkey. 
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OP-013 

Corporate Social Responsibility and Prevention 
Culture 
Dr. Christian Bochmann, Dr. Thomas Kohstall 
Directorate and Department of Training, Section Corporate Organization, Cooperation and Legal, Institute for 
Work and Health (IAG) of the German Social Accident Insurance (DGUV), Dresden, Germany 

The presentation highlights necessary links between Corporate Social Responsibility (CSR) of enterprises and 
culture of prevention in OSH. It analyzes the cause and definition of CSR and gives best practice examples within 
a Vision Zero strategy, such as focusing on Behaviour Based Safety and improving OSH culture in society. 
 
The topic about CSR is of utmost importance with respect to the European Directive 2014/95: From 2017 
onwards large public-interest entities are obliged to publish sustainability reports about their impact on society. 
This includes social and employee aspects, such as occupational safety and health. This legislation sets new 
standards for counselling and training of OSH-experts and labour inspectors. 
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OP-014 

Müteahhit firmaların iş sağlığı ve güvenliği uygu-
lamalarının izlenmesi, denetimi ve teşvik çalışma-
ları 
Gizem Güngör 
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Başmühendisliği, 
İzmir 

GİRİŞ-AMAÇ: İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından uygun bir çalışma ortamının sağlanması ve 
işyerlerinin yürüttüğü İSG politikalarının başarıya ulaşabilmesi için birlikte çalışılan müteahhit firmaların denet-
lenmesi, tespit edilen eksikliklerinin düzeltilmesi, teşvik edici yöntemlerin kullanılması ve İSG uygulamaları ile 
ilgili işbirliğinin sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Yönetim Sistemi’nin 
önemli bir parçası olarak uygulanan ‘Müteahhit SEÇ Yönetim Sistemi’ uygulama süreci katılımcılarla paylaşılacak-
tır. GEREÇ-YÖNTEM: Müteahhit SEÇ Yönetim Sistemi kapsamında yapılan denetimlerin bulguları ortak bir veri 
tabanına aktarılmakta, denetlenen müteahhitler belirlenen SEÇ kriterlerine göre puanlandırılmaktadır. Yüksek 
puan alan firmalar ödüllendirilmekte, düşük puan alanlar ise SEÇ açısından gerekli iyileştirmeleri yapmak üzere 
teşvik edilir. Puanlama sonucunda düşük puan alan firmalar, tespit edilen uygunsuzlukları gidermeden rafineri 
sahalarında çalıştırılmamaktadır. Denetimler dışında, SEÇ konularında bilgi ve tecrübelerin aktarıldığı, müteahhit 
firmaların SEÇ konularında teşvik edilerek sürekli gelişimin sağlandığı ‘Müteahhit Bilgilendirme Toplantısı’ on beş 
günde bir müteahhit firma SEÇ profesyonelleri ile yapılmaktadır. BULGULAR: 2015 yılında 33 müteahhit firmaya 
SEÇ denetimi yapılmış, toplam 28 adet ‘Müteahhit Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleşmiştir. Tüpraş ve birlikte 
çalışılan müteahhit firmaların SEÇ konularında yaptığı işbirliği sayesinde, müteahhit firmalarda ayın SEÇ çalışanı, 
SEÇ slogan yarışması gibi ödüllendirme sistematikleri oluşmuştur. Rafineri iş sağlığı ve güvenliği performansı 
incelendiğinde; uygulamaların yansıması olarak, bir önceki yıla göre müteahhit firmaların yaşadığı iş kazalarında 
yaklaşık %55 azalma gözlemlenmiştir. SONUÇ: Müteahhit SEÇ Yönetim Sistemi kapsamında yapılan denetimler, 
işbirliği toplantıları, ödüllendirme sistemi ve diğer teşvik edici uygulamalar, SEÇ kültürünün müteahhit çalışanla-
rına yayılarak daha emniyetli bir çalışma ortamının tesis edilmesi ve iş kazalarının azalmasında etkili yöntemler 
olarak öne çıkmıştır. 

Monitoring, auditing and performing incentive applications to contractors in terms of 
occupational health and safety practices 
 
Gizem Güngör 
Turkish Petroleum Refineries Co., Occupational Health and Safety Department, İzmir, Turkey 
 
INTRODUCTION: In workplaces, in order to ensure a suitable work environment in terms of Health, Safety and 
Environment (HSE) and achieve the success of conducted HSE policy, it is necessary to cooperate with contrac-
tors with HSE practices by means of auditing contractors, correcting deficiencies that identified and performing 
incentive methods to encourage them. In this context, “Contractor HSE Management System” practices imple-
mented as a key part of the “HSE Management System” will be shared with the participants. METHOD: Audit 
findings within the scope of Contractor HSE Management System are transferred to common data base and the 
audited contractors are graded according to specified HSE criteria. Contractors get high scores are rewarded and 
with low scores, on the other hand, are encouraged to make the necessary improvements with regard to HSE. 
Until they correct the deficiencies detected, they are not allowed to work in the refinery. Apart from audits, 
“Contractor Information Meeting” where HSE knowledge and experiences shared with contractors’ HSE professio-
nals to improve and encourage aspect of HSE is conducted once every 15 days. FINDINGS: In 2015, HSE audits 
were carried out for 33 contractors and a total of 28 “Contractor Information Meeting” was conducted. In con-
sequence of cooperation with contractors in HSE issues, incentive award systems such as HSE employee of the 
month and HSE slogan competition have occurred. When HSE performance of refinery is analyzed, as a reflection 
of the applications, approximately 55% decrease in work accidents of contractor is observed from a year earlier. 
RESULTS: Contractor HSE Management System audits, collaboration meetings, reward system and other incenti-
ve applications are emerged as an effective method for establishing a safer work placement by spreading HSE 
culture to employees of contractors and reducing work accidents. 
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OP-015 

Müteahhit Firma İSG Yönetim Prosedürü 
Halil Zeybek 
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 

Müteahhit firmaların şirketimiz bünyesinde yürütmekte olduğu tüm projelerin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler 
ile AB normlarına uygun olarak kontrol edilebilmesi ve daha güvenli olarak gerçekleştirilmesi için hazırlanmış olan 
prosedür. 
 
Bu sunumda sürecin aşağıdaki içerikleri paylaşılacaktır. 
 
- Şartname iş güvenliği onayları 
- Müteahhit firma seçimi 
- Müteahhit firma için iş güvenliği bilgilendirme eğitimleri 
- Çalışma alanında risk analizi yapılması 
- Çalışma izin formları 
- Müteahhit firma denetimleri- ceza puanı uygulaması 
- Çalışma alanı onayı (iş sonunda) 

Contractor Occupatinal Safety and Health Procedure 
 
Halil Zeybek 
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 
 
Procedure which is prepared for the safety control and safer implementatiton of the projects that are executed 
by the contractor firms in the plant in accordance with the current safety laws, regulations and EU norms  
 
In this presentation below contents of the procedure will be shared 
 
- Specificaiton safety approval 
- Contractor firm selection 
- Contractor safety info trainings 
- Risk analysis in the workplace 
- Work permission forms 
- Contractor firm audits – application of penalties 
- Contractor workplace approval (at the end of the work) 
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OP-016 

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Kurumsal Sos-
yal Sorumluluk ve Uygulamalarının Değerlendi-
rilmesi 
Murat Göçener 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara 

Özellikle 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren, şirketlerin yalnızca hissedarlarına karşı değil, toplum, çalışanlar, 
müşteriler ve tedarikçiler gibi etkileşim içerisinde bulunduğu diğer sosyal taraflara karşı da sorumluluğu olduğu 
görüşü ağırlık kazanmıştır. Bu gelişme Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) faaliyetlerinin artmasını sağlamıştır. 
KSS, şirketlerin etkileşim içinde oldukları çevreye ve paydaşlara zarar vermeden faaliyetlerini sürdürmeleri ve 
kanuni yükümlülüklerin ötesinde topluma fayda sağlamaları olarak özetlenebilir. Kavram, İş sağlığı ve güvenliği 
(İSG) koşullarının iyileştirilmesi bakımından da fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışma ile KSS’nin İSG ile işbirliğine 
açık fırsat alanlarının ve faydalı olabilecek araç ve uygulamaların tespit edilmesi hedeflenmiştir. Çalışma kapsa-
mında 46 şirkete ait 95 KSS/Sürdürülebilirlik raporu içerik analizine tabi tutulmuş ve şirketlerin İSG ve KSS hak-
kındaki görüşlerini irdeleyen bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 

 
Evaluation of Corporate Social Responsibility Practices in terms of Occupational Health 
and Safety 
 
Murat Göçener 
Turkish Ministry of Labour and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety, Ankara 
 
Especially beginning from the second half of 20th century the opinion that companies are responsible for not only 
their shareholders but also for society, employees, costumers and suppliers has gained importance. which incre-
ased Corporate Social Responsibility (CSR) activities. CSR can be summarized as companies sustaining their 
activities without giving harm to the society and shareholders to whom they interact and avail to society beyond 
legal obligations. The concept also gives opportunity in terms of improving occupational health and safety(OSH) 
conditions. It is aimed to identify opportunity fields in which CSR is open to cooperation with OHS and CSR inst-
ruments which could be beneficial. Within the context of this study, 95 CSR/Sustainability report of 46 firms re-
searched with content analysis method and a survey applied to these firms in order to understand approaches of 
them about CSR and OSH. 
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OP-017 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bağlamında Asıl İşverenin 
Yükümlülükleri 
Muzaffer Koç 
Marmara Üniversitesi 

Çalışma hayatı; istihdam, çalışma şartları, sosyal güvenlik, mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanı 
kapsamaktadır. Çalışma hayatının önemli bir kısmını oluşturan iş sağlığı ve güvenliği başta çalışan ve işveren 
olmak üzere bütün toplumu doğrudan ilgilendirmektedir.  
İş sağlığı ve güvenliği sisteminin yeterince uygulanmaması neticesinde ortaya çıkan iş kazaları, çalışanlara, işve-
renlere ve topluma ciddi maliyetler getirmektedir. Dünyada iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yılda yakla-
şık 2 milyon 300 bin kişi ölmektedir. İş kazasının neticesinde ortaya çıkan ölüm, uzuv kaybı ve yaralanmanın 
verdiği maddi ve manevi hasar hesaplanamaz. İş kazası ve meslek hastalıklarının mali boyutu da ülkelerin gayri-
safi milli hasılasının yüzde biri ile dördü arasında değişmektedir.  
Yapılan çalışmalar işçi sağlığı ve güvenliği konusunda etkili tedbirler alınmasıyla iş kazalarının azaltılabileceğini 
göstermektedir. İş kazalarının önlenebilir olduğu gerçeğinden hareket eden 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, önleyici ve iyileştirici bir yaklaşımla işverenlere işyerinden ve yaptıkları işten kaynaklanan tehlike ve 
risklere karşı çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak, işyeri hekimi istihdam etmek, risk değerlendirmesi 
yapmak, işe başlamadan önce sağlık taraması yaptırmak gibi birtakım yükümlülükler getirmiştir. 
Bir işverenin işyerinde yürüttüğü faaliyetleri kendi personeliyle yerine getirmesi olağan bir durum iken çeşitli mali 
ve teknik sebeplerden dolayı işverenlerin, bazen işin bir bölümünü başka bir işverenin işçileri vasıtasıyla yapma-
ları da söz konusu olabilmektedir. Alt işverenlik, işverene işyerindeki mal veya hizmet üretimini başka bir işvere-
nin işçileri vasıtasıyla gerçekleştirme imkânı sağlayan bir uygulamadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu, asıl işverene alt işveren çalışanlarına yönelik çalışanların bilgilendirilmesine, çalışanların eğitilmesine iş sağlığı 
ve güvenliği kurulu kurulmasına, iş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonunun sağlanmasına önemli yükümlülükler 
getirmiştir.  
Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği Kanunu bağlamında asıl işvereninin alt işveren çalışanlara yönelik yükümlü-
lükler ele alınacak, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin problemler ve bunlara yönelik çözüm önerileri tartışılacaktır. 

 
Main Employer’s Obligations in the Context of Occupational Health and Safety 
 
Muzaffer Koç 
Marmara University 
 
Working life covers several areas such as employment, working conditions, social security, vocational training, 
and occupational health and security. Occupational health and safety which is an important part of working life, 
concerns the whole society including primarily employees and employers. 
The occupational accidents, which occur as a result of the lack of adequate occupational health and safety sys-
tems, costs several to the employees, employers and the society. Studies show that occupational accidents can 
be reduced by taking effective measures regarding occupational health and safety. The Occupational Health and 
Safety Act No. 6331, which take off from the reality that occupational accidents are preventable, has brought 
several obligations to employers such as employing an occupational physician, to perform a risk assessment in 
the workplace, to obtain health screening prior to the start of the work, with the aim of protecting occupational 
health and safety of the employees. 
Although the norm is that an employer undertakes the works in the workplace with his/her own employees, in 
some cases, due to some certain financial and technical reasons an employer can undertake a part of the works 
in the workplace with a subcontractor’s employees. The subcontracting is an application that gives an employer 
the opportunity to perform the production of goods and service in the workplace by another employer’s emplo-
yees. The Occupational Health and Safety Act No. 6331, have brought significant liabilities to the main employers 
for training and informing the subcontractor’s employees, for establishing an occupational health and safety 
committee and for ensuring the coordination on the matter of occupational health and safety. 
In this study, the main employer’s liabilities to the employees of the subcontracts are being examined in the 
context of occupational health and safety, and the problems related to the occupational health and safety and 
proposed solutions are being discussed. 
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İSG Kültürünün Toplumda Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması 
Improvement And Dissemination of OSH Culture In Society 
OP-018 

Akılcı ilaç kullanımı bilincini teşvik etmeye yönelik 
yürütülen bir etkinliğin sonuçlarının değerlendirilmesi 
Arzu Kıroğlu1, Mustafa Kemal Eryar1, Ülkü Sur Ünal1, Ahmet Akıcı2, Bilge Ege1 
1Turkcell Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. 
2Marmara Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı 

GİRİŞ-AMAÇ: Çalışanların akılcı ilaç kullanımı (AİK) konusunda yüksek farkındalık sahibi olmaları, sürdürülebilir 
İş Sağlığı ve Güvenliği’nin (İSG) önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Günümüze değin konunun etraflıca ele 
alınmamış olması, önemli eksiklik olarak yorumlanabilir. Akılcı olmayan ilaç kullanımı sorunları nedeni ile çalışan-
ların sağlığı ciddi tehlikelere açıktır. Çalışmada çağrı merkezi şirketinde “çalışanlarda AİK bilincinin geliştirilmesi, 
ilaç israfının önlenmesi, ilaç atıklarının doğru imhası’’ kapsamında yürütülen etkinliklerin değerlendirilmesi amaç-
lanmıştır.  
YÖNTEM: Proje, Global Bilgi Şirketi tarafından 2013’te Kurum çalışanlarına yönelik olarak başlatıldı. Projenin 30 
Kasım 2015’e kadarki verilerine sunumda yer verildi.  
• AİK bilincini geliştirmeyi teşvik etmeye yönelik kurum çalışanlarına eğitim verildi,  
• anket uygulandı,  
• evlerindeki kullanılmayan ilaçlar toplandı,  
• uygun bulunanlar hayvan barınaklarının kullanımı için yetkililere teslim edildi, 
• kalan ilaçların imhası sağlandı, 
• süreçler katılımcılar ve kamuoyuyla paylaşıldı.  
BULGULAR: İstanbul’da Kurumun sağlık temsilcilerine 2013’te AİK konusunda eğitimi verildi. İstanbul, İzmir, 
Diyarbakır, Erzurum’daki kurum çalışanlarına çoğunluğu “evde bulundurulan ilaçları” sorgulayan sorulardan olu-
şan anket uygulandı. AİK bilincinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan broşürler/etiketler/afişler/posterler bu 4 il 
ve ilave 5 ilde (Ankara, Karaman, Van, Şanlıurfa, Edirne) dağıtıldı. Şirket içi internet sayfası, seminerler, İSG 
eğitimleri kanalıyla da çalışanlar proje hakkında bilgilendirildi. Çalışanların projeye gönüllü katılımının, ilgisinin 
yüksek olduğu tespit edildi. Kurumun sağlık biriminde toplam 13804 kutu ilaç toplandı. Bu ilaçlardan uygun ko-
şullarda saklandığı varsayılan ve son kullanma tarihi (SKT) geçmemiş olan 2557 kutu ilaç hayvan barınaklarında-
ki yetkililere teslim edildi. Kalan ilaçlar, toplanan ve SKT’si geçmiş diğer ilaçlarla birlikte (toplam 560 kg) uygun 
koşullarda imha ettirildi.  
TARTIŞMA - SONUÇ: Projeyle, AİK bilinçlendirme faaliyetlerine ve sonuçlarının paylaşımına yoğun ilgi gösteril-
miş olması, atık ilaçların yeniden kullanılabilmesine olanak sağlanması, kullanılamayanların doğru şekilde imha 
edilmesi vb. olumlu çıktılar, projenin AİK bakımından başarı sağladığına işaret etmektedir. Projenin, ulusal ve 
uluslararası düzeyde konuya ilişkin benzeri işlerde örnek olabileceği düşünülmektedir. 

Evaluation of the results of an activity conducted to raise awareness of the rational 
use of medicine 
Arzu Kıroğlu1, Mustafa Kemal Eryar1, Ülkü Sur Ünal1, Ahmet Akıcı2, Bilge Ege1 
1Turkcell Global Bilgi Marketing Advisory and Call Service Inc.,Istanbul 
2Marmara University Medical School Department of Medical Pharmacology, Istanbul 
INTRODUCTION - PURPOSE: Significant awareness of the rational use of medicine (RUM) among employees is 
an important part of sustainable Occupational Health and Safety (OHS). The fact that the issue is not more 
widely addressed today could be viewed as a significant shortcoming.Employees face serious health hazards due 
to problems with the irrational use of medicine. The purpose of the study was to evaluate the activities conduc-
ted at a company call center as part of “to raise employee awareness of RUM, prevent wasteful consumption of 
medicine and properly dispose of medicinal waste.”  
METHODS: The project has started at 2013 and the presentation contains data until 30 November 2015.  
• An education about raising awareness of RUM was conducted among company employees, 
• a questionnaire was performed, 
• unused medicines in their homes were collected, 
• suitable medicines were handed over to officials for use in animal shelters, 
• the remaining medicines were disposed of, 
• the processes were shared with participants and the public.  
RESULTS: RUM education was provided for company health-care representatives in Istanbul in 2013.A question-
naire consisting mostly of questions about “medicines kept at home” was conducted with company employees in 
Istanbul, Izmir, Diyarbakır and Erzurum. Brochures/labels/posters/banners prepared to raise awareness of RUM 
were distributed in these four provinces and an additional 5 provinces (Ankara, Karaman, Van, Şanlıurfa and 
Edirne).Employees were also made aware of the project through the company website, OHS training and semi-
nars.Voluntary employee participation and interest in the project was high. 13804 boxes of medication were 
collected in the company health department.Of them, 2557boxes had been properly stored and which were not 
passed the expiration date (ED) were delivered to animal shelter officials.  
DISCUSSION - CONCLUSION: This project can be a model for similar workplaces on a national and internatio-
nal level 
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OP-019 

Sağlıklı ve Güvenli Yaşam İçin Hep Birlikte Çalışmak 
Bülent Gök 
Arçelik A.Ş. 

Kazaların ve hastalıkların sadece mevzuat yaptırımları ve denetimlerle önlenemeyeceği, sağlıklı ve güvenli yaşam 
kültürünü geliştirmek ve istediğimiz seviyelere getirmek için de sadece işyerlerinde verilen eğitimler ve iş orta-
mında yapılan çalışmaların yeterli olmadığı günümüzde herkes tarafından kabul edilmektedir. 
Tüm yaşam ve çalışma alanlarında “sağlıklı ve güvenli yaşam kültürünün oluşması, gelişmesi ve sürekliliğinin 
sağlanması" ile olası kazaların ve hastalıkların azaltılması ve önlenmesi mümkün olabilecektir. Bu da ancak resmi 
kurum ve kuruluşlar, özel sektör kuruluşları, çalışanlar, aileler ve bireylerin bu konuda kendi üzerlerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmeleri ile sağlanabilecektir. 
İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevcut durumdan daha iyi seviyelere gelmek, olası iş kazaları ve meslek has-
talıklarını azaltmak ve önlemek için toplumun tüm kesimlerinde seferberlik ilan etmek, geçmişimizde yer alan 
"imece" uygulamalarındaki felsefe ile toplumdaki tüm bireylerin aktif katılımı, katkısı, görüş ve önerilerini bir ara-
ya getirerek, ortak hedefler doğrultusunda sorumluluk alarak hareket edilmesi gerekmektedir. 
Yapılabilecek bazı örnek çalışmalar: 
Anaokulundan başlayarak, doktora seviyesine kadar tüm eğitim süreçlerinde "sağlıklı ve güvenli yaşam" kavram-
larının yer almasını sağlayacak şekilde eğitim müfredatlarının gözden geçirilmesi ve revize edilmesi, 
Mesleki eğitimlerin içeriğine mutlaka mesleklere özgü tehlike ve riskler ile kişileri koruyacak önlemlerin ve güven-
li çalışma yöntemlerinin eklenmesi,  
Başta okullar olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda güvensiz davranışları uyaracak, güvenli davranışları ise 
destekleyecek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi, etkin bir şekilde ve sürekli olarak iletişiminin yapılması, 
Tüm öğretim görevlilerinin sağlık ve güvenli yaşam konusunda bilgi sahibi olmaları ve örnek davranışlar sergile-
melerinin teşvik edilmesi, 
Ev hayatı ve sosyal yaşamdaki tehlike ve risklere karşı bireylerde bilinç oluşturacak şekilde medya ve iletişim 
araçlarının etkin olarak kullanılması, 
Toplumun göz önünde olan ve örnek alınan bireylerinin sağlıklı ve güvenli yaşama dikkat çekecek mesajlar ver-
melerinin, örnek davranışlar sergilemelerinin sağlanması ve etkin iletişiminin yapılması, 
Sosyal sorumluluk ve gönüllülük projelerinde sağlıklı ve güvenli yaşama yönelik çalışmalara öncelik ve destek 
verilmesi, 
Belediyeler tarafından aile bireylerinin sağlık ve güvenlik konusunda katılabilecekleri ücretsiz eğitimler düzenlen-
mesi 

Working As One (Together) For a Healthy and Safe Lifetime 
 
Bülent Gök 
Arçelik Group 
 
It is obviously clear that only the legislation sanctions and audits could not prevent the accidents and diseases 
and also in order to create a healthy and safe lifetime culture and bring to a acceptible level also the trainings 
given and activities hold in the workplace are not enough by themselves. 
The prevention of accidents and diseases will be possible by the “creating, evaluating and maintaining the susta-
inability of a healthy and safe living culture” in all living and working areas. This can be achieved if only govern-
mental institutions and organizations, private sector organizations, employees, families and individuals are fulfil-
ling their responsibilities in this issue. 
In order to bring the occupational health and safety to a better level, reduce and prevent the possible work acci-
dents and occupational diseases, we should bring the active participation, contributions, views and suggestions 
of all individuals in society together and lead them to act for common goals, like the “imece” application from our 
history. 
Some suggestions are given below: 
To review and revise the training curriculum in order to maintain the healthy and safe lifetime concept starting 
from kindergarten to doctorate level in all the educational process  
To add the hazards, risks, precautions and safe working procedures spesific to the vocational trainings and on-
the-job trainings. 
To set the working procedures, warning the unsafe behaviours and supporting the safe behaviours in all instituti-
ons and organizations, especially in schools and make the communication effectively and continuously. 
To support all teaching staff to have a knowledge about healthy and safe lifetime and to exhibit exemplary beha-
viors as leaders. 
To use the media and communication tools effectively in order to create awareness by the individuals at home 
and social life against the hazards and risks  
To organize free health and safety trainings by the municipalities for mothers and fathers. 
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OP-020 

Politicians' Attitude towards Industrial Accidents 
in Turkey: A Historical Comparison from 1992 to 
2014 From Kozlu to Soma, what has changed so 
far in two decades? 
Bünyamin Esen 
Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul 

In 2014 Turkey faced its biggest industrial accident in history with 301 fatalities in a mine. The governing Justice 
and Development Part (AkParty) has responded to Soma accident with a strong political language. Critics has 
perceived by the governing politicians as a threat to the existing political authority and the accident has trigge-
red a countrywide political debate. Thus, it has presented a major challenge for the AkParty government. 
There is a gap in the literature to investigate political aspects of this phenomenon, especially by scrutinizing the 
political language and policy discours. Thus, defining the political discourse, language, political concepts, and 
attitudes that are being operationalised by politicians in the case of a major industrial accident is an interesting 
research area, in which findings may both contribute understanding of Turkey’s political regime, political attitu-
des of governing politicians, and the political causes of the structural problem of industrial accidents. 
In this study, Turkish politicians’ attitudes towards major industrial accidents has been examined with a compa-
rative-historical methodology. For this purpose the paper has scanned the major published media sources in 
1992 and 2014 major industrial accidents. When needed the official minutes of TBMM (Grand National Assembly 
of Turkey) have also been scanned. The main focus is on to identify the change, similarity and contrasts in politi-
cians’ attitudes, political concepts and political discourse towards major industrial accidents from 1992 to 2014. 
This kind of a historical comparison for assessing the change in the political attitudes over industrial accident is 
first in the literature. Our findings show that a populist, unreformist and protectivist political attitude can be tra-
ced among politicians’ which remains constant by years. The study contributes both to the discussions over the 
modes of illiberal governance and to studies on the change and resilience of political discourse in Turkey. 
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OP-021 

Atipik İş Sözleşmeleriyle Çalışanların İş Sağlığı ve 
Güvenliği Haklarının Korunması 
Erbil Beytar 
Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı, Kocaeli 

Belirli süreli iş sözleşmesi ve geçici iş ilişkisi işçinin korunması bağlamında daha az sözleşmesel koruma sağlar. 
Belirli süreli iş sözleşmesi ve geçici iş ilişkisi ile çalışan işçilerin de en az belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile çalışanlar 
kadar iş sağlığı güvenliği önlemlerinden yararlanmaya hakları vardır. 89/391 sayılı Avrupa Birliği İş Sağlığı ve 
Güvenliği Çerçeve Yönergesi ulusal standartlar ve iş sağlığı ve güvenliği önlemleri ile ilgili süreç yönetme şeklin-
deki paradigma yönetiminde, değişimde etkin rol oynamıştır.  
63331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bu çerçeve yönergeye uyum sağlayacak şekilde yeniden yapılandırıl-
mıştır. Avrupa Birliği tarafından belirsiz süreli iş sözleşmesi ve geçici iş ilişkileri Avrupa Birliği İş Sağlığı ve Güven-
liği Çerçeve Yönergesi bağlamında 91/383 sayılı belirli süreli veya geçici iş ilişkisi ile çalışan işçilerin sağlık ve 
güvenliklerinin iyileştirilmesine yönelik önlemlerin özendirilmesi hakkında yönerge çıkartılmıştır.  
Atipik iş sözleşmeleriyle çalışan işçilerin hukuki statüleri, belirsiz, sağlamlık ve devamlılıktan yoksun istikrarsız bir 
hukuki durum yaratır. Belirli süreli iş sözleşmesindeki bu eğretiliğin ulaştığı son nokta geçici iş ilişkisinin doğuşu-
dur. İşçinin korunması hukuku olarak yaratılan iş hukuku içinde tarihsel gelişim sürecinde yaratılan belirli süreli iş 
sözleşmeleri ile geçici iş ilişkisi uygulamalarının meşruiyeti çok tartışılmaktadır.  
Geçici iş ilişkilerinin yarattığı temel sorun emek istismarıdır. Geçici iş ilişkisi sistemi ve belirli süreli çalışma türü iş 
yerlerinde belirsiz süreli çalışan işçilerin işlerini ellerinden almakta, bu işleri düşük ücretle çalışan, güvencesiz 
konumdaki bu eğreti işçilere vermektedir. Avrupa Birliği tarafından yürütülen çalışma sonuçlarında, iş ile alakalı 
kaza ve hastalıklara ilişkin verilerde, belirli süreli ve geçici iş ilişkisi ile çalışan işçilerin diğer işçilere göre daha 
fazla kaza ve hastalığa maruz kaldığı görülmektedir. 

The Protection of Rights to Occupational Healt an Safety of Workers Who Work With an 
Atypical Employment Contact 
 
Erbil Beytar 
Department of Labour and Social Security, Faculty of Law, Kocaeli University,Turkey 
 
Fixed terms contracts and the temporary employment contract provide less contractual protection in the context 
of protection of employees. Employees who work as part of fixed term contracts or the temporary employment 
contract have rights to access to occupational health and safety as much as employees work as part of indefini-
ted term employment contract. The European Framework Directive on Safety and Health at Work(No:89/391) 
played an active role in paradigm shift and management in the context of process management in regard to me-
asures of health and safety at work. 
Law no. 6331 on Health and Safety at Work was restructured to suit to that framework direcitive. Directive 
91/383 supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of workers 
with a fixed duration employment relationship or a temporary employment relationship in the context of The 
European Framework Directive on Safety and Health at Work(Directive 89/391) was issued by European Union.  
Legal status of workers who work with an atypical employment contarct create ambiguous and deprived of 
strenght and continuity legal position. The final point of inconsistency status in fixed term contract is emergence 
of temporary employment contract. Legitimacy of practice of fixed term employment contract and temporary 
employment contract have been discussed a lot.  
The main problem about temporary employment relationship is explotation of labour. The system of temporary 
employment and fixed term employment relationship take works of workers who work with temporary employ-
ment contract away and give another workers who work for low cost and vulnerable. The data related to working 
accident and ilness in the study which have done by European Union show that workers who work with tempo-
rary employment relationship and fixed term relationship are exposed to disease and accident more than the 
other workers. 
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OP-022 

İşletmelerde İş Güvenliği Kültüründe İşgörenlerin 
Güvenlik İletişimi Algılarının OSGB (ORTAK 
SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ) Yükümlülükleri 
Kapsamında Değerlendirilmesi 
Funda Yali ̇m1, Kağan Cenk Mızrak2 
1Nişantaşı Üniversitesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, İstanbul 
2Nişantaşı Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul 

Çalışma yaşamında sıklıkla karşılaşılan iş kazaları ve meslek hastalıkları aileleri ile birlikte iş görenleri, işverenleri 
ve devleti yakından ilgilendirmektedir. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren bütün işletmeler güvenli bir çalışma 
ortamı yaratmak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak, tehlike ve riskli durumları yok etmek 
ve/veya en aza indirmek noktasında sorumludur. Ancak tümündeki ortak nokta iş görenler için sağlıklı ve güvenli 
bir çalışma ortamının yaratılması isteğidir. İşletmeler günümüzde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yerine getiril-
mesi gereken yükümlülükler için OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi)’lerden hizmet almaktadırlar. 28512 sayılı 
“İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” nde tanımlanan şekli ile OSGB ( Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) 
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini 
vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonel-
lerinin (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” olarak tanım-
lanmaktadır İş sağlığı ve güvenliğine yönelik yapılan yasal düzenlemelerin tüm taraflar için getirdiği yükümlülük-
ler ve konuya yönelik uygulamalar son yıllarda iş dünyasında üzerinde en çok konuşulan konulardan biri haline 
gelmiştir. Tüm bunların yanı sıra iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesinde en az kanunun getirdiği 
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kadar önemli bir konu da güçlü bir iş güvenliği kültürünün yaratılması ve 
yönetim-çalışan kapsamında etkili bir güvenlik iletişiminin sağlanmasıdır. Bu çalışma kapsamında İstanbul İlinde 
inşaat sektöründe faaliyet gösteren ve OSGB ile çalışan işletmelerin çalışanlarına yönelik bir anket düzenlenecek-
tir. Araştırmanın amacı güvenlik iletişimi algısının çalışanların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip gös-
termediğini belirlemek ve OSGB’lerin işletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uygulamaları ile güvenlik 
iletişimi algısı arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Anket sonuçları SPSS 21.0 programı ile analiz 
edilecektir. Verilerin analizinde geçerlilik ve güvenilirlik analizi, bağımsız örneklem t testi, varyans analizi (ANO-
VA), korelasyon analizi kullanılacaktır. 

The Evaluation In The Scope Of JHSA (Joint Health And Safety Agencies) Of How Wor-
kers Perceive Safety Communication In The Work Safety Culture Of Businesses 
 
Funda Yali ̇m1, Kağan Cenk Mızrak2 
1Departmant of Public Relations and Advertisement, Nisantasi University, Istanbul, Turkey 
2Department of Occupational Healty and Safety, University of Nisantasi University of Vocational School, Istanbul, 
Turkey 
 
The work accidents and vocational illnesses that are often encountered in work life closely concern families, the 
workers and the government. All businesses operating in different sectors are responsible for creating a safe 
work environment, eliminating work accidents and vocational illnesses and eliminating and/or reducing to a mi-
nimum to hazards and risks in a workplace. Businesses receive services from JHSA (Joint Health and Safety 
Agencies) for the obligations required to be fulfilled in terms of work health and safety. In its form defined in the 
“Work Health and Safety Services Regulation No. 28512, JHSA (Joint Health and Safety Agencies) are “Private 
establishments comprised of work health and safety professionals who are authorized by the Ministry of Emp-
loyment and Social Security, established to provide businesses with work health and safety services and possess 
the physical and medical capability required by the regulation”.. Also another topic as important as carrying out 
the legal requirements imposed to prevent work accidents and vocational illnesses, is creating a strong work 
safety culture and ensuring effective safety communication between manager-employee. In the scope of this 
work, a survey will be conducted in businesses operating in construction industry in Istanbul that work with 
JHSA. The purpose of the survey is to determine whether or not the safety communication perception varies 
according to the demographic features of employees and reveal whether or not there is a connection between 
the work health and safety applications of the JHSAs in workplaces and the safety communication perception. 
The survey results will be analyzed with the SPSS 21.0 program. Validity and reliability analysis, independent 
sampling t test, variance analysis (ANOVA) and correlation analysis will be used to analyze the results. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Arasında İşe 
Bağlı Stres Ve Tükenmişlik Sendromu: 
Serpil Aytaç1, Gizem Akalp2 
1Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Çalışma 
Psikolojisi Ana Bilim Dalı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi Teknik bilimler Meslek Yüksek Okulu, Mülkiyet ve Koruma Bölümü,İş Sağlığı ve Güvenliği 
Programı, Bursa 

İçinde bulunduğumuz 21.yüzyıl içinde ülkenin ve dünya ekonomisinin gidişi, politik hayatın belirsizlikleri, çarpık 
kentleşme ve yetersiz altyapı imkanları, teknolojik değişikliklerin değişime uğrattığı yaşam tarzı, alışkanlıklar ve 
kuşaklararası çatışma, zor, rekabetçi, aşırı çalışmaya dayalı endüstriyel yaşam gibi nedenler, çağımızın hastalığı 
olarak görülen stresin insanları tehdit eden büyük bir tehlike olarak belirmesine yol açmaktadır. İş yaşamında da 
işe bağlı stres kaynaklı fizyolojik ve psikolojik hastalıklar her geçen gün daha fazla artmaktadır. Sonuçta işe bağlı 
stres, iş hayatında verim düşüklüğü, iş kazalarında artış, işe devamsızlık, yüksek sağlık sigortaları ödemeleri, 
personel devir hızında artış ve tükenme hissi gibi olumsuz sonuçlara yol açmakta, bu durum stresin insanlar ve 
yaptıkları işler, işyerleri açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.  
Bu çalışmanın amacı çalışanların iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olan ve iş sağlığı ve güvenliği açısından bir 
psiko-sosyal risk olarak değerlendirilen iş stresi ve tükenmişlik durumunun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uzmanları 
arasındaki durumunu araştırmaktır. Bu araştırmada, risk değerlendirmelerini yapmakla yükümlü iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanlarının yaptıkları işe bağlı stres ve tükenme durumu, A-B-C sınıfı uzmanlık dereceleriyle ve çalış-
tıkları sektör itibariyle karşılaştırılarak incelenmiştir. Bu çalışma İSG katip’e kayıtlı iş sağlığı ve güvenliği uzman-
larına online olarak yapılmış ve House ve arkadaşları tarafından geliştirilen 7 soruluk İşe bağlı stres ölçeği ile 22 
sorudan oluşan Maslach Burnout Envanteri uygulanmıştır. Çalışmamıza 734 (551 erkek, 183 kadın) kişi katılmış 
olup, yaş ortalaması 36.96+8.56 dir (geri dönüşüm oranı %63). Veriler, T test, Pearson Correlation ve One-Way 
Anova ile analiz edilmiştir. 
Elde edilen sonuca göre iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının A-B-C sınıfına göre stres ve tükenme düzeylerinin 
farklılaştığı (p >0.05) ve uzmanlar arasında yaşanan işe bağlı stresin yaygın olduğu anlaşılmıştır. 

 
Work-Related Stress and Burnout Syndrome Among Occupational Health And Safety 
Experts 
 
Serpil Aytaç1, Gizem Akalp2 
1Uludag University, Faculty of Economics and Administrative Sciences Head of Labour Economics and Industrial 
Relations Department 
2Uludag University, Vocational School of Technical Sciences Occupational Health and Safety Department 
 
In the 21th century the situation of domestic and world economy, the uncertainty of political life, rapid urbaniza-
tion, inadequate infrastructure facilities, technological changes, habits, conflicts and competitive factors are in 
progress in our daily life. Physiological and psychological diseases caused by stress are some symptoms on our 
dangerous stress level. As a result; loss of productivity, absenteeism, higher health insurance payments, increa-
sed staff turnover rate, work accidents are some factors to take into consideration. In this study, job stress and 
burnout levels would be examined among health and safety professions.  
The purpose of this study was to determine the job stress and burnout levels among OHS Experts whose are 
responsible for the employees’ occupational health and safety and psycho-social risks assessment. In this study, 
Job stress and burnout status of OSH specialists have examined the according to A-B-C class expertise and in-
dustries which they works. The study comprised 734 OHS Experts; 183 females and 551 males whose are mem-
ber of OHS Katip (mean age = 36.96+8.56). Questionaries’ sent their email address by online and return rate 
was. 63%..For data collection, a socio-demographic questionnaire and the stress scale and Machlak Burnout 
scale were used. Data were evaluated using the T-Test, Pearson Correlation and One-Way Anova analysis. As a 
result of this study, stress and burnout levels, statistically significant difference was determined between the A-
B-C Expert groups in respect of gender and demographic factors (p >0.05) and job stress very common among 
OHS Experts. 
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2-6 Yaş Arasındaki Çocuklarda Güvenlik Kültürü 
Oluşturma 
Gülşah Süne, Mustafa Eryüksel 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İstanbul 

Ülkemizde 6331 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları geçmiş yıllara 
oranla hız kazanmasına rağmen, çalışan ve işverenlerin büyük bir kısmında ne yazık ki halen daha zorunluluk 
olmaktan öteye gidemediğini yani içselleşmediğini görmekteyiz. İşyerlerinde İSG kültürünün oluşturulması için 
birtakım çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda çalışanların büyük bir kısmında İSG kültürünün 
oluşmadığını görmekteyiz. Çünkü yapılan çalışmalar işyeri sınırları içerisine hapsedilmiştir. Belirli bir yaşa gelen 
kişilerde kültür oluşturmak sanıldığından daha zor bir durumdur. Bu kapsamda ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği 
kültürü değil de güvenlik kültürünün oluşturulması gerekmektedir. Bu çalışmaların ise insanların kişiliklerinin 
oluştuğu ve öğrenmenin en yoğun olduğu, toplumun en temelinden yani çocuklardan başlanması ve yaşamın 
tümünde uygulanması gerekmektedir.  
Okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. Çünkü bu dönem çocukların daha 
sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerinin büyük 
ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği süreçtir. Bu nedenle çocuğun küçük yaşlarda sağlıklı bir ortamda geli-
şimini sürdürmesi son derece önemlidir. Büyüyüp bir birey haline geldikleri zaman kurallara itaat etmek yerine 
neden bu kurallara uyması gerektiğini anlamış, iş sağlığı ve güvenliğini özümsemiş ve bu kültürle büyümüş ço-
cuklarımız sayesinde iş sağlığı ve güvenliği istenilen düzeye gelecektir. 
Bu çalışmada; 2 – 6 yaş arasındaki çocuklarda güvenlik kültürünün oluşturulması için çocuklara verilecek eğitim-
ler ve eğitim materyalleri oluşturulmuştur. Çocuklara verilen eğitimin değerlendirilmesi sürecinde çocukların en 
fazla vakit geçirdikleri (ev, yuva vb.)alanlarda çocuklardaki güvenli davranış oluşturma süreci değerlendirilmiştir. 
Çocukların aileleri veya yuva öğretmenlerinin güvenlik algıları ölçülmüştür. Çocuklardaki güvenli davranış oluş-
turma sürecinin aile, kreş veya yuva öğretmenlerinin güvenlik algıları ile bağlantısının saptanması için verilerden 
anlamlı sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Çocukların güvenli davranış oluşumunda sosyal yapının etkisi değer-
lendirilmiştir. 
Ülkemizde SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’nin oluşturulması için hiç vakit kaybetmeden geleceğin 
işverenleri, mühendisleri, öğretmenleri, doktorları, inşaat çalışanı, maden çalışanı, CEO’su, başbakanı, cumhur-
başkanı olacak çocuklarımızda güvenlik kültürünün içselleştirilmesi için çalışmalara başlanması gerekmektedir. 

Creating A Culture Of Security In Children Between The Ages Of 2-6 
 
Gülşah Süne, Mustafa Eryüksel 
Department of Occupational Health and Safety, İstanbul Yeni Yüzyıl University, Istanbul, Turkey 
 
OHS work carried out for creating a culture in some workplaces. A large proportion of employees as a result of 
this work we can see whether there is a culture of OHS. Because studies indicate that within the boundaries of 
the workplace and was imprisoned. In this context, the occupational health and safety culture in our country, not 
a culture of safety needs to be established. These studies formed the foundation of the society where people 
develop their personalities and learning is most intensive from begin and throughout the life of the kids needs to 
be implemented.  
Pre-school education is the first button of the shirt, and that's true iliklenme. Later that play an important role in 
the lives of children this period because of physical, cognitive, social-emotional, and language development is 
largely completed mind, your personality is shaped by the process.  
In this study, 2 – 6 years of age in children between the creation of a culture of education that shall be given to 
children for security and training materials created. Most of the children spent too much time training given to 
children in the evaluation process for home, sockets, etc.)the process of creating safe behavior in children in the 
area was evaluated. Parents of children or kindergarten teacher perceptions of security measured. The process of 
creating safe behavior of children in the family, nursery or kindergarten teacher perceptions of the security from 
the data to obtain meaningful results for the determination of the connection has been studied.  
Without losing any time in our country for the creation of sustainable occupational health and safety the Emplo-
yers of the future, engineers, teachers, doctors, construction workers, mine employees, CEO, Prime Minister, 
president, who will be the internalization of safety culture to our children and efforts should begin immediately. 
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OP-025 

Bakır, Kalay ve N�kelaj �le Çalışılan ve Ayakkabı ve 
Çanta Üret�len İşyerler�nde İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� 
Farkındalığının Artırılması Projes� 
İsmail Çelik, Meftun Sakallı, İlker Acar, Aslıcan Güler, Ferdi Karakaya 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
İş kazası ve meslek hastalığı sayılarının azaltılmasında mevzuatın yanı sıra en büyük payın iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün geliştirilmesi, farkındalığın oluşturulması olduğu şüphesizdir.  
 
Ülkemizde, çalışanların % 85’den fazlası, 1-10 arasında çalışanı olan mikro işletmelerde istihdam edilmektedir. 
Bu işletmelerin maddiyat, iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı, çalışma ortamı gibi konularda yetersizlikleri bulun-
makta ve bu yetersizlikler çalışanların sağlık ve güvenliği olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
1 -10 arasında çalışanı olan nikelaj, bakır ve kalay ile çalışılan işyerlerine ilave olarak, ayakkabı ve çanta imalatı 
yapılan işyerleri de yetersiz çalışma ortamları nedeniyle çalışanların sağlık ve güvenliklerinin olumsuz etkilendiği 
işyeri türlerindendir. Bu işyerlerinde çalışanlar, üretim esnasında ağır metallere ve bazı kimyasallara maruz kal-
maktadır. Bu maddelerin buharları, dumanları, kokuları ve bunlarla birlikte tozları solunum yollarını olumsuz etki-
lemekte ve birçok hastalığa neden olmaktadır. Bu hastalıkların başında akciğer kanseri, metal duman ateşi, çeşit-
li solunum sistemi hastalıkları, çalışma şekillerinden kaynaklı kas iskelet sistemi hastalıkları yer almaktadır. 
 
Yukarıda belirtilen değerlendirmeler sonucunda, Ankara ili Samanpazarı bölgesinde nikelaj, bakır ve kalay ile 
çalışılan ve ayakkabı-çanta imalatı yapılan işyerlerinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilme-
si amacıyla “İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Farkındalığının Artırılması Projesi” gerçekleştirilmiştir. 
 
Bu proje kapsamındaki faaliyetlerde, Ankara ili Samanpazarı bölgesinde nikelaj, bakır ve kalay ile çalışılan ve 
ayakkabı-çanta imalatı yapılan işyerlerinde çalışan yaklaşık 300 kişiye temel İSG mevzuatı, mesleki sağlık riskleri 
ve korunma yöntemleri, KKD kullanımı ve emeklilik, sağlık ve sigortacılık işlemleri hakkında eğitim verilmiştir. 
Eğitimin sonrasında, aynı çalışanların sağlık taramaları yapılmış ve işyeri ortamları fiziksel ve kimyasal kişisel 
maruziyet ölçümleri gerçekleştirilmiş, kişisel koruyucu donanımları incelenmiş ve uygun kullanımları denetlenmiş-
tir. Yapılan ölçüm, tarama ve mesleki sağlık ve güvenlik risklerinin değerlendirilmesi sonuçlarına göre alınması 
gereken önlemleri belirlenmiş, koruma ve önlemeye yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Improving the OSH awareness in the Nickel Plating, Copper and Tin Handling and Shoe 
and Bag Producing Workplaces 
 İsmail Çelik, Meftun Sakallı, İlker Acar, Aslıcan Güler, Ferdi Karakaya 
Ministry of Labor and Social Security, General Directorate of Health and Safety 
 
In order to decrease the numbers of occupational accidents and disesaes, the biggest portion with no doubt be-
longs to improving the OSH culture and awareness in addition to legislative activities.  
 
In our country, more than 85% of the workers are employed under the micro workplaces having 1-10 workers. 
These micro workplaces have insufficiencies about monetary, OSH culture and working environment which nega-
tively effects the health and safety of workers.  
 
Additional to nickel plating, working with copper and tin, shoe and bag producing workplaces having 1-10 wor-
kers are included into the workplace kinds which negatively effect the health and safety of workers according to 
insufficiencies related to working environment. Workers of these workplaces during the production phase, expose 
to heavy metals and some kind of chemicals. Fumes, vapors, mists and dusts of those chemicals causes various 
diseases and affects the respiratory system. First order of importance of diseases is lung cancer, metal mist fe-
ver, some kinds of respiratory system disorders and musculaskelatol disorders due to working positions.  
 
Consequently, Project called “Improving the OSH awareness in the workplaces” has been performed which invol-
ves nickel plating, working with copper and tin, shoe and bag producing workplaces with the aim of improving 
the OSH conditions of those workplaces.  
 
In the scope of project activites, approximately 300 workers working in nickel plating, with copper and tin, shoe 
and bag producing workplaces have been trained with the topics of OSH Legislation, OSH risks and protection 
methods, PPE Usage, Retirement and insurance. After the training organization, health screening for these wor-
kers has been performed, physical and chemical working environment measurements were done, PPEs of these 
workers have been observed and investigated about correct usage. According to measurements, screening and 
risk assessments, measures to be taken has been defined and suggestions about protection and prevention have 
been produced. 
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OP-026 

Osh system in Albania 
Laureta Xhelilaj 
Directorate of Inspection for Health and Safety at Work 

“Prevention is better than sanction”. To prevent the risk in the workplace means to go side by side with the le-
gislation and regulations for health and safety at work. The system of health and safety at work in Albania is new 
and still has much work to do for the improvement and implementation of it into the daily practice. In Albania in 
the last five years the name of State Inspectorate of Labour and Social Services has become more known to 
society and to the employers and employees.  
The general law for the health and safety at work it was approved with the Law No. 10237, Date 18.02.2010, 
“for the Health and Safety at Work in Republic of Albania”. After the approval of this law started the improve-
ment with regulations and directions, for raising the awareness of employers and employees. 
With this paper work i want to explain the importance of health and safety at work in Albania and the importance 
of it for employers and employees, but mostly for the society and the benefits of it. 
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OP-027 

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Mesleki 
Problemleri ve Ülkemiz İSG Kültürünün Yaygın-
laşmasına Katkıları 
Levent Kavlak 
İSAG, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği 

İSAG, İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği olarak ülkemiz İSG profesyonellerinin yaşadığı problemleri 
ortaya koymak amacıyla elli sorudan oluşan İSAG meslek anketi adı altında başlattığımız çalışmamıza şu an itiba-
riyle 1300 den fazla geri dönüş sağlanmıştır. İSAG derneği üyelerinin biraraya geldiği forum sitesi üzerinden ve 
İSG profesyonellerinden oluşan sosyal medya gruplarında yürüttüğümüz anket sonuçları aslında bugün İSG ala-
nında yaşanılan problemlerin birer göstergesi durumdadır.  
Anket sorularının en önemlilerinden olan İSG profesyonellerinin saha uygulamalarındaki mesleki yeterliliklerine 
ilişkin soruya 1302 kişinin verdiği cevap sonucunda % 21.1 yeterli bulurken % 78,9 yetersiz bulmaktadır. Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumlarının eğitim içeriklerinin yeterlilik dü-
zeylerine ilişkin soruya 1295 kişinin verdiği cevaba istinaden %16,8 yeterli bulurken, % 83,2 yetersiz bulmakta-
dır. İSG Profesyonellerinin eğitimlerinin hangi kurumun vermesi gerektiğine ilişkin soruya % 35,8 üniversiteler, 
% 20,2 Devlet Kurumları (ÇSGB, MEB), % 11,1 Meslek odaları, %12,2 ÇSGB tarafından Yetkilendirilmiş eğitim 
kurumları olarak geri dönüş sağlamışlardır. Üniversitelerin İSG alanından programlarının eğitim içeriklerinin ye-
terli olup olmadığına ilişkin soruya ise %22,1 yeterli % 77,9 yetersiz olarak cevap vermiştir. Üniversitelerin İSG 
alanında eğitimlere ağırlık vermesi ve eğitim içeriklerini zenginleştirerek saha uygulamaları ile uyumlu hale ge-
tirmesi yönünde beklenti ortaya çıkmaktadır.  
 
İSAG meslek anketi içeriğindeki diğer sorular mesleki uygulamalarda aktif İSG profesyonellerinin yüzdesi,sahada 
yaşadığı problemler, işveren ve çalışanlar üzerindeki etkileri,ücretleri,İSG hizmetlerini sunucularının ortaya koy-
duğu ekstra problemler, mesleki örgütlenme ve bunun gibi önemli konuları içermektedir.  
 
Ülkemizde İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için bilimsel mücadele veren İSG profesyonelle-
rinin mesleki problemleri aslında İSG alanında yaşanan problemlerin izdüşümü olarak değerlendirilebilir. Türki-
ye'de İSG kültürünün oluşturulabilmesi için İSG profesyonellerinin Mesleki gelişimleri ile birlikte saha uygulama-
larındaki karşılaştıkları mesleki sorunların çözümü büyük önem taşımaktadır. İSG profesyonellerinin yaptıkları 
çalışmalar sonucunda İSG kültürünün oluşumu işyerlerinden başlayarak ilerleyen zamanda toplumun tamamını 
içerisine alacaktır. 

 
Vocational Problems of OSH Professionals and Contributions of OSH Professionals to 
improve OSH Culture in Turkey 
 
Levent Kavlak 
İSAG, Association of Occupational Health and Safety Professionals 
 
ISAG reveals living problems of the OSH professionals at work places by surveying that consists of fifty questions 
were provided return more than current as of 1300 OSH professionals. The results of survey is actually indicators 
of the problems experienced in OSH field of İSAG members were brought together through the OSH forum web 
site and social media results. 
the most important question of OSH survey questions,in the field of professional practice relating to professional 
qualifications resulted in 78.9% as sufficient and, 21.1% believe they are insufficient. Educational institutions 
authorized by Ministry of Labour and Social Security to the educational content of the proficiency levels for 1295 
persons pursuant to answer questions given by finding adequate 16.8% and 83.2% find inadequate. % 35.8 of 
OSH Professionals think universities need to provide training of professional, 20.2% Government Institutions 
(Ministry of Labor, Ministry of Education), 11.1% Vocational Chambers, they provide feedback as Accredited edu-
cational institutions by 12.2%. The question of whether the OSH program from the University of the educational 
content is sufficient enough replied in 22.1%, 77.9% inadequate. Giving priority to education and enriching the 
educational content of universities in the OSH field is emerging expectations that align with their applications. 
Other questions percentage of OSH professionals that are working actively at workplaces in OSH survey content, 
the problems experienced in the field, its impact on employers and employees, fees, extra problems revealed by 
OSH services server contains important topics such as professional organizations and so on. 
 
The vocational problems of OSH professionals are considered as a projection of the problems actually experien-
ced in OSH field.. The solution of the problems they encounter in the course of professional practice with the 
professional development of OSH professionals to establish OSH culture in Turkey is of great importance. 
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OP-028 

İş güvenliği kültüründe çalışanların kader anla-
yışları 
Mehmet Akif Erkan1, Fatma Somuncuoğlu Erkan2 
1Erciyes Üniv. İş sağlığı ve Güvenliği Pr.Kayseri 
2Ankara Üniversitesi, Din Felsefesi Ana Bilim Dalı, Ankara 

İş sağlığı ve güvenliği alanında son dönemde yapılan bir çok çalışmada, iş güvenliği kültürünün önemine işaret 
edilmiştir. Bu alanda yapılacak yasal düzenlemeler, denetim faaliyetleri, eğitimler ve diğer aktiviteler ile elde 
edilecek iyileşmeler, ancak bir güvenlik kültürü içerisinde kalıcı hale gelebileceğinden, iş güvenliği kültürü araş-
tırmalarının önemi artmaktadır. 
Bir işyerinin iş güvenliği kültürü, sadece o işyerine ait olmakla birlikte, işyerinin içerisinde yer aldığı sektörün, 
bölgenin ve toplumun kültürlerinden bağımsız düşünülemez. Çünkü iş güvenliği kültürü, gözlemlenebilen davra-
nış, dil, semboller ile birlikte, gözlemlenemeyen tutumlar, varsayımlar, dünya görüşü ve inançlar gibi öğeler de 
içerir. Bu öğelerin önemli bir kısmı, çalışanın içerisinde sosyalleştiği toplumsal yapı içerisinde kazanılır ve yerleşir.  
İş güvenliğinde en zor konulardan biri de, çalışanların yanlış yerleşmiş inançlarının düzeltilmesidir. Bu inançlar 
açık olarak ifade edilmese de, çalışanların iş görme alışkanlıklarına yansımaktadır. Özellikle iş kazalarının kaçınıl-
maz olaylar olduğu, kaderde yazılmışsa hiçbir önlemin iş kazasını engelleyemeyeceği, dolayısıyla kazalara karşı 
önlem alınmasına yönelik çabaların boşuna olduğu inancı, çok sayıda insan tarafından paylaşılmaktadır. Bu nok-
tada, çalışanların sahip olduğu “kader” inançları belirleyici olmaktadır. Kader inancı konusunda, dinlerin, mezhep-
lerin ve diğer inanç sistemlerinin farklı görüşleri olabildiği gibi, aynı grup içerisinde de farklı yaklaşımlar da ola-
bilmektedir. Bu görüş farklılıkları davranışlara yansımakta, kazalara karşı önlem alma konusunda da farklı davra-
nışlar ortaya çıkmaktadır. 
Çalışanların inançlarını gözetmeden inşa edilecek iş güvenliği kültürü ile çalışanların inançları arasında çatışmalar 
yaşanması muhtemeldir. Bu durum bazı disiplin uygulamaları ile baskı altında tutulsa bile, farklı inançlar çalışan-
lar arasında var olmaya devam edecek ve kritik anlarda davranışlara yansıyacaktır.  
Bu çalışmada, öncelikle herkesin görüş ve inancına saygı duyularak, kader inancı konusundaki farklı görüşler 
derlenmiş ve bu inançların kazalara karşı önlem alınması konusuna ne tür davranışlar sergileyebilecekleri ince-
lenmiştir. Bu sayede çalışanların inançları ile uyumlu iş güvenliği kültürü oluşturulmasına katkıda bulunulmaya 
çalışılmıştır. 

Conceptions fate of employees in occupational safety culture 

Mehmet Akif Erkan1, Fatma Somuncuoğlu Erkan2 
1Prog. Occupational Safety end Health Erciyes Univesity. Kayseri, Turkey 
2Department of Philosophy of Religion, Ankara, Turkey 
 
In many studies in OSHA area in recent years, it has been pointed to the importance of safety culture. Legal 
arrangements to be made in this area, audits, training and other activities with improvements to be achieved, 
however it can become permanent in a safety culture is increasing the importance of safety culture. 
A workplace safety culture, but it belongs to only one workplace, not be considered independent of where the 
sector in the workplace, the region and the society's culture. A significant portion of these items is gained in the 
social structure in which people socialize and settled. 
One of the most difficult issues of occupational safety is to correct people's misplaced faith. In particular, the 
belief that work-related accidents are inevitable events, hence the belief that it is in vain efforts to take precauti-
ons against accidents, are shared among employees. At this point, the employees have "fate" belief is decisive. 
Belief in fate, religions, sects and other belief systems may be different views, are also in the same group may 
have different approaches. This difference of opinions are reflected the behavior and arises in different behaviors 
about taking precautions against accidents.  
Will be built regardless of the beliefs of employees job security it is likely to experience conflict between faith and 
culture workers. In this case, even gathered together under pressure with some disciplinary practices, it will 
continue to exist between the different faiths employees and reflected in the behavior of the critical moments. In 
this study, primarily he respected everyone's opinions and beliefs. In this study, compiled different views on fate 
and to take precautions against accidents subject of this belief was examined what kind of behavior can exhibit. 
Thus, tried to contribute to the establishment consistent with the beliefs of the employee with safety culture. 
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OP-029 

Durmaksızın gidilen yol: SEÇ Kültürü (Tüpraş 
Batman Rafinerisi örneği) 
Mehmet Cemal Marangoz 
Teknik Emniyet ve Çevre Müdürü, Tüpraş Batman Rafinerisi, Batman 

Bu makalede, az gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin Sağlık Emniyet Çevre (SEÇ) gerekleri konusunda 
yaşadığı alışıldık sorunların, doğru yöntemler ve yeterli kaynak tahsisi ile her türlü kültürel ve toplumsal dinami-
ğe rağmen, aşılabileceğine dair 2006-2016 yılları arasını kapsayan bir vakanın analizi ortaya konmuştur. Bahse-
dilen 10 yıllık dönem, 1954’te kurulan ülkemizin ilk rafinerisi ve en eski sanayi kuruluşlarından biri olan Tüpraş 
Batman Rafinerisi’nde yaşanan değişimin köşe taşlarını ve kültür değişiminde önayak olan uygulamaları içermek-
tedir.  
 
Ülkemizin köklü kamu geleneğinden gelen Batman Rafinerisi’nin, 2006 yılında özelleşme sonrası, yaşadığı somut 
değişim ve dönüşümde iki temel kavram öne çıkmaktadır: Önleyici Kültür ve Görünür Liderlik. Bu kavramlardan, 
her konuda amaç olan Önleyici Kültür ve bu amaca ulaşma konusunda her konuda rehber olan Görünür Liderlik 
ilkeleri, Güneydoğu gibi göreceli olarak ülke ortalamasından daha düşük bir sosyo-ekonomik bir coğrafyada bile, 
beklentilerin ötesinde somut kazanımlar elde edilebileceğinin kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Bahsedilen 10 yıllık dönemde, şirketin geleneklerinden ve çalışanların alışkanlıklarından gelen değerlerin, dünya 
ile rekabet edebilecek düzeyde içselleştirilmiş ve uygulanabilir bir SEÇ kültürüne evrilmesi amaçlanmıştır. Bu 
çalışmaların, “Üretimin sürekliliği ve karlılığını sağlamak için, SEÇ değerlerinden ödün vermenin kaçınılmaz oldu-
ğu” algısının da yanlışlığını ortaya koyma adına, elde edilen somut kazanımların yaygınlaştırılması bakımından da 
önemli olduğu paylaşılmalıdır.  
 
İnsan ve Çevre odaklı üretim yaparken, karlı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışının mümkün olabilmesini sağ-
layacak bir dizi uygulama ve temel dinamiğin paylaşılması, aynı amaç için çaba gösteren kişi ve kurumların yara-
tacağı sinerji ile daha etkin sonuçlar alınmasına katkı sunacaktır. Sektör ve ülke genelinde SEÇ kültürünün etkin 
ve istisnasız şekilde uygulanması konusunda ki zorluklar, sanılanın aksine büyük maddi ve teknolojik yatırımlar-
dan daha önce, kurumların kendi içlerinde tepeden başlayan bir dizi zihinsel değişim ve irade ile başlamaktadır. 
Bu anlamda, bahsedilen bu soyut kavram ve felsefenin, Batman Rafinerisi özelinde yapılan çalışmaları, atılan 
adımları, alınan sonuçları ve geleceğe dair planlanan adımları ile paylaşılarak somutlaştırılacağı bir sunum olacak-
tır. 

Unceasingly walking path: HSE Culture (Tupras Batman Refinery case) 

Mehmet Cemal Marangoz 
Health, Safety and Environment Manager, Tupras Batman Refinery, Batman, Turkey 
 

 Unceasingly walking path: HSE Culture (Tupras Batman Refinery case)

In this article, it is presented a 10 year case between 2006-2016 which proves with right methods and by allocat-
ing enough resources, it is possible to form an effective HSE Culture, by overcoming usual problems of developing 
and underdeveloped countries about safety. The decade mentioned above, is about Batman Refinery which is the 
oldest refinery and one of the oldest industrial facility founded in 1955 in Turkey.  In this article, it is mentioned 
about cornerstone and cultural changes in 10 year after privatization.

Batman Refinery, which was one of the most important established public economic organization in country, had 
a remarkable change and transformation since privatization in 2006. This change depends on two main idea which 
are Proactive HSE Culture and Visible Leadership.  Proactive HSE Culture, which is one of the most important 
goal in any case, can be an accessible target, by showing Visible Leadership in all stages of an organization. Even 
in South East of Turkey, where is relatively underdeveloped and under educated than rest of country, it is possible 
to achieve remarkable success by implementing correct applications and following correct ways for HSE Culture.

At the mentioned decade, it is aimed to transform the habits and traditions of workers to a competitive and appli-
cable HSE culture. And it is important to emphasize the correction of wrong idea “Sustainable production and prof-
itability, cannot be with HSE costs and values” was an important cornerstone of this decade. 

Human and environment oriented production philosophy, will be obviously much more effective when much more 
partners will share the same goal. Challenges and harnesses about HSE culture in the country and sector, is 
dependent about thinking manner and the philosophy not with economic and technologic needs as believed. In 
this case, this study will be the story of tangible steps and projects of Batman Refinery to aimed the goal and 
planned activities of a new HSE culture. 
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OP-030 

ZONGULDAK EKİİ (Ereğli Kömürleri İşletmesi) 
EĞİTİM RADYOSU 
Şükran Uzun Kırömeroğlu 
ÇATES Elektrik Üretim A.Ş. 

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilk çalışmaların başladığı 1850 yıllarında Osmanlı İmparatorluğunda askeri 
amaçlı üretimlerin yanı sıra, daha çok el tezgâhları olarak gelişmeye başlayan sanayileşme, daha sonraları kömür 
ocakları ve madenler, demiryolu yapımı, tütün işletmelerinin katılımı ile sürmüştür. Bu dönemde çalışma koşulları 
oldukça ağır olup çalışma süresi 16 saate kadar çıkmaktadır. Ereğli Havzası’ndaki kömür ocaklarında çalışan işçi-
ler kısa sürede Meslek Hastalıklarına yakalanmışlar ve giderek artan iş kazalarında yaşamlarını yitirmişlerdir. 
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili pek çok yasa, tüzük ve yönetmelik özellikle ma-
dencilik kökenli çalışmalardan çıkarılmıştır.  
Günümüzde çağdaş iş sağlığı ve güvenliği oluşumu yerini reaktif yaklaşımlar, yerine proaktif yaklaşımlara bırak-
mıştır. Güvenlik kültürünün oluşmasında yazılı, görsel ve sesli iletişim ile sağlanan eğitimin payı çok önemli yer 
tutmaktadır. Ülkemiz sanayileşmesinin lokomotifi taşkömürü ve üretim yeri Zonguldak’ta 1967 de EKİ (Ereğli 
Kömürleri İşletmesi) Eğitim Radyosu kuruldu. Amacı Maden İşçilerini mesleki ve iş güvenliği konularında bilgilen-
dirilmesi olarak yayın akışını sürdürdü. Günün popüler müziklerini dinlerken şarkı aralarında Kazmacı Arkadaş!, 
İşçi Arkadaş! diye başlayan anonsların ardından İş Güvenliği uyarıları yaparak müziklere kaldığı yerden devam 
eder, bazen de yayın kesilir koca kent sessizliğe bürünür. Bilirler ki bir ocağa acı düşmüştür. Ölümlü bir iş kazası 
vardır. Bir döngü içerinde 13 yıl süren özgün yayın anlayışı. Yaklaşık 60000 İşçinin çalıştığı kenti elinde tutan EKİ 
Eğitim Radyosu işçi yemekhanesi, sosyal tesisleri, nakil araçları, köy odalarında, evlerde madencinin yanı sıra 
madencinin karısına, çocuğuna, kentin esnafına, memuruna da güvelik ve madencilik kültürünün oluşmasına 
katkı sağladı.  
Bu çalışmada Zonguldak EKİ Eğitim Radyosunun Madencilikte İş Sağlığı ve Kültürünün oluşması üzerindeki büyük 
etkisi, bir madenci çocuğu olarak, Zonguldak’ta büyümüş maden mühendisi olarak EKİ’de işe girmiş ve aktif ça-
lışma hayatına İş Güvenliği Uzmanı olarak devam eden bireyin duygularıyla yoğrularak anlatılmıştır. 12 Eylül 
1980 döneminde radyonun yayın hayatının kesilmesiyle aslında çok değerli bir Güvenlik kültür etkinliği sessizliğe 
mahkûm edilmiştir. 

ZONGULDAK EKI (Eregli Coal Enterprise) Radio 

Şükran Uzun Kırömeroğlu 
ÇATES Elektrik Üretim A.Ş. 
 
First operations about Occupational Health and Safety started in 1850’s in Ottoman Empire. Besides military 
designed production, industrialization which was leaded by hand looms continued with coal mines, railway const-
ruction and tobacco business. In this period working conditions were quite heavy and working duration was re-
aching 16 hours. Coal miners working in Eregli coalfield cought occupational diseases and passed away because 
of increasing occupational accidents. Like the rest of the world, in Turkey laws, codes and regulations about Oc-
cupational Health and Safety were enacted thanks to the mining based studies. 
Nowadays, modern occupational health and safety formation has left its place to proactive approaches instead of 
reactive ones. Education provided with written, visual and audial communication features in safety culture forma-
tion. In 1967, EKI Education Radio was launched in Zonguldak, the production site of Coal, the Pioneer of Turkish 
industrialization. The aim of the radio was to inform coal miners about occupational safety. While listening to 
popular songs, you hear occupational safety warnings after announcements like Digger Friend!, Worker Friend!, 
and sometimes broadcast goes off and the whole town relapses into silence. As they all know that a coalminer 
has passed away. An ongoing authentic broadcast understanding for 13 years. Not only did EKI Radio inform coal 
miners but they also contributed to the mining culture formation for miner’s wife, son, tradesman and civil ser-
vant in employee cafeterias, transport vehicles, village councils and houses.  
In this study, the story of the pround effect that Zonguldak EKI Education Radio had on occupational health and 
culture formation in mining was told by a mining engineer grown up in Zonguldak and today’s occupational sa-
fety specialist. In fact, a quite valuable safety culture activity was subjected to silence on September 12th, 1980 
by stopping the broadcast. 
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OP-031 

On the way to establish a prevention culture 
Sven Timm 
German Social Accident Insurance DGUV 

The necessity for functioning safety systems within companies as a prerequisite for economic success of an en-
terprise is mostly accepted in the world of work. Avoiding accidents, occupational diseases and work related he-
alth hazards already follows a more integral approach. The preservation, promotion and improvement of the 
health in order to keep the employees physically and mentally fit is a newer but nevertheless important topic on 
the agenda. Up to now tackling safety and health with an inclusive approach in order to establish a prevention 
culture is mostly implemented by larger companies and, predominantly, in advanced economies. The policies, 
concepts and measures in the area of safety and health preservation and promotion are nowadays not only limi-
ted to the workplace but often extended to including the “private life” sphere of the working people as well. But 
there is still a lack of acceptance detectable in many enterprises and organizations and in the society as a whole. 
Additionally proven and successfully implemented concepts for integrating safety and health are not very com-
mon on a broad basis - especially not within medium sized and smaller enterprises.  
In order to contribute to the improvement of this situation – a culture of prevention has to be developed and 
established: Within the enterprises and organizations and also within the whole (economic) societies. The estab-
lishment of a ""prevention culture"" can ideally be promoted and supported via prevention campaigns, addressed 
to the world of work and the society as a whole. The presentation will provide information about the general 
approach and the major elements of a new 10 years lasting DGUV prevention campaign targeting on “Prevention 
Culture”, which is under preparation and will be launched by DGUV and its member social accident insurance 
institutions in 2017. 
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OP-032 

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenci 
Konseylerinin Kurulması 
Ali Kemal Erim, İrfan Ak, Kenan Yümün, Ali Gözübek 
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de izlenen iş sağlığı ve güvenliği politikaları, çalışanların katılımını sağlaya-
rak bütün ilgili tarafları bir araya getiren, risk önleme kültürünün gelişimi ve risklerin önceden tahmin edilerek 
kontrol altına alınmasını esas alan, koruyucu yaklaşımlara dayanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar-
da iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları 2014/16 nolu ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği” genelgesi ile başlamıştır. Bu bağlam-
da Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin öğrencilerinin çalıştıkları işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili işlemler 
önem kazanmıştır. Bu nedenle çalışmanın örneklem grubu Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören 
öğrenciler olarak belirlenmiştir. Son yıllarda okullarımızda ve staj yapılan işyerlerinde meydana gelen iş kazaları 
incelendiğinde, öğrencilere yönelik bu alanda bir çalışma yapılmasının zaruriyeti daha iyi anlaşılacaktır. Yapılan 
bu çalışma, 6331 sayılı kanunun katılımcılık ilkesi doğrultusunda, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği alanında 
doğru davranış modellerini okul hayatında kazanmaları için “İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Konseylerinin ”nin 
kurulmasının gerekliliği ve sürecini ortaya koymaktadır. Bu anlamda birinci aşamada konseyin, okul büyüklüğüne 
göre okul genelinde yapılacak seçimle oluşturulması, ikinci aşamada konsey öğrencilerin göreve getirilmesi, gö-
rev süreleri boyunca okullarında iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yapması planlanmaktadır. Konsey-
lerin yetki, sorumluluk ve yürüteceği faaliyetler, okul ihtiyaç analizi belirlenerek süreçte yapılandırılacaktır. Ayrıca 
konsey içinden seçilecek bir temsilcinin, okulun İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarına dâhil edilerek toplu-
mun her yaş düzeyinde bu süreci işbirliği içerisinde yürütmesi sağlanacaktır. Yapılan bu çalışmanın sonucunda, 
konseyin yürüttüğü faaliyetlerin meslek hayatı öncesinde öğrencilerimizin, çalışma hayatına ilişkin riskler hakkın-
da bilgi ve beceri düzeyinin arttıracağı ve öğrencilerimizin konsey oluşturma sürecindeki seçim ve işbirliğine yö-
nelik deneyimlerinin gelecekte toplumsal hayata olumlu yönde yansıyacağı düşünülmektedir. 

 
Establishing Student Councils in Vocational and Technical High Schools 
 
Ali Kemal Erim, İrfan Ak, Kenan Yümün, Ali Gözübek 
Nevşehir Directorate of Provincial Education 
 
In our country, as in the world, the occupational health and safety policies are based on protective approaches 
that unify all the interested parties by encouraging participation of employees and grounds on developing the 
risk avoidance culture and controlling the risks. The occupational health and safety studies at schools have star-
ted with the “occupational health and safety” circular numbered 2014/16. In this regard, the processes about 
occupational health and safety at the enterprises in which the students work have gained more importance. 
That’s why “VaTHS” students have been determined as the sample group of this study. When the occupational 
accidents at schools and at the enterprises in which the students do their internships, have been examined, the 
necessity of doing such study could be understand better. This study reveals the necessity and the processes of 
establishing occupational health and safety student councils at “VaTHS” in order for students to gain correct be-
havior models about occupational health and safety. In this sense, firstly, establishing the council via election 
considering the size of the school, secondly the works about occupational health and safety in the appointed 
students’ schools are planned. Responsibilities and activates to be carried out will be decided throughout the 
process after needs analysis is made. In addition, a representative chosen from the council will be included to 
occupational health and safety meetings at school, thus the process will be carried out with the cooperation of all 
segments of individuals from different ages. 
When this study is completed, the activities carried out by the council will increase the awareness and knowledge 
of students about the risks that they will come across in their career. 
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OP-033 

İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programlarının 
Ulusal Ölçütte Değerlendirilmesi 
Bekir Oral1, Bülent Oral2 
1Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 
2Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunluluğu piyasada bu alanda 
yeni bir istihdam potansiyeli oluşturmuştur. Ortan çıkan yoğun talep kanunun getirdiği farklı yollarla karşılanmak-
tadır. Bu kapsamda yükseköğretim kurumları, ön lisans, lisans ve lisansüstü programları ile üç farklı yapıda süre-
ce katkı yapmaktadır. Yoğunluk ön lisans ve yüksek lisans programları düzeyindedir. Lisansüstü programlar, 
özellikle kanun ile belirlenen farklı disiplinden mezun lisans mezunları hedef almaktadır. Buna karşın ön lisans 
düzeyinde sunulan örgün, ikinci, uzaktan ve açık öğretim programları ise, hem yeni nesil grubu hem de kanun 
kapsamında dışarıda bırakılan farklı disiplinlerden mezunları hedeflemektedir.  
 
Ülkemizde 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre 55 farklı devlet ve vakıf 
üniversitesinde 65 meslek yüksekokulu ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” programlarına yaklaşık 8200 kontenjan tale-
binde bulunulmuştur. Bu değer, üç yıl önceye göre yaklaşık beş katı artmıştır. Uzaktan ve açık öğretim program-
larının bu kontenjanlardaki payı yaklaşık % 40 oranındadır. Çok hızlı bir şekilde açılan, sayıları artan bu program-
ların sunduğu öğrenme süreci ve müfredatları bu kapsamda önem arz etmektedir.  
 
Ülkemizde ön lisans eğitimi iki yıl, 4 yarı dönemde tamamlanmaktadır. Bu süreçte yaklaşık toplamda 30 ders 
alınır ve her yarı dönemde yaklaşık haftalık 20 ders saati görülür. İş Sağlığı ve Güvenliği programları Mülkiyet 
Koruma ve Güvenlik Bölümleri altında yer almaktadır. Bu programlardan mezun olan öğrenciler doğrudan iş gü-
venliği uzmanı olmamakta sadece kanun kapsamında başvuru şartını yerine getirmektedir. Bu ise sunulan müf-
redatın hem yükseköğretim kurumların şartlarına hem de zorunlu olmasa da çalışma sosyal güvenlik bakanlığının 
uzmanlık sınav konularının kapsaması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği 
programlarının müfredat ve ders saatleri devlet ve vakıf üniversiteleri ele alınarak incelenmiş ve karşılaştırılmış-
tır. Ayrıca yukarıda ifade edilenler kapsamında, ulusal ölçütte değerlendirilmiştir. 

 
Under The National Criteria, Evaluation of Associate Degree Programs In Occupational 
Health and Safety 
 
Bekir Oral1, Bülent Oral2 
1Marmara University Vocational School of Technical Sciences 
2Marmara University Faculty of Technology 
 
In accordance with the Law on Occupational Health and Safety No. 6331, occupational safety specialist posses-
sion obligation on the market in this area has created a potential new employment. The intense demand in diffe-
rent ways by the law is met. In this context, higher education institutions contributes to three different types of 
process with the associate degree, undergraduate and graduate programs. Graduate programs, especially gra-
duates from different disciplines as determined by law are aimed. However, formal offered at associate degree, 
daytime, evening, open and distance education programs, both the new generation groups and graduates from 
different disciplines of excluded with the law are aimed. 
 
In Turkey, According to the Higher Education Programs and Quotas Guide, there were 65 Occupational health 
and safety programs of vocational schools in 55 different state and foundation universities and they were reques-
ted approximately 8200 quota. The share of open and distance education programs were approximately 40% in 
the quota.  
 
In this context, the learning process and curriculum in these programs, which are opened very quickly and incre-
ased the number is importance. In Turkey, associate degree education is completed for two years or four semes-
ters. In this process, total is received approximately 30 courses and each semester is seen approximately 20 
hours per week. Students who graduate from these programs are not directly to the occupational safety specia-
list, they meets the application requirements under the law. The presented curriculum must meet the conditions 
of institutions of higher education and although not necessary the Ministry of Labour and social security coverage 
of topics of exams of occupational safety specialist. In this study, the Occupational Health and Safety program 
curriculum and timetables of state and foundation universities have been analysed by considering and compared. 
Also, stated above is under the national criteria, was evaluated. 
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Okullarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve 
öğretmenlerin bu konudaki bilgi düzeylerinin ir-
delenmesi 
Necla Dalbay, Binnur Gümüş 
İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul 

Yapılan bu çalışmada; İstanbul'da Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerindeki 8 okulda çalışan öğret-
menlere anket düzenlenmiş ve bu anket sonuçları değerlendirilmiştir. İş sağlığı ve Güvenliği konusunda, okullar-
daki uygulamalar ve öğretmenlerin bu konudaki bilgileriyle, iş hayatına bakış açıları ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ pen-
ceresinden irdelenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgi-
lere ulaşma düzeyleri ve eksiklikler araştırılmıştır. Yapılan anket 26 sorudan oluşmaktadır. Anket 150 öğretmen 
üzerinde yapılmıştır. 
Verilen cevaplar doğrultusunda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında, öğretmenlerimizin “kısmen” 
bilgisi olduğu; eğitim hayatları boyunca iş sağlığı ve güvenliği hakkında çoğu öğretmenin bilgilendirilmediği; çalış-
tıkları eğitim kurumunda uzman kişiler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapıl-
madığı, genel sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen, öğretmenlerimizin büyük bir kısmının iş sağlığı 
güvenliği konuları ile ilgili, öğrencileriyle bilgi paylaşımı yapmaya çalıştıkları anlaşıldığı gibi, öğrencilere iş sağlığı 
ve güvenliğini anlatan bilgilerin verilmesinin, gerekli uygulamaların yapılmasının, bu konudaki bilincin arttırılma-
sında “kısmen yeterli” olabileceğini düşündükleri tespit edilmiştir. 
Öğretmenlerin büyük bir kısmı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hakkında bilgi sahibi olmasalar da bu 
konunun çok önemli olduğunu düşünmektedirler. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ders olmasını çok sayıda öğret-
men istemektedir. Okullarda iş sağlığı ve güvenliğine önem verilmesi; tehlikelerin ve tehlikelerden kaynaklanan 
risklerin oluşmaması ya da gerekli önlemlerin alınabilmesi açısından son derece önemlidir. 

 
The applications of occupational health and safey in schools and an investigation on 
the knowledge level of teachers on this subject 
 
Necla Dalbay, Binnur Gümüş 
Institute of Natural and Applied Sciences, Department of Occupational Health and Safety, Istanbul Aydin Univer-
sity, Istanbul, Turkey 
 
In this study, a survey has been undertaken with the teachers from 8 different schools in the regions of Büyük-
çekmece, Beylikdüzü and Esenyurt in Istanbul and the results of this survey have been evaluated. In this survey, 
the application of any existing Occupational Health and Safety procedures in those sample schools and teachers’ 
level of knowledge have been identified in details from the perspectives of the teachers’ worklife experien-
ces.Also, the teachers, ability of obtaining information about Occupational Health and Safety in their work places 
has been searched.The survey consists of 26 questions and has been conducted with the participation of 150 
teachers. 
In brief, he results of this investigation:  
* teachers have partly information about No. 6331 Occupational Health and Safety Law,  
* Most teachers are not informed about the occupational health and safety throughout their education life;  
* Occupational healt and safety specialists don't informed the teachers about in occupational health and safety,  
* However, the teachers are informing their students about the health and safety applications. 
The majority of teachers do not have information about No. 6331 Occupational Health and Safety Law, but they 
think which this issue is very important. Many teachers wants the occupational health and safety course for stu-
dents Giving importance to occupational health and safety in schools; It is extremely important for the preven-
tion of risks arising from hazards and dangers. 
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Mühendislik fakülteleri bölüm müfredatlarının iş 
sağlığı ve güvenliği (İSG) dersi açısından incelen-
mesi 
Burak Birgören, Fedayi Yılmaz 
Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Kırıkkale 

GİRİŞ-AMAÇ: 23 Nisan 2015 tarihinde, 2547 sayılı yüksek öğretim kanununda yapılan değişiklikle, iş güvenliği 
uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde, en az iki yarıyıla dağıtılmak üzere İSG, zorunlu olarak veril-
mesi gereken bir ders haline getirilmiştir. Dolayısıyla bu ders mühendislik fakülteleri bünyesindeki bölümlerde en 
az 1 eğitim yılı boyunca haftalık en az 1 ders saatine karşılık gelen yoğunlukta okutulmak zorundadır. Çalışma-
mızda, mühendislik fakültesi müfredatları incelenmiştir. Bölümlerin, ilgili kanun değişikliği öncesinde İSG dersine 
veya farklı isimle benzer içeriğe sahip bir derse zorunlu veya seçmeli olarak ne şekilde yer verdikleri ortaya ko-
nulmuştur. Böylece mühendislik bölümlerinin bu köklü müfredat değişikliğine ne derecede hazır olduklarının ve 
bu değişikliğin müfredata etki düzeyinin saptanması amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: İşyerlerinde İSG hizmetleri, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının öncülüğünde yürütülmektedir. 
İş güvenliği uzmanı adaylarını; mühendislik veya mimarlık fakültesi, fen edebiyat fakültelerinin fizik-kimya-
biyoloji bölümü, İSG lisans veya ön lisans programı mezunları ile teknik öğretmenler teşkil etmektedir. Araştır-
mada, iş güvenliği uzmanlığı için büyük bir aday potansiyeli oluşturan devlet üniversitelerinin mühendislik fakül-
telerinden; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ve/veya Elektrik Mühendisliği), Endüstri 
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Makine Mühendisliği olmak üzere 7 
bölüm seçilerek müfredat açısından istatistiki analizler yapılmıştır. Rastgele örnekleme tekniğiyle seçilen 32 üni-
versiteden biri 6 yıl, üçü 10 yıl, geri kalanı ise en az 24 yıldır eğitim vermektedir. 
BULGULAR: İncelenen toplam 161 mühendislik bölümünün 108’inin geçmiş müfredatlarında İSG dersi veya ben-
zeri bir ders zorunlu veya seçmeli olarak okutulmuştur. Bu dersin geçmiş müfredatlarda yer alma oranı; zorunlu 
ders olarak %26, seçmeli ders olarak %41 olmak üzere toplamda %67’dir. Ayrıca bölümler bazında ayrıntılı ista-
tistiki çalışma yapılmıştır. Ders kredi ortalaması, zorunlu dersler için 2.26, seçmeli dersler için 2.34 olarak ger-
çekleşmiştir. 
SONUÇ: Bahsi geçen kanuni düzenleme öncesi mühendislik fakültelerinde İSG eğitiminin çok yetersiz bir düzeyde 
verildiği, düzenleme sonrası yukarıda belirtilen asgari 1 kredili dersler konulduğunda dahi eskisine kıyasla büyük 
bir katkı ortaya konacağı gözlenmiştir. 

 
Examination of curricula of engineering faculties in terms of occupational health and 
safety (OHS) courses 
 
Burak Birgören, Fedayi Yılmaz 
Department of Industrial Engineering, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey 
 
INTRODUCTION-PURPOSE: OHS has been turned into a two-semester mandatory course at faculties where po-
tential job safety experts graduate by an amendment in higher education law of number 2547, in April 23, 2015. 
Therefore, it must be taught at least 1 hour per week in engineering departments. This study shows how engine-
ering departments offered OHS courses before the law change. Thus, it is aimed to determine how well the de-
partments are prepared for offering the new courses and their level of impact.  
METHOD: OHS expert candidates are composed of graduates of engineering, architecture and technical educa-
tion faculties; physics, chemistry and biology departments, OHS departments offering bachelor or associate deg-
rees. In this research, statistical analyses have been carried out on the curricula of 7 engineering departments 
selected from 32 engineering faculties of state universities: namely the departments of Computer, Electri-
cal/Electronics, Industrial, Civil, Chemical, Mining and Mechanical Engineering. The universities are randomly 
selected and their ages are as follows: one is 6 years old, three of them are 10 years old and the others are at 
least 24 years old. 
RESULTS: OHS course or a similar course was taught as compulsory or elective at 108 departments among 161. 
The associated ratios are as follows: In 26% of the departments the course was compulsory, in 41% elective 
summing up to a total of 67%. Further detailed statistical analyses have been carried out based on specific de-
partments. Course credit average is 2.26 for compulsory course and 2.34 for elective course. 
CONCLUSION: Before implementation of the abovementioned law, OHS training was inadequate at engineering 
faculties. After the regulation, even with minimum credits in the curricula, a significant impact will be achieved in 
OHS education in engineering. 
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OHS integration into Education Curriculum: The 
Safety and Health of the school child 
Ehimare Iden1, Abi Fapohunda2 
1Department of Occupational Health, Occupational Health and Safety Managers, Lagos Nigeria 
2Consultant Epidemiologist/Evaluator, FOB Group LLC, Public Health Services, 1203 Northwestern Drive, Mon-
roeville, PA 15146 

Occupational Health and Safety in predicated on culture and culture most times is an attitude and belief system 
we are introduced to in early stages of our lives and they become part of us even as we grow. 
 
The safety of the school child is a key issue which most countries, agencies and systems have not been able to 
address, yet school children fall victims daily and they do not know what to do in times of need. Introducing he-
alth and safety into school curriculum does not only teach them things like basic hygiene, hand washing, safe 
use of toilets and other facilities, it goes further to inculcate into them from an early stage on how to take res-
ponsibility for their personal safety and health. 
 
This can be done in schools through overhaul of the existing academic curriculum to introduce health and safety 
subjects, review of school's extra curricula and social activities. The need for introduction of new social activities 
as health and safety clubs in schools, Fire Ambassadors, Safe School Bus club, Safe Food Inspectorate made of 
students, First Aid Marshal and a number of other social clubs that will build the culture of health and safety into 
the school child. 
 
The school child we groom into a safety champion today may be our tomorrow's President or a Congress Member 
and when this happens, he knows what to give attention to and the kind of legislations to introduce that will 
guaranty the health and safety of the populace. 
 
The presentation is focused on Primary and Secondary schools with incidence reference from Nigeria and other 
regions across the world. 
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İş Sağlığı ve Güvenliğinin Eğitim Sistemine En-
tegre Edilmesi Projesi 
İlker Acar, Ismail Çelik, Aslıcan Güler, Meftun Sakallı, Ali Rıza Ergun 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara 

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına maruz kalmaması için güvenli çalışma or-
tamının oluşturulmasına yönelik alınacak tüm önlemleri kapsamaktadır. Bu önlemlerin başında eğitim gelmekte-
dir. Ülkemiz mevzuatı gereği eğitim başlığı altında iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ve çalışanların eğitim-
leri yer almaktadır. Fakat bu eğitimler iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalmasında yeterli olmamaktadır. İş 
kazalarının ve meslek hastalıklarının nedenleri araştırıldığında bilgisizlik, bilinçsizlik, dikkatsizlik ve disiplinsizlik 
gibi kişisel kusurların geldiği görülmektedir. Bu nedenle İSG konusunda insan ve eğitim unsuru üzerinde daha 
fazla durulması gerekmektedir. Toplumda İSG kültürünü geliştirmenin temel yolu, iş sağlığı ve güvenliği kavram-
larının okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim öğretim kademelerinde verilmesidir.  
 
Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda okutulan eğitim ve öğretim müfredatlarına iş sağlığı ve 
güvenliğinin kavramlarının entegrasyonu, öğretmenlerin İSG konusundaki farkındalıklarının artırılmasına yönelik 
eğitimler verilmesi, ülke çapındaki tüm okullara afiş vb. promosyon ürünlerin dağıtımı amacıyla “İş Sağlığı ve 
Güvenliğinin Eğitim Sistemine Entegre Edilmesi Projesi” gerçekleştirilmektedir. 
 
Proje çalışmalarında, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, mesleki eğitim ve din öğretimi öğretim prog-
ramlarına iş sağlığı ve güvenliği konularının entegrasyonu çalışmaları gerçekleştirilerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
ilgili birimlerine iletilmiştir. İSG kültürünün yaygınlaştırılması için önümüzdeki yıl okutulacak ders kitaplarının 
arka kapaklarına konulmak üzere 30 adet Güven Usta Çizgi Bant çalışması hazırlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinde yaklaşık 300 mesleki eğitim öğretmenine eğitim verilmiştir. Türkiye 
genelinde yaklaşık 50.000 okula 600.000 afiş dağıtımı çalışmaları 2016 başında yapılacaktır. 

 
Project For Integration Of OSH Into The Education System 
 
İlker Acar, Ismail Çelik, Aslıcan Güler, Meftun Sakallı, Ali Rıza Ergun 
Directorate General of Occupational Health and Safety,The Ministry of Labour and Social Security, Ankara, Tur-
key 
 
The occupational health and safety includes all measures to be taken for the creation of a safe working environ-
ment for employees exposed to work accidents and occupational diseases. Education is one of these measures. 
Due to the legislation of our country, under the title of education is located in the training of OHS professionals 
and employees. However, these trainings is not sufficient in the reduction. When studying for the causes, it is 
seen that the personal defects such as ignorance, unconsciousness, carelessness and lack of discipline. Therefo-
re, it is necessary to more focus on human and educational element. The main way to improve the ISG culture in 
society, the concepts of occupational health and safety should be given in all levels of education from pre-school 
to university. 
 
In this context, “Project For Integratıon Of OSH Into The Educatıon System" is performed in order to integration 
of OSH topics in to the syllabus of instruction and education which is teached in the schools affiliated to the Mi-
nistry of Education, the teachers in giving trainings to increase the awareness of OHS, the distribution of promo-
tional products like posters to all schools across the country, 
 
In this project studies, integration of OSH topics in to the pre-school, primary school, high school, vocational and 
religios education programs have been completed and forwarded to Ministry of National Education. 30 different 
types of comic strips called “Güven Usta” have been prepared in order to put on the back covers of school books 
in the next year for dissemination of OSH culture. An training as a part of regular teacher seminars by Ministry of 
National Education has been organized for 300 vocational education school teachers. In the beginning of the year 
2016, totally 600.000 posters will be delivered to approximately 50.000 schools throughout Turkey. 
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İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatının Okullar Açı-
sından İncelenmesi 
Murat Bülbül 
Çiftlikköy Atatürk Anadolu Lisesi, Yalova 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 2012’de yürürlüğe girmesiyle birlikte Türkiye’deki tüm okullarda iş 
sağlığı ve güvenliği çalışmalarının yürütülmesi yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Yasanın getirdiği birçok zo-
runluluklar ise okullar için ilk olma niteliğindedir. 6331 sayılı yasanın farklı sektörlerdeki etkisini inceleyen onlarca 
çalışma olmasına rağmen eğitim alanında herhangi bir çalışma şimdiye kadar yapılmamıştır. Bu çalışmanın ama-
cı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın okullara getirdiği yasal sorumlulukların incelenmesidir. Ayrıca yasanın, Milli 
Eğitim Bakanlığının (MEB) politika belgelerinde, denetim çalışmalarında ve okullarla ilgili mevzuatındaki etkisi de 
incelenmiş ve tartışılmıştır. Elde edilen bulgular, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının MEB tarafından zamanında 
ve tam olarak başlatılmadığını; yasanın kendisinden kaynaklanan bazı nedenlerden dolayı okullarda iş sağlığı ve 
güvenliği çalışmalarında olası belirsizlikler ve eksiklikler yaşanabileceğini ve 6331 sayılı yasanın MEB politika bel-
geleri ve mevzuatını yeterince etkilemediğini göstermektedir. Çalışmada okullardaki iş sağlığı ve güvenliği çalış-
malarının daha etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi için bazı önerilere de yer verilmiştir. 

 
Examining Occupational Health and Safety Regulations in Respect of Schools 
 
Murat Bülbül 
Çiftlikköy Atatürk Anatolian High School 
 
After Occupational Health and Safety Law, Act No. 6331, was enacted in 2012, it became a legal obligation to 
carry out occupational health and safety implementations in all schools in Turkey. Many obligations are the first 
for the schools. Although there have been dozens of studies to investigate the effects of the Law Act No. 6331 in 
different sectors, no studies in the field education have been carried out yet. The aim of this study is to examine 
the legal responsibilities of the schools brought by the Occupational Health and Safety Law. In addition, the ef-
fect of the law on the policy documents, inspection works and the regulations related to schools of Turkish Mi-
nistry of National Education (MEB) is also examined and discussed. The findings show that the occupational he-
alth and safety implementations in schools have not been started exactly on time by the ministry; schools might 
experience uncertainties and deficiencies because of the law itself; and Law Act, No. 6331 has not had enough 
influence on the policy documents and the regulations related to schools of MEB. In the study some proposals 
are also given to carry out occupational health and safety implementations in schools more effectively. 



61

 

 

 
OP-039 

Güvenlik Kültürü: Özel Eğitim Kurumları, MEB 
(Milli Eğitim Bakanlığı) ve YÖK (Yüksek Öğre-
tim Kurumu) İçin Eğitim Sistemi Modülü 
Mustafa Eryüksel, Gülşah Süne 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul 

Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin oluşturulması için bireylerde konunun içselleştirilmesi gerek-
mektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar incelendiğinde iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmak için yapılanlar 
karşımıza çıkmaktadır. Bireylerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması için öncelikle güvenlik kültürü-
nün oluşturulması gerekmektedir. Belirli bir yaşa gelmiş bireylerde davranış değişikliği aylar, yıllar almaktadır ve 
kesin bir sonuç elde edilememektedir. Fakat bireylerde davranış değiştirme süreci yerine davranış oluşturulması 
gerekmektedir. Bu ise ancak çocukluk yaşından başlayacak eğitimler ile mümkün olacaktır.  
 
Bireyin diğer yaşam alanlarını göz önünde bulundurmaksızın güvenlik kavramını sadece işyeri sınırlarına sıkıştır-
dığımızda ve salt teknik (mühendislik) yaklaşımlarla halletmeye çalıştığımızda hiçbir zaman güvenlik kültürü 
oluşmayacak ve konu içselleşmeyecektir.  
Güvenlik herkes için her yerde gerekli olan bir kavram olup, bu kavram toplumun tüm unsurlarını kapsamalı ve 
bu bağlamda güvenlik kültürü oluşturulmalıdır. Kültürün oluşturulmasında en önemli faktör hayatın öznesi konu-
munda olan insanın eğitimidir. Bu eğitimin başlangıcı okul çağına kadar ailede verilmesi gereken eğitim olup, 
daha sonra ise eğitim/öğretim yaşamı boyunca bu konuyu derslerle ve aktivitelerle desteklemek, güvenliğin “in-
sana ve yaşama verilen değer” kapsamında olduğunu içselleştirmek gerekmektedir. Bu anlamda müfredata ka-
demeli olarak ev güvenliği, apartman güvenliği, sokak güvenliği, park güvenliği, toplu taşıma güvenliği, iş güven-
liği, umumi güvenlik konularını dahil etmek elzemdir. 
 
Henüz ülkemizde konuşulmayan bir kavram olan halk güvenliği kavramını gerekli alt yapı çalışması yapılarak 
hayata geçirilmeli ve iş sağlığı ve güvenliği kavramını diğer disiplinleri göz ardı etmeden anlamaya çalışmalıyız. 
 
Bu çalışmada, SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ için okul öncesi çağda ailenin dikkat etmesi gereken 
hususlar; okul çağında kreş, anaokulu ve 4+4+4’lük sistemin ilk basamağına öncelik verilmek kaydıyla ve mesle-
ki ve teknik liselerde MEB ders müfredatına uyumlu teorik ve pratik derslerin, üniversite bünyelerinde ise genel 
konu İSG konuları ile birlikte kendi mesleklerini destekler nitelik YÖK onaylı zorunlu derslerin genel hatları ele 
alınmıştır. 

 
Safety culture: special educational institutions, MEB (Ministry of national education) 
and no (higher education Institution) training for system module 
 
Mustafa Eryüksel, Gülşah Süne 
Yeni Yuzyil University, Occupational Health and Safety Department, Istanbul 
 
Sustainable occupational health and safety systems for the creation of individuals requires the internalization of 
the subject. Individuals primarily for the creation of a culture of safety occupational health and safety culture 
needs to be established. A change in the behavior of individuals of a certain age, months, years, and a definite 
result can not be obtained. But the process of changing the behavior instead of the behavior of individuals needs 
to be established. This, however, it will be possible to begin training with from the age of childhood. 
 
Security for everyone everywhere that is required is a concept, this concept should cover all elements of society 
and in this context a culture of security must be created. The most important factor in the creation of a culture of 
people who are in the position of the subject of life education. The beginning of this tutorial that is required to be 
given to school age in the family, education and job training/teaching with lessons and activities to support this 
topic throughout his life, the security of the people “and the value of life” is within the scope of internalize that. 
In this sense, the curriculum gradually Home Security, apartment security, street Safety, playground Safety, 
transport safety, occupational safety, it is essential to include public safety issues. 
 
In this study, a SUSTAINABLE OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY for pre-school age family. school age, nur-
sery, kindergarten and 4+4+4 marking the first step of the system be given priority, provided that in the MEB 
curriculum, and vocational and technical high schools that are compatible with the theoretical and practical cour-
ses of the University along with the general issue of occupational health and safety issues, supports compulsory 
courses are discussed in general terms approved YOK attribute their profession. 
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The integration of safety and health into the edu-
cation chain: an empirical study of good-practice 
examples on www.enetosh.net 
Ulrike Bollmann1, Robert Gründler2, Matthew Holder3 
1Institute for Work and Health of the German Social Accident Insurance (IAG), Germany 
2WissensImpuls, Germany 
3British Safety Council (BSC), United Kingdom 

This paper reports on initial results of an empirical study which analysed good-practice examples of integrating 
safety and health into the education chain. These criteria-based examples of good practice were collected by the 
European Network Education and Training in Occupational Safety and Health (ENETOSH) over the last ten years 
and published on www.enetosh.net.  
The study was done in response to a request made by the International Labour Organisation (ILO) in 2015 to 
systematically analyse ENETOSH’s wealth of experience in order to make empirical statements on trends and 
promising models for integrating safety and health into education.  
The project started in December 2015 and was conducted by WissensImpuls in cooperation with the Institute for 
Work and Health of the German Social Accident Insurance (IAG) and the British Safety Council (BSC).  
The study consists of a qualitative analysis of good-practice examples on www.enetosh.net as well as a statistical 
analysis of correlations and their size. A category system was developed for the qualitative analysis which is ba-
sed on the success principles of the settings-based approach as specified by the World Health Organisation 
(WHO: Ottawa Charter, 1986) and on indicators for creating a culture of prevention which were recently develo-
ped by the Section for a Culture of Prevention of the International Social Security Association (ISSA).  
The three guiding questions of the study were: 
(1) What constitutes the integration of safety and health into education and work? 
(2) What constitutes the creation of safe and healthy learning and working environments? 
(3) How do we foster the quality of education and work by integrating safety and health? 
 
The category system on which the study was based as well as the study’s design will be presented at the 8th 
International Conference on Occupational Safety and Health in Istanbul. The results of the initial evaluation pha-
se will also be presented for discussion. 
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INTEGRATION OF OSH INTO THE EDUCA-
TION SYSTEM:Health and Safety Awareness tra-
ining for Teachers: in secondary schools in Lagos 
– State, southwest, Nigeria 
Shamusideen Kadiri 
zub chord technical ventures 

Objectives 
The objective of this study was to provide requisite knowledge on health and safety (HS) to teachers and admi-
nistrators in 720 secondary schools in Lagos state, Southwest, Nigeria. Specific objectives are: 
1. to provide skills in health and safety so that they can make a positive contribution to the planning of their 
school’s approach to health and safety management;  
2. To provide an understanding of the context of health and safety from a work and student perspective.  
3. to empower them on how to positively influence their students’ ideas about health and safety, nurturing them 
as future responsible adults;  
4. To identify, provide and promote educational programs related to workplace safety & health  
Methods 
This study used the participatory action research (PAR) method because the core concept of this study focused 
on the participation of the teachers sharing ideas and synthesizing information about health and safety in lear-
ning environment.  
Participants were mainly teachers and school administrator’s i.e principals and vice principals in the first and 
second year of the project, it was later extended to other personnel within the schools. A total of 700 teachers 
and (20) twenty principals participated in this training. Three days was scheduled for each session with 50 parti-
cipants per session. The training period was 2010 - 2013.  
Results 
Participants’ evaluation forms indicate that the teachers liked these courses. The HS knowledge, attitude and 
behavior scores of the participants were increased. The capacity building process enabled the workers to recog-
nize risks associated with their occupation and therefore implement safety measures by using PPE and by lear-
ning about safety improvement concepts.  
Conclusion 
The course is highly interactive, using the knowledge and experience of the participants to develop their aware-
ness of safety issues and methods of integrating HSE topics in their teaching. 



64

 

 

 
OP-042 

Hemşire öğrencilerinin iş sağlığı ve güvenliği hak-
kında farkındalık düzeylerinin arttırılması 
Ülfiye Çelikkalp1, Gamze Varol Saraçoğlu2, Burcu Tokuç3 
1Namık Kemal Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü, Tekirdağ 
2Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tekirdağ 
3Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne 

AMAÇ: Hemşire adaylarının çalışma hayatına başlamadan önce iş sağlığı tanımı, iş yeri risk faktörleri, iş kazaları, 
meslek hastalıkları, koruyucu uygulamalar hakkında farkındalık düzeylerinin arttırılması amacı ile tek grup ön-
test-son test yarı deneysel bir çalışma olarak gerçekleştirildi. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırma 2015 Şubat-2015 Mayıs ayları içinde, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 
hemşirelik bölümü 3. Sınıf öğrencilerinden çalışmaya katılmayı kabul eden 62 öğrenci ile gerçekleştirildi. Örnek-
lem grubuna eğitim yapılarak eğitim kitapçığı verildi. Veriler literatür ve uzman görüşü doğrultusunda geliştirilen 
soru formu kullanılarak eğitim öncesi ve eğitim sonrasında elde edildi. Verilerin analizi bilgisayar ortamında SPSS 
16.0 paket programı kullanılarak sayı ve yüzdelikler olarak değerlendirildi. Araştırma için ilgili kurumdan yazılı 
izin alındı.  
 
BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 21.70±1.32’dir. %80.6’sı kadın, %48.4’ü 
Anadolu lisesi mezunu ve %21’i çalışmakta idi. Öğrencilerin eğitim öncesinde iş sağlığı tanımı, işyeri risk faktörle-
ri, meslek hastalığı ve iş kazası tanımı, en çok risk altında olan gruplar, korunma ilkeleri ve koruyucu önlemler ve 
ilgili kuruluşlar konusunda doğru cevap oranı % 20’lerin altında iken eğitim sonrasında % 100’lere çıktığı belir-
lendi.  
 
SONUÇ: Verilen eğitim ile hemşire adaylarının bilgilerinde ve farkındalık düzeyinde anlamlı artma olduğu belir-
lendi. Üniversitelerde öğrencilerin mezuniyet öncesinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenli eğitim almaları 
gerektiği düşünüldü. 

 
Raising the Knowledge and Awareness of Nursing Students about Occupational Health 
and Safety 
 
Ülfiye Çelikkalp1, Gamze Varol Saraçoğlu2, Burcu Tokuç3 
1Namık Kemal University, Health Collage, Nursing Department, Tekirdag 
2Namık Kemal University, Faculty of Medicine, Public Health Department, Tekirdag 
3Trakya University, Faculty of Medicine, Public Health Department, Edirne 
 
AIM: The aim of the study is to determine the knowledge of nursing students about work related risk factors, 
work accidents and occupationaldiseases and to raise the awareness of them about occupational health and sa-
fety. 
MATERIAL-METHODS: It is an interventional study. It was conducted with the 62 Namık Kemal University, Colle-
ge of Health, Nursing Department 3rd class students who accepted to participate, between February and May, 
2015.  
A permission from the directorate of College was obtained. 
After applying a pre-test, a training program about occupational health and safety was implemented to the stu-
dents and a post-test was applied at the end of the training program. The content of training program and pre-
test and post-test was developed by the researchers.  
Data was analyzed with IBM SPSS Ver.18 and descriptive statistics were used.  
RESULTS: The mean age of students is 21.70±1.32. Nearly eighty percent of them female and 21 % of them still 
working in a health facilitate. The ratio of the true answers about the description of occupational health, work 
related risk factors, risk groups, occupational diseases, protection principles and precautionary measures is 20 % 
in pre-test and it raised nearly 100% in post-test.  
CONCLUSION: A significant increase in the knowledge and awareness of the nursing students was determined 
with the training program. Occupational health and safety courses should be implemented to curriculum of he-
alth colleges. 
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Mesleki Eğitim ve İSG 
Vocational Education And OSH 

OP-043 

{iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin gerekliliği ve 
tüm eğitim kurumları için ders planı önerileri} 
Bekir Parlak 
Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği AnaBilim Dalı, Eskişehir 

"İşçi yaralanmaları, ölümleri ve meslek hastalıkları sayısında artışa, ekonomik ve sosyal boyutta da negatif etki-
lere sebep olan iş kazaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sorun teşkil etmektedir. İş kazala-
rında ve bunun neticesinde meydana gelen kayıpların sayısında Avrupa’da birinci, dünya’da üçüncü sırada olan 
ülkemiz bu konuya son yıllarda daha çok önem vermesine rağmen uygulanan kanun, yönetmelikler, tebliğler, 
alınan güvenlik tedbirleri ve yapılan uygulamalarla iş kazaları oranında hala fark edilir bir düşüş görülmemekte-
dir. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) bilincinin öncelikle toplumun her kesiminde oluşturulması ve yayılması gerek-
mektedir. Gerek İSG kültürünün yayılmasının gerekse iş kazaları oranında azalma sağlanmasının yolu İSG eğiti-
minden geçmektedir. Bu çalışmada, İSG eğitiminin gerekliliğine binaen Türkiye’deki farklı eğitim kurumlarında 
verilen İSG eğitimlerinin mevcut durumu ve eksiklikleri değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’de verilen ISG 
eğitiminin yurtdışındaki eğitim kurumlarında verilen ISG eğitimiyle karşılaştırılıp avantajlı ve dezavantajlı durum-
ları değerlendirilmiştir. Ayrıca, daha etkin ve yeterli düzeyde bir İSG eğitiminin verilmesi için neler yapılması ge-
rektiği tartışılıp eğitim kurumları için uygun İSG ders planları önerisinde bulunulmuştur." 

 
{ requirements of the occupation health and safety and course plan recommendations 
for all educational institutions} 
 
Bekir Parlak 
Department of Computer Engineering, Anadolu University, Eskişehir 
 
"Worker injuries, deaths and an increase in the number of occupational diseases, accidents at work in the eco-
nomic and social dimensions that cause negative effects as well as all over the world poses a major problem in 
Turkey. Work accidents and in Europe in the number of losses occurring as a result, first, in our country, which 
ranks third in the world applied although give more importance in recent years on this issue laws, regulations, 
notifications, take safety measures and the rate of work-related accidents that practice is still noticeable decline 
not seen. Occupational health and safety (OHS) to be created in every sector of society must first and spread 
awareness. The need to ensure the dissemination of OSH culture and workplace accidents decreased by road 
passes through OHS training. In this study, Given the current state of the OHS requirements of the OHS training 
given at different educational institutions and lack of education in Turkey is evaluated. Moreover, given the 
sequence of OSH training in educational institutions abroad advantageous and disadvantageous situation in Tur-
key is evaluated by comparing the OSH training. In addition, proposals have been made in accordance with OHS 
lesson plans for more effective and adequate level of what should be done for the granting of an OHS training 
discussed educational institutions." 
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OP-044 

Tıbbi atık toplayan sağlık personelinin iş sağlığı 
ve güvenliği bilgi düzeyinin belirlenmesi 
Serden Başak1, Elif Işık2, Mukaddes Dağ3 
1Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 
2Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 
3Artvin İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Şubesi 

Hastaneler, yaş, cinsiyet, etnik köken, din vs. herhangi bir ayrım yapmaksızın toplumun her kesiminden insanla-
rın hizmet aldığı en önemli kurumlar arasındadır. Hastaneler hizmet verirlerken; evsel, kağıt ve tıbbi atık gibi 
çeşitli atıklar da üretmektedirler. Tıbbi atıklar, çeşitli ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan, 
infekte, kimyasal ve farmasötik atıklar ile kesici delici malzemeler gibi atıklardan oluşmaktadır. Dolayısı ile tıbbi 
atıklar hem çalışanlar ve hastalar için hemde çevre için çok büyük önem arz etmektedir. Tıbbi atıkların kontrol 
altında tutulması, uygun şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi için ülkemizde Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmiş olan Tıbbi Atık Yönetmeliği uygulanmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı, Artvin il genelinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı halk sağlığı ve kamu hastanesi ile İl Genel 
Sekreterliği’ne bağlı sağlık kuruluşlarında tıbbi atık toplayan sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği açısından 
bilgi düzeylerinin tespiti ve işlerini yaparken gerekli önlemlerin alınıp alınmadığının ortaya konulmasıdır. 
2015 yılında geliştirilen anket için Artvin Çoruh Üniversitesi etik kurulundan ve Artvin’deki sağlık kurumlarından 
gerekli izinler alınmıştır. Bu çalışma için geliştirilmiş olan anket bir aylık süre zarfında Artvin İl Sağlık Müdürlü-
ğü’ne, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ve Kamu Hastaneleri birliğine bağlı yataklı ve ayaktan tanı ve tedavi sağlayan 
sağlık kuruluşlarında uygulanmıştır. Araştırmanın evreni olarak adı geçen sağlık kuruluşlarında tıbbi atık topla-
makla görevli sağlık personelleri çalışmaya dahil edilmiştir. Ankette toplam 27 soru sorulmuş olup bunların 9 
tanesini demografik sorular oluşturmuştur. Yapılan çalışma sonuçlarına göre genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 
alan ancak tıbbi atıklara özel İSG eğitimi almayanlar olduğu gibi hiç İSG eğitimi almadan çalışanlar da mevcuttur. 
Risk ve kazaları önlemek için, il merkezi ve ilçelerde tıbbi atık toplayan tüm çalışanların aynı eğitimi almalarının 
ve aynı kişisel koruyucu donanımı (KKD) kullanmalarının sağlanması kurum yöneticilerin hassasiyeti ile mümkün 
olabilir. 

 
Determination of occupational health and safety knowledge level of staff collecting 
medical waste 
 
Serden Başak1, Elif Işık2, Mukaddes Dağ3 
1Artvin Coruh University, Faculty of Health Sciences, Department of Occupational Health and Safety 
2Artvin Coruh University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing 
3Artvin Local Health Authority, Division of Health Services 
 
Hospitals are one of the most important organizations that provide services for people from all walks of life, wit-
hout any discrimination such as age, gender, ethnicity and religion etc. Hospitals produce during their services a 
variety of waste, for example domestic waste, paper and medical waste. Medical wastes consist; pathological and 
non-pathological states which caused by various units, infected, chemical, pharmaceutical waste and sharp ob-
jects. Accordingly, the medical waste is of great importance for the environment and both for patients and for 
staff. Medical Waste Regulation in Turkey forced people to keep under control of medical waste, their proper 
collection and disposal. 
The aim of this study is to determine the occupational health and safety knowledge level of staff who collecting 
medical waste at public hospitals in province Artvin/Turkey. 
A special questionnaire developed in 2015 for this study and has taken the necessary permits from Artvin Çoruh 
University ethics committee and Artvin province Health Institutions. In a one month period, the questionnaires 
have been implemented to the medical staff at hospitals and outpatient care services belong to the Artvin Pro-
vince Health Directorate, Directorate of Public Health and Association of Public Hospitals. 
The universe of the study was included health personnel collecting medical waste in the health institutions. A 
total of 27 questions were asked in the survey consisted of demographic questions, 9 of them. According to the 
result of the study, some employees are working without any training in the general area of occupational health 
and safety and some employees are working without a special training in medical wastes. 
To avoid risk and accidents all employees collecting medical wastes in the city center and districts, should have 
receive the same training and also should wear same personal protective equipment (PPE). It could be able with 
the sensitivity of institution administrators. 
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OP-045 

Mesleki ve teknik eğitim kurumları öğretmenleri-
nin iş güvenliği algısının değerlendirilmesi 
Barış Yılmaz1, Emine Özbaştürk2 
1Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Meslek Yüksekokulu, Manisa 
2Gediz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kanunu yürürlüğe girdiği günden itibaren ülkemizde iş güvenliği kültürü 
çok daha hızlı bir şekilde olgunlaşmaya başlamıştır. İSG mevzuatının çalışma hayatında gerekli duyulan alanlarda 
günün gerekliliklerine ve sürekli gelişme politikasına uygun olarak değişim gösterdiği, mevzuatın her sektörde 
sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi için çözümler üretildiği de söylenebilir. Bu süreç içerisinde iş hayatında sürdü-
rülen iş güvenliği çabalarının sonuca ulaşabilmesi için öncelikle eğitime ve eğitimcilerin iş güvenliğine olan duyar-
lılıklarının önemine vurgu yapılmaktadır. Endüstriyel iş kollarına eleman yetiştiren Mesleki ve Teknik Eğitim Ku-
rumları (MTEK) bu anlamda daha büyük bir öneme sahiptir. Sanayide tehlike ve tehlikelerin doğurduğu riskleri iyi 
tanıyan, mesleki kabiliyetlerini iş güvenliği kuralları çerçevesinde özenle icra edebilecek çalışanların yetiştirilme-
sinde de MTEK lerde görev yapan öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. İş güvenliği algıları yüksek olan ve 
iş güvenliği kurallarından taviz vermeyen öğretmenlerin iş kazalarının önlenmesinde etkin rol oynayacağı açıktır. 
Bu çalışmada, MTEK lerde görev yapan öğretmenlerin iş güvenliği algıları değerlendirilmiştir. Araştırma verilerinin 
elde edilmesinde anket yönteminden yararlanılmıştır. Anket 6 temel başlık altında toplam 36 sorudan oluşturul-
muştur. Anket formları Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden il ve ilçelerindeki toplam 57 Mesleki ve Teknik Eğitim 
Kurumuna elektronik ortamda iletilmiş ve yine elektronik ortamda geri dönüşü sağlanmıştır. Çalışmada, 36 ayrı 
kurumdan toplam 167 geri dönüş değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin sunulan anket 
sorularını tamamen kendi objektif bilgi ve deneyimlerine dayanarak cevapladıkları varsayılmıştır. Değerlendirme-
ye alınan anket verileri bilgisayar ortamında işlenmiş ve analiz sonuçları detaylı olarak yorumlanmıştır. İş kazası 
ve meslek hastalıklarından korunmak, iş güvenliğini sağlıklı bir şekilde uygulamak, tüm çalışanlara bu kavramı 
benimsetmek ve daha ileri boyutlara taşıyabilmek için öncelikle sektöre eleman yetiştiren bu kurumlarda iş gü-
venliği algısının arttırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

 
Assessment of teacher’s safety perceptions in vocational and technical education insti-
tutions 
 
Barış Yılmaz1, Emine Özbaştürk2 
1Celal Bayar University, Manisa Vocational School, Manisa, Turkey 
2Gediz University, Institute of Natural Sciences, Izmir, Turkey 
 
Since Occupational Health and Safety Law (OHS- Act No: 6331) came into force, safety culture in our country 
has begun to mature much more quickly. The continuous improvements as well as the problem solutions in OHS 
legislations are also ongoing when it is required in accordance with constant improvement policy. In order to 
achieve positive results of that process, main focus are given to safety education and educators. The difficult 
tasks are given to the teachers especially in Vocational and Technical Education Institutions (VTEI) that train 
great portion of well-educated employees to industrial businesses in this respect. It is clearly definite that teac-
hers who has high safety perceptions and train without compromising the safety rules are play very important 
role in prevention of occupational accidents. In this study, the safety perceptions of the teachers in VTEIs are 
evaluated. The questionnaire with 36 questions was created under 6 main headings. The questionnaire forms are 
delivered and collected electronically to 57 VTEIs in Manisa and in its districts. The 167 feedbacks from 36 VTEIs 
are evaluated it this study. The feedback are assumed to be self-answered and fully objective. The research data 
are processed in computer, and analyzed in details. The results showed that the safety perceptions of the VTEI 
teachers should be increased to prevent work accidents and occupational diseases, to implement safety rules 
strictly, to promote the safety concept to all employees and to decrease the work accidents while developing the 
safety culture. 
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OP-046 

Çıraklık Eğitim Merkezlerinde ve Endüstri Mes-
lek Liselerinde Çalışanların ve Öğrencilerin İş 
Sağlığı Güvenliği Algısına Etki Eden Faktörlerin 
Belirlenmesi 
Murat Etöz1, Esma Mavi2 
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Alanya,Antalya 
2Isparta Anadolu Lisesi, Isparta 

Çalışma hayatı temel ihtiyaçların karşılanması açısından ne kadar önemli ise, çalışanların sağlık ve güvenlikleri 
için tehlike oluşturabilecek unsurların varlığı dolayısıyla, insanların bu tehlikelerden korunması da en az çalışma-
nın kendisi kadar önem arz etmektedir.  
 
Dünyada ve ülkemizdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak, iş yerlerinde çalışanların iş sağlığı güvenliğini sağ-
lamak, iş yerlerini daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek gerekmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak iş sağlığı 
ve iş güvenliği alanındaki çalışmalar son yıllarda nitelik ve nicelik olarak giderek önem kazanmaktadır. 
 
Bu çalışmada, Isparta (Merkez, Yalvaç, Senirkent), Antalya, Adana (Merkez, Kadirli), Ankara (Çubuk), Aydın 
(Merkez, Nazilli, Çine), Burdur, Bursa (İznik), Denizli, Kocaeli (Gebze), Kütahya (Tavşanlı), Konya (Akşehir, Bey-
şehir, Cihanbeyli), Manisa (Soma), Mersin, Muğla (Yatağan) il ve ilçelerinde bulunan 23 Endüstri Meslek lisesi 2 
çıraklık eğitim merkezinde görev yapan meslek dersi öğretmenleri ve öğrencilerinden rastgele örnekleme yoluyla 
seçilen 410 katılımcının iş sağlığı ve güvenliği algısı ölçümü yapılmıştır. Yaklaşık 5 ay süren araştırmada yüz yüze 
yapılan anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Hiçbir katılımcıdan araştırma sürecinde resmi kendini tanıtacak 
bilgi talep edilmemiştir. Sonuçlar SPSS 22 programında faktör analizi, t test ve Anova analizi ile yorumlanmıştır. 
Yapılan istatistiksel analizler sonucunda Endüstri Meslek Liselerinde de çalışan ve öğrencilerin iş sağlığı ve güven-
liği algısına etki eden faktörler belirlenmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirme yö-
nünde alınması gereken tedbirlerle ilgili öneriler getirilmiştir. 

 
Determination of Critical Factors that Affect Occupational Health and Safety Perception 
of Students and Employees at Vocational High Schools and Apprenticeship Training 
Centers 
 
Murat Etöz1, Esma Mavi2 
1Alanya Alaaddin Keykubat University, Industrial Engineering Department,Alanya,Antalya 
2Isparta Anatolian High School, Isparta 
 
Work life is important for meeting the basic needs of employees. However, protecting the employees against any 
item that may threaten their health and safety is also important as much as the work life itself.  
 
In paralel to technological developments in our country and all over the world, It is essential to ensure the emp-
loyees’ job health safety and to make their work places healthier and safer. For his reason, studies have become 
increasingly important in both qualitative and quantitative aspects. 
 
In this study 410 participants from 23 different vocational high schools and apprenticeship training centers were 
chosen randomly among the students and vocational course teachers. These participants were subjected to oc-
cupational health and safety perception measurements. The above mentioned vocational high schools and app-
renticeship training centers are located in different cities and towns including Isparta (Merkez, Yalvaç, Senir-
kent), Antalya, Adana (Merkez, Kadirli), Ankara (Çubuk), Aydın (Merkez, Nazilli, Çine), Burdur, Bursa (İznik), 
Denizli, Kocaeli (Gebze), Kütahya (Tavşanlı), Konya (Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli), Manisa (Soma), Mersin, 
Muğla (Yatağan). During this research which took about 5 months, data were collected by interviews face to face 
and survays. No participants were asked to provide any official information that introduce themselves. Interpre-
tation of the results were done by factor analysis, t-test and anova tests by using the SPSS 22 program. As a 
result of the statistical analysis, factors affecting the perception of job health and safety of students and emplo-
yees were determined in vocational high schools and apprenticeship training centers. Under the light of gained 
information, suggestions were made to take precautions on imporiving the job safety and health. 
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Davranış Esaslı İş Güvenliği Yönetimi 
Behaviour Based Safety Management 
OP-047 

“On Numara”: Büyük ölçekli bir sınai üretim işletmesinde gü-
venlik kültürü dönüşümü 
Ali Rıza Tiryaki1, Hakan Usta2, Derya Korkmaz3 
1Artı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi 
2Borçelik Soğuk Çelik Haddeleme 
3Artı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, Coca Cola İçecek Bursa 
Amaç:  
Bu çalışmanın amacı, yıllık 1.5 milyon ton’luk üretimiyle Türkiye’nin en büyük yassı çelik üreticilerinden birisi olan 
BORÇELİK’de 2012 yılından bu güne aralıksız ve aktif olarak sürdürülen, davranış odaklı güvenlik yöneti-
mi(DOGY) ilkeleri gözetilerek yapılandırılan, yönetici ve çalışanların aktif katılımını içeren eğitim, gözlem geri 
bildirim, analiz-iyileştirme, üst yönetim gözetimi faaliyetleriyle sürdürülen, iletişim kampanyaları ile iş-üretim 
gündeminin canlı bir bileşeni olan ve işletme jargonunda en iyiyi, mükemmeli ima eden “on numara” ile adlandırı-
lan çalışmanın karakteristikleri, kilometre taşları hakkında bilgi verilmesi, elde edilen sonuçların gösterilmesidir.  
Yöntem 
1. Çalışmayı özgün kılan karakteristiklerin; ön değerlendirme, tasarım, planlama, eğitim, uygulama, çalışan ve 
yönetici katılımı, ünite-takım-grup dinamikleri, otokontrol, dil, görsel iletişim, günden yönetimi, ölçme-izleme, 
iyileştirme, sürdürülebilirlik..vb. kurucu unsurlar benzer çalışma planlayanlara yol gösterecek şekilde tanımlan-
mış,  
2. Saha gözlemleri, dokuman ve kayıt incelemeleri, yönetici ve çalışanlarla odak grup görüşmelerini içeren durum 
değerlendirmesi çalışması bulgu ve önerileri, eğitim geri bildirimleri, gözlem ve geri bildirim kayıtları, gözlem veri 
analizleri, istatistikleri, iletişim kampanya konuları-temaları-mesajları, komitelerin toplantıları notları, kaza ince-
leme, aksiyon takibi kayıtları, yazışmalar..vb. yaşanan değişimin, ortaya çıkan eğilimlerin izlenmesini ve analiz 
edilmesini mümkün kılan niteliksel ve niceliksel veri stoku ayıklanmış, değerlendirilmiş ve analiz edilmiştir.  
3. Uluslar arası düzeyde başarılı uygulamaların kategorik ortak özelliklerini tanımlayan literatür bilgisi referans 
alınarak “on numara” uygulaması bileşenleri, yöntem ve araçları, elde edilen sonuçları bakımından kıyas örnekleri 
ile karşılaştırılmıştır. 
Bulgular 
700 çalışanı olan BORÇELİK’de, 74 yönetici DOGY eğitimi almış, 269 çalışan gözlemci olarak yetiştirilmiştir. 
13.441 adet gözlem gerçekleştirilmiş, 892 adet aksiyon açılmış, 747 adet aksiyon tamamlanarak kapatılmıştır. 
İşletme çalışanlarının ifadeleriyle yönetici ve çalışanlarda kalıcı izli davranış değişiklikleri sağlanmış, algı, inanç ve 
varsayımlar anlamlı bir biçimde dönüşmüştür.  
Sonuç  
Çalışma ile, Sürecin yapılandırılması, yönetilmesi, çalışan katılımının sağlanması, iyileştirilerek sürdürülmesi aşa-
malarında uluslararası kıyas örneklerini aşan düzeyde özgün bir başarı sergilendiğini doğrulanmış, 2012 yılı sonu 
itibariyle kaza sıklığı, gün kayıpları anlamlı derecede azalmış, ramak kala bildirimleri artmıştır. 
"10 Numara": Transformation of safety culture in a large scale industrial manufacture company 
Ali Rıza Tiryaki1, Hakan Usta2, Derya Korkmaz3 
1Artı Occupational Health and Safety Unit 
2Borçelik Cold Rolled Steel 
3Artı Occupational Health and Safety Unit, CCI Bursa 
PURPOSE: The study aims to show results, milestones, information and characteristics of the project that is cal-
led as “On Numara”, which is the meaning of the excellence of the manufacturing processes where we still achie-
ve good results since 2012 in Borçelik.“On Numara”,which is configured in line with principle of behavior based 
safety management (BBS), get into as a live component of the production via communication campaigns by at-
tendance of workers and supervisors team and maintained with trainings, observations and feedbacks, continu-
ous analyses and improvements of the processes by supervision of senior management. 
METHOD: 1.The unique characteristics of the constitutive components are defined as a guide for whom planning 
similar studies; such as pre-assessment, design, planning, training, practice, attendance of workers and supervi-
sors, dynamics of groups, self-control, jargon, management of communication, monitoring, improvements, sus-
tainability etc. 2.The qualitative and quantitative data’s, which help us to analyze and monitor trends, such as; 
site observations, reviews of documents and records, the findings and suggestions which is including the Focus 
Group Interview with workers and managers, observation and feedback records, analyses and statistics of obser-
vation data,subjects of communication campaigns, themes and messages, the minutes of committee meetings, 
accident investigations, correspondences etc.has been evaluated and analyzed.3.The components, methods and 
tools of "On Numara"has been compared with similar examples which describes common characteristics of inter-
national successful applications. 
FINDINGS: 74 Managers has get the BBS training.269 workers have been trained as an observer.There have 
been 13.441 observations completed and 892 actions issued of which 747 action has been completed.Employees 
talked that the perennial change on the behaviors has been assured and perception,believing and assumptions 
have been transformed accordingly. 
RESULT: The incident reporting has been increased and the frequency of accidents and lost times has been dra-
matically decreased. It has been validated that a unique success which is over international examples. 
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Operasyona uygun çalışan seçiminde davranış 
odaklı yaklaşım 
Ayhan Aydın 
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Bursa 

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 çalışa-
nın 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. 

Behavior-oriented approach in the selection of appropriate operators to operations 

Ayhan Aydın 
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Bursa, 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 acci-
dents in the future. 
Which is used, the results and example of application are intended to gain a different perspective to behavioral 
occupational safety. 
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Güvenli Davranış Kültürüne Sahip Bireylerin Sa-
yısını Arttırarak İş Kazaları ve Meslek Hastalık-
larını Önlemek İçin Bir Sistem Önerisi “6S Mo-
dellemesi” 
Cengiz Kayışkan 
Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Ülkemizin gelişmişlik düzeyinin göstergesi olarak vurgulayabileceğimiz en önemli kavramlardan biri İş Sağlığı ve 
Güvenliği olup, bugüne kadar bu alanda, özellikle özel sektöre uygulanan yaptırımlar, gün geçtikçe çoğalan uz-
manlar ve kaliteli hizmet vermeye çalışan tüm birimlerin ortak sorunu, “Çalışanda Güvenlik Kültürü”nün oluşturu-
lamamasıdır.  
Toplumun yapı taşı olan aileden başlayarak, çevrenin etkileriyle birlikte şekillenen güvenli davranış kültürüne 
sahip olmayan toplumlarda, kanunların çıkartılması, yönetim sistemlerinin uygulanması, teknolojik gelişmelerin 
takip edilmesi, iş kazaların ve meslek hastalıklarını önlenmesinde beklenen etkiyi göstermemektedir. 
Bu çalışma kapsamında, Güvenli Davranış Kültürüne sahip bireylerin sayısını arttırmak amacıyla, bir model öneri-
si geliştirilmiştir. 
Ulusal İş sağlığı ve Güvenliği 2014-2018 politikasında belirtildiği üzere; “Toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürü-
nün yaygınlaştırılması” hedefi ile çalışılan model; özellikle iş kazalarını önlemek isteyen ve bunun için bir çok 
çalışmanın yürütüldüğü, politika olarak önceliğe alınan ülkemiz için son derece faydalı olacaktır. Bu modelleme ile 
gerçekleştirilebilecek, kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliği sağlamak isteyen işyerlerinde uygula-
nan Japon “5S Yönetim Sistemi”, güvenli davranış kültürüne sahip olmayan toplumlarda uygulanıyor olsa bile, iş 
kazalarının belli oranda azaltabilmekte fakat iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturma asli hedefine sahip olma-
dığı için bu kültür oluşumuna hizmet etmemektedir. Bu nedenle bu çalışmanın konusu olan, ülkemiz için faydalı 
olacağı düşünülen ve kültür odaklı modelleme, “6S Modellemesi” olarak tanımlanmıştır. 
Modellemenin, matematiksel alt yapısı Yöntem ve Tartışma bölümünde detaylı incelenmiş olup, uygulamanın 
halen devam ettiği sektördeki kontrol ve takip detayları, çalışma kapsamında verilmiştir. Elde edilen sonuç, bir 
yıllık süre içinde “6S Modellemesi” sayesinde hedeflenen sonuca yönelik iyileştirme major kazalardan kaynaklı iş 
günü kaybının azalmasında % 52,67; kayıp günlü kaza oranı (Lost Time Injury) azalmasında %12,81 değişim 
göstermiş ve matematiksel olarak da ifade edilmiştir. 

 
“6S Model” A System Proposal To Prevent Work Related Accidents And Occupational 
Diseases By İncreasing The Amount Of İndividuals With Safety Culture 
 
Cengiz Kayışkan 
Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
 
One of the most important indicators of development in our country is health and safety. Common problem for 
especially sanctions in private sector, increasing amount of experts and units trying to provide quality service, 
has been not to be able to create “Safety Culture” up until today. 
Makig laws, implementing management systems and following technological developments do not have the nec-
cesary effect on preventing work related accidents and occupational diseases in societies, which do not have 
safety culture created by effects of environment starting from the family which is the basic constituent of society. 
In the scope of this study, a model is propesed in order to increase the amount of individuals having safety cul-
ture. 
As stated in 2014-2018 National Occupational Health and Safety Policy; the model aiming 'Extension of Occupa-
tional Health and Safety Culture' in society will be extremely beneficial for our country which wants to prevent 
occupational accidents and conducts a lot of studies on this issue. Japanese “5S Management System”, which is 
conducted in workplaces in order to improve the quality of working environment and ensure its sustainability, 
can be applied and reduce occupational accidents to a certain extent in societies that don't have safety culture. 
But, the aforementioned model, “5S Management System” cannot contribute to the development of the new 
model due to the lack of the main aim “Creating Occupational Health and Safety Culture”. 
 
For these reasons, this new culture-focused model thought to be beneficial for our country is named as “6S Mo-
del”.  
The model's mathematical background is analysed in “Method and Discussion” section and the details about 
controls and follow-ups are explained in this study. According to the results, thanks to “6S Model”, major acci-
dents lost time is decreased at the rate of %52.67 and lost time injury is decreased %12.87 in one year. 
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OP-050 

İş sağlığı ve güvenliği açısından algılanan örgütsel 
adaletin örgütsel bağlılık ve iş tükenmişliği üze-
rindeki etkisi: Çanakkale’de görgül bir uygulama 
Bülent Akyüz1, Erdinç Balık2 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizas-
yon Ana Bilim Dalı, Çanakkale, Türkiye 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi, 
Çanakkale, Türkiye 

Rekabetin ve teknolojik gelişmelerin hızla arttığı günümüzde, değişen işgücü yapısı ve çalışan beklentileri, hedef-
lerine varma yolunda işletmeleri psiko-sosyal etmenleri dikkate almaya zorunlu hale getirmiştir. Bu noktada, 
örgütsel adalet, iş tükenmişliği ve örgütsel bağlılık kavramları çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı tesis 
etmede öne çıkmaktadır. Çalışanların, adaletle ilgili maruz kaldıkları görev, ödül, ceza, karar alma süreç ve me-
kanizmalarına karşı geliştirdikleri tutumlar, kurumlarıyla duygusal bütünleşmelerini ve devamlılıklarını sağlayarak 
işlerine karşı tükenmişliklerini, duyarsızlaşmalarını engelleyebilir ve kişisel başarı hissini de arttırabilir. Bu durum 
ayrıca, depresyon, iş kazaları, uyumsuzluk, düşük performans ve işe gelmeme gibi ruhsal, fiziksel ve sosyal so-
runların azalmasını da sağlayabilir. Bu bilgiler ışığında, çalışmanın amacı kamu çalışanlarının örgütsel adalet algı-
larının örgütsel bağlılık ve iş tükenmişliğini ne kadar etkilediğini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın evrenini Çanak-
kale merkez ilçesi, örneklemini ise 11 farklı kamu kurumundaki çalışanlar oluşturmaktadır. Anket soruları oluştu-
rulurken daha önceki çalışmalarda geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş ölçeklerden (örgütsel adalet; Niehoff ve 
Moorman, 1993); tükenmişlik; Maslach ve Jackson, 1981); örgütsel bağlılık; Allen ve Meyer, 1990) yararlanılmış-
tır. Valilik izniyle yüz yüze görüşerek anket uygulamasıyla elde edilen veriler SPSS-22 (Sosyal Bilimler için İsta-
tistik Paketi) istatiksel analiz programı kullanılarak geçerlilik, güvenilirlik, faktör, korelasyon ve regresyon analiz-
lerine tabi tutulmuştur. Çıkan sonuçlar algılanan örgütsel adalet boyutlarının (dağıtım, süreç, etkileşim) örgütsel 
bağlılık ve iş tükenmişliği ile ilişkili olduğunu ve algılanan örgütsel adaletin örgütsel bağlılık ve iş tükenmişliğini 
etkilediğini göstermiştir. Çalışmanın son kısmında ise yönetici ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur. 

 
In terms of occupational health and safety, the impact of perceived organizational jus-
tice on organizational commitment and job burnout: An empirical application in Ca-
nakkale 
 
Bülent Akyüz1, Erdinç Balık2 
1Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Faculty ofEconomics and Administrative Science, Department of Business 
Administration, Management and Organization, Canakkale, Turkey 
2Canakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Occupa-
tional Safety Master Student, Canakkale, Turkey 
 
Nowadays, with the rapid increase in the competition and technological advances, changing labor structure and 
employee expectations have made the companies take into account the psycho-social factors towards reaching 
their goals. At this point, organizational justice, job burnout and organizational commitment terms come to the 
forefront in establishing a safe and healthy work environment for the employees. The attitudes employees build 
up toward task, reward, punishment and decision-making processes and mechanisms about justice which they 
are exposed to; can prevent them from job burnout and desensitization and can also increase the feeling of per-
sonal accomplishment via providing emotional integration and continuity with their institutions. This may also 
enable the decrease of the mental, physical and social problems such as depression, work-related accidents, 
incompatibility, poor performance and absenteeism. In the light of such information, aim of the study is to reveal 
how much perceived organizational justice of the public employees affect their organizational commitment and 
job burnout. The population of the study is constituted by the central district of Canakkale and the sample is 
constituted by the employees from 11 different public institutions. While forming the survey questions; scales 
(organizational justice; Niehoff and Moorman, 1993); burnout; Maslach and Jackson, 1981); organizational 
commitment (Allen and Meyer, 1990) which were tested in the previous studies in terms of validity and reliability 
were used. The data obtained by the courtesy of the Governor and face to face survey application were evalua-
ted by SPSS-22 (Statistical Package for Social Sciences) statistical analysis program for testing the validity, reli-
ability, factor, correlation and regression analysis. The results showed that perceived organizational justice di-
mensions (distribution, process, interaction) have correlations with organizational commitment and job burnout 
and affect organizational commitment and job burnout. In the last, suggestions for the managers and researc-
hers have been presented. 
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OP-051 

Behavior based safety management 
Yewande Omolara Olatunde 
Department of Civil Engineering, Obafemi Awolowo University, Osun state, Nigeria 

This abstract lays a foundation for a fundamental step towards achieving a good behavior based safety manage-
ment system in an organization, government and domestic environs. Occupational safety is more than just doing 
things right but actually doing the right things. 
 
SCOPE: Behavioral safety is a process that creates safety partnership between management and workforce by 
continually focusing everyone's attention on their own and others safety behavior (MD Cooper, 2009), which 
constitutes a set of key activities for sustainable occupational safety. The organization, task and individuals are 
human factors that can be a drive to the behavior of a worker towards acting safe and ensuring effectiveness of 
risk control. Statistics have shown that most accidents have been caused by workforce behaviors and until there 
is a synergy between these factors, occupational health and safety will not be sustainable. 
 
METHODS: To ensure a sustainable behavior based safety management, improvement must be emphasized on: 
°Organizations development in leadership and commitment, motivation, monitoring and reviewing performances, 
improving a no blame culture etc. 
°Task should be monitored based on the pattern, duration, workload etc. 
°workforce trainings on domestic and workplace safety culture. 
 
Findings and RESULTS: Behavioral intervention over time 
Chile earthquakes (1960-2015) and Nigeria pipeline explosions (1995-2015) are case studies that show opposite 
behavior based safety management which resulted in reduction in rate of casualties in Chile as at the most re-
cent earthquake (September 16,2015) on the other hand increase in accidents due to continuous pipeline vanda-
lism and innefective safety measures are on the rise in Nigeria. 
 
In conclusion, the behavior of everyone towards safety goes beyond the use of personal protective equipments 
(PPE) and will reflect on the rates of accidents in the workplace positively or vis a vis. A healthy, productive, well 
motivated workforce is the key agent for overall socioeconomic development. 
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İş Kazaları İle İletişim ve Koordinasyon Arasındaki İlişki 
The Relationship Between Work Accidents And Communication & Coordination 

OP-052 

Çalışmaktan Kaçınma Hakkının Kullanılmasında 
Ciddi ve Yakın Tehlike Ölçütü 
Başak Balkır 
Kocaeli Üniversitesi, Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu, Toptan ve Perakende Satış Bölümü, Kocaeli 

İş sağlığı ve güvenliği hakkının sağlanması ve çalışanların korunmasında önemli bir görev üstlenen çalışmaktan 
kaçınma hakkı, hem bir insan hakkı ve hem de bir çalışma hakkı olarak anayasalarda güvence altına alınmış bu-
lunan yaşama hakkının işyerindeki bir uzantısı olarak kabul edilebilir. 155 Sayılı ILO sözleşmesinde çalışanların 
haklı bir gerekçeyle işinden uzaklaşarak çalışmaktan kaçınma hakkını kullanması durumunda oluşabilecek uygun-
suz sonuçlara ve uygulamalara karşı ulusal koşullara uygun şekilde korunacağı hüküm altına alınmıştır.  
 
Avrupa Birliği’nin 1989 tarihli 89/391/EEC sayılı “Çalışanların Sağlık ve Güvenliğini İyileştirmeye Yönelik Önlemler 
Alınmasına İlişkin Çerçeve Yönerge”sinde de ciddi tehlike karşısında işi ve tehlikeli bölgeyi terk eden işçilerin, 
tehlike karşısında çalışmaktan kaçınma haklarını kullanmaları nedeniyle dezavantajlı bir duruma düşmeyecekleri 
ve yasalarca korunacakları hüküm altına alınmıştır. Çalışmaktan kaçınma hakkı, Türk İş Hukukunda 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanununda düzenlenerek, iş yerinde çalışma esnasında ciddi ve yakın bir tehlikenin oluşması 
durumunda çalışanların çalışmaktan kaçınma hakları ve bu hakkın kullanılması usulü hüküm altına alınmıştır.  
 
Uygulamada iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkıyla 
ilgili en önemli tartışma, ciddi ve yakın tehlikelinin tespiti ve yorumunda yaşanmaktadır. Özellikle iş sağlığı ve 
güvenliği kurulu veya işverenin işyerindeki durumu tehlikeli bulmayarak, çalışanların iş yerini terk etmelerine izin 
vermeyerek çalışmaya devam etme kararı vermeleri halinde, hem çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye 
atmakta ve hem de tehlike nedeniyle çalışmak istemeyen işçileri ve çalışmaktan kaçınanlara da iş görme borçla-
rına aykırılık nedeniyle hukuki yaptırımlar uygulamak suretiyle çalışmaya zorlamak tam anlamıyla çalışanlarının 
çalışma haklarının ihlaline neden olmaktadır. 
 
Çalışanların çalışmaktan kaçınma hakkına gerekçe olan ve tehlikenin tespiti ölçütü olarak kullanılan ciddi ve yakın 
tehlike kriteri; tehlikenin ciddiyetine, önlenemezliğine ve çalışanları etkileyecek olması esasına dayandırılabilir. 
İşverenin tehlikenin oluşumunda herhangi bir kusurunu aramayan çalışmaktan kaçınma hakkının kullanılmasında 
ciddi ve yakın tehlike tespit ve değerlendirmesinin her somut olay için yakın ve ciddi tehlike unsurlarının ayrı ayrı 
dikkate alınarak takdir edilmesi gerekmektedir. 
The Criteria of Serious and Imminent Danger For the Usage of Right To Avoid From 
Working 

Başak Balkır 
Kocaeli University, Ali Rıza Veziroğlu Vocational School, Wholesale and Retail Sale Department, Kocaeli 
 
The right to avoid from working can also be considered as both a human right and an extension of the right to 
life in workplace which guaranteed in the Constitution as the right to work. In ILO Convention No. 155 it is decla-
red that each Member shall protect the worker which reports forthwith to his immediate supervisor any situation 
which he has reasonable justification to believe presents an imminent and serious danger to his life or health; 
and until the employer has taken remedial action. 
 
In European Council Framework Directive 89/391/EEC it is ensured that workers who, in the event of serious, 
imminent and unavoidable danger, leave their workstation may not be placed at any disadvantage because of 
their action and must be protected against any harmful and unjustified consequences, in accordance with natio-
nal laws and/or practices. The right of avoid from work have also been arranged in Turkish Law, Act No. 6331. 
 
In practice, the most important discussion is on the point of detection and interpretation of the imminent and 
serious danger. In particular, when the occupational health and safety committee or the employer does not find 
the situation dangerous and by making the decision of continue to work, does not allow the employees leave the 
work place; endangering the employee’s health and safety, violating employees’ right of work literally.  
 
The criteria of “imminent and serious danger” which is used as a justification for right to avoid from work can be 
based on the seriousness, unavoidability and the effect on the employees. For the usage of the right to avoid 
from working, employer’s flaw is not needed and the detection and evaluation of serious and imminent danger 
shall be considered for each concrete case seperately. 
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OP-053 

Güvenlik İşaret ve Levhalarında Etkin Tasarım ve 
Kullanım: “ANSI Z535” Standardı 
Esin Tümer 
TC.Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

Güvenlik işaret ve levhaları, “zorunluluk değil gönüllük esası ile” hareket etmenin kısaca “Kültüre” içerilmenin 
temel bileşenlerinden biridir. Görece korunaklı ortam olarak evden ayrılan kreş çağındaki bir çocuğun ilk karşılaş-
tığı “sokak-yuva-servis aracı” gibi birincil sosyal alanları ve ötesinde kent kurgusu içinde temel “güvenlik” gerek-
lerini sağlayan “işaret ve uyarı levhaları” hayatımızın içinde yöneten, yönlendiren durumdadır. Çalışma hayatında 
ise işyeri güvenlik kültürünü en iyi yansıtan ip uçlarından biridir. Algılama dış uyaranlara bağlı olarak bilinçli ve 
bilinçsiz olarak gelişir. Bugün, araç ve yaya trafiğinde kırmızı ve yeşil arasındaki fark, elimiz ve ayağımız arasın-
daki fark kadar nettir zihnimizde. Çünkü bu bilginin içine doğmuş nesilleriz. Lakin, aynı netliği İş Sağlığı ve Gü-
venliği için kullanılan işaret ve levhalar için söylemek mümkün değil. Çünkü “güvenlik işaretlerinin gerek sosyal 
hayat gerekse iş yeri kültürü içinde kullanımı” geleneksel bir kültürün parçası olarak değil, zorunluluk olarak kar-
şımıza çıkıyor. Standard gözetmeden yan yana alt alta asılmış bir dizi levhadan ibaret uyarı, dikkat işaretlemeleri, 
yarardan çok zarar getirmekte ve işçinin ”güvenliği” için gereken algıyı oluşturmadığı gibi kafa karışıklığına neden 
olmaktadır. Bu çalışma kapsamında amaç, güvenlik kültürünün en önemli bileşenlerinden biri olan güvenlik işaret 
ve levhalarının daha etkin algılanmasına yönelik yapılan çalışmaları irdelemektir. 
 
Bu amaç ile yıllara göre güvenlik işaret ve levhalarındaki değişimler incelenmiş ve Amerika Ulusal Standardlar 
Enstitüsü (American National Standard Institute, ANSI) ile Amerika Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Ajansının (Ocu-
pational Safety & Health Agency, OSHA) ortak çalışmaları ile oluşturulan ve 2013’ün ikinci yarısından beri yeni 
hali ile yürürlükte olan “ANSI Z535” standardındaki uygulamalar incelenmiş ve geçmiş uygulamalar ile farkı orta-
ya konmuştur. 
 
İşte sağlık-güvenlik başlığında ülkemizin gelecek nesillere hazır hale getirilmesinde yapılacak sayısız çalışmadan 
birinin de işaret ve levhalar konusunda olduğu düşünülmekte olup, kültürel alt yapının oluşmasında sosyal hayata 
içerilmiş “standardlar” ile çocuk yaşta algının gelişeceği ve “güvenlik kültürüne” zemin hazırlanacağı düşünülmek-
tedir. 

 
Effective Design & Use of Safety Signs & Labels: "ANSI Z535 Standard" 
 
Esin Tümer 
TC.Üsküdar University Health Sciences Faculty, Occupational Health & Safety Department 
 
The safety signs and labels are one of the fundamental components of acting “with the principle of volunteering 
but not as compulsorily” and in short that of the involved in the “Culture”. The primary social areas such as 
“street-nursery-service bus” as a relatively well-protected environment and beyond the “sign and warning 
marks” ensuring the fundamental “safety” requirements within the city formation. Today, the difference between 
the red and green in the traffic is clear in our minds because we are just extension of the generations who were 
born within such knowledge.  
 
In our working life, it is one of the best clues reflecting the security culture of the workplace. The warning and 
attention labels which are composed of a series of signs which are hanged side by side or under each others 
without observing any sort of standard bring damages rather than benefits and it does not create the necessary 
perception. 
 
The purpose of this study is to examine the researches which are carried out more effective perception of the 
safety signs. The changes in the safety signs and labes have been examined within the years by means of the 
common studies of the American National Standards Institute (ANSI) and Occupational Health and Safety 
Agency (OSHA), the applications in the “ANSI Z535” standard have been examined and then the difference with 
the previous applications is emphasized. 
It is obviously considered that numerous studies to be carried out in making available our country ready for the 
future generations under the heading health-safety at work is on the subject of signs and it is also thought that 
the perception shall be developed at the child age by means of the “standards” embedded in the social life and it 
shall prepare a ground for the “safety culture” as well. 
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OP-054 

Türkiyede İş Kazalarını Sonuçlandırma Algorit-
ması 
Fati̇h Yalçın1, Savaş Kanbur2, Adil Rıza Doğan2 
1Gedik Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu 
2Gedik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı 

Türkiye, İş Kazalarının sıklığı açısından bakıldığında dünyada ilk sıralarda yer alan ülkelerinden biri olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. İş kazalarının önlenmesi, sıklığı, dağılımı, sektörel analizi açısından pek çok çalışma yapılması-
na rağmen; meydana gelen iş kazasının başlangıcından sonuçlanmasına kadar geçen sürelerde nelerin yapılması, 
yapılanların sonucunda hangi yolun başlayacağı ve hangi yolların izleneceği konusunda çalışma yapılmamıştır. İş 
kazasının oluşmasından hemen sonra Çalışanın, İşverenin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, iş ve meslek hastalıkları 
ile ilgili sağlık kuruluşlarının, iş mahkemelerinin birbirleriyle ilgili kararları, ilişkileri oldukça karmaşık ve zaman 
alıcı bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Bizler bu çalışmada; kaza oluşum anından başlayarak iş kazası ile ilgili hangi işlemlerin, hangi sıra ile yapılması 
gerektiği konusunda karar ağacı yaparak bir algoritma oluşturmayı amaçladık. Bu çalışmanın amacı, ilgili tarafla-
rın arasındaki işbirliğini sağlayacak, sonuçlandırma mekanizmalarındaki belirsizlikleri ve zarar kayıplarını ortadan 
kaldırmak için gerekli alt yapıya yardımcı olacak bir modelleme ve karar ağacı oluşturmaktır.  
 
Yapılan çalışmada; Üniversiteler, SGK Bölge Sağlık Kurulları ve Sosyal Güvenlik Merkezleri, Merkezleri, ÇASGEM, 
SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevli kişilerin, gerek kişisel iş tecrübeleri gerekse akademik birikimleri ile 
birlikte, iş kazaları ile ilgili birçok bilimsel makaleden ve yayından yararlanılarak algoritmanın şekillenmesi sağ-
lanmıştır. Bu çalışmanın, Türkiye iş kazaları ve sonuç rehberinin hazırlanmasında iş kazaları sonucunda muhatap 
olan çalışan, işveren, devlet üçgenindeki aksaklıkların ve zaman kayıplarının azaltılmasında katkı sağlayacağına, 
bu konuda çalışan ve işverene kaynak olacağına inanıyoruz. 

 
Algorithm For The Conclusion Of Occupational Accidents In Turkey 
 
Fati̇h Yalçın1, Savaş Kanbur2, Adil Rıza Doğan2 
1Gedik University, Vocational School 
2Gedik University, social Sciences Institute, Occupational health and Safety Department 
 
Turkey is one of the leading countries in terms of the frequency of global occupational accidents. Although many 
studies have been undertaken in terms of prevention, incidence, distribution and sectorial analysis of occupatio-
nal accidents, no study has been undertaken with respect to what should be done during the time from the 
commencement up to the conclusion of the occupational accident and as to which path becomes available and 
which path should be taken as a result of the actions taken. Immediately after the occurrence of occupational 
accidents, the process of relations and decisions of employee, employer, Social Security Institution, healthcare 
organizations related to occupational and professional diseases and the labor courts stand out quite complicated 
and time-consuming. In this study, we have aimed to create a decision-making tree and an algorithm as to what 
should be done and in what order starting from the moment of the accident occurrence. The purpose of this ar-
ticle (study) is to create modeling and decision-making tree to help the infrastructure to enable cooperation 
between the respective parties and to eliminate ambiguities and losses and damages in the conclusion mecha-
nisms. Many scientific articles and publications on occupational accidents have been benefited from in shaping 
the algorithm, as well as both personal professional experience and academic knowledge of the people employed 
at the Universities, Regional Health Boards of the Social Security Institution (SGK) and Social Security Centers, 
Occupational and Social Security Training and Research Center (ÇASGEM) and Directorate of Guidance and Ins-
pection of the Social Security Institution. In reducing the flaws and loss of time in the triangle of the employee, 
the employer and the state, this study will contribute to preparation of the guide on occupational accidents and 
conclusions for Turkey, and act as a source of information for the employee and the employer. 
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OP-055 

Ulusal basında İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Kaza-
ları Konusunun Ele Alınışı 
Yaşar Barut, Mehmet Çebi, Volkan Duran, Abdulnasır Bayram 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı 

Hızla gelişen iletişim teknolojisi sayesinde dünya giderek küçülmektedir. Biz insanlar uyku dışında kalan zamanı-
mızın üçte ikisini konuşarak geçirmekteyiz. Kitle iletişim araçları bağlamında gazeteler bilgilendirme haber ak-
tarma eğitim ve toplumsallaştırma gibi işlevlere sahiptirler. Gazeteler ülkede ve dünyada nelerin olup bittiğini 
olgu ve olayları inceleyip geniş okuyucu kitlesine ulaştırmaktadırlar. 
Toplumsal yaşamda herkes bir iş yapmak meslek sahibi olmak ve bir kazanç elde etme ihtiyacı içindedir. Tekno-
lojideki gelişmeler bir yandan yeni iş alanları oluştururken aynı zamanda yeni problemleri de beraberinde getir-
mektedirler. Bunlardan bazıları daha az sayıda çalışana ihtiyaç duyulması iş kazaları ve meslek hastalıkları iş 
sağlığı sorunlarıdır. Özellikle risk oranı yüksek olan madencilik ve inşaat sahasında çalışanlar bu grubu oluştur-
maktadır. Bu alanlarda iş kazaları ve meslek hastalıkları daha çok yaşanmakta ve iş güvenliği sorunları yeni bo-
yutlar kazanmaktadır. 
Bu çalışmada ulusal yazılı basında iş sağlığı ve güvenliği ve iş kazalarının nasıl ele alındığı son iki aylık zaman 
dilimi içerisinde ulusal düzeyde yayın yapan yazılı basın araçları incelenecek ve sonuçlar literatür eşliğinde değer-
lendirilip geleceğe yönelik önerilere yer verilecektir. 

Occupational Accidents Occupational Health and Safety Issues in National Press 
 
Yaşar Barut, Mehmet Çebi, Volkan Duran, Abdulnasır Bayram 
Ondokuz Mayıs;University, The Department of Educational Sciences,Samsun 
 
Newspapers are the important part of communication, transfer of values, ideologies and beliefs in our informa-
tion age. Newspapers have a significant role for informal education, enculturation and socialization in this regard. 
Hereby, new tecnologies not only bring new opportunities but also new problems. One of the main problems 
bringing up with new technologies can be regarded as occupational accidents occupational health and safety 
issues especially in relation with those new occupational fields. Especially mining and construction industry can 
be regarded among those areas for these new emerging problematic issues.  
The aim of this study is to investigate the issues related with occupational accidents occupational health and 
safety in national press through scientific literature. Suggestions will be given in this regard. 
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Planlama ve Proje Tasarımında İSG 
OSH In The Planning And Project Design 

OP-056 

Açık İşletme Madenciliğinde Şev ve Basamaklar-
da Oluşan Risklerin Hata Türü Etki Analizi 
(HTEA) Yöntemiyle Sınıflandırılması 
Ali Kemal Eyüboğlu1, Muharrem Kema Özfırat1, Bayram Kahraman2 
1Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu,İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İzmir 

Madencilik faaliyetleri diğer iş kollarına kıyasla daha fazla tehlike unsuru içermektedir. Bu tehlike unsurlarından 
biri de açık işletme madenciliğindeki şev ve basamaklarda yapılan çalışmalardır. Bu tehlike unsurlarının tamamen 
ortadan kaldırılıp ya da en aza indirilmesi için yapılacak olan risk değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır. Sap-
tanabilirlik parametresinin olasılık ve şiddet parametreleriyle beraber kullanılmasıyla yapılan Hata Türü Etki Ana-
lizi (HTEA) yöntemi ile şev ve basamaklarda karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel risk faktörlerinin en aza indi-
rilmesi hedeflenmiştir. Çalışmanın sonunda şev ve basamaklarda tespit edilen her bir risk faktörü için saptanabi-
lirlik, olasılık ve şiddet parametrelerini kullanarak Risk Öncelik Sayıları belirlenmiştir. Tespit edilen riskler için 
gerekli kontrol tedbirleri alındığında yeniden hesaplanan Risk Öncelik Sayılarında düşüşler görülmüştür. 

Classification of Risks Elements on the Slopes and Benches in Surface Mining Accor-
ding to the Fault Mode Effect Analysis (FMEA) Method 
 
Ali Kemal Eyüboğlu1, Muharrem Kema Özfırat1, Bayram Kahraman2 
1Maltepe University, Vocational School, Department of Occupational Health and Safety, İstanbul 
2Dokuz Eylül University, Department of Mining Engineering, İzmir 
 
Mining practices involve more elements of risk as compared to other fields of operations. One of these elements 
of risk is the operations carried out on the slopes and benches in surface mining. Risk assessment is significant 
in order to minimize or totally remove these elements of risks. It was attempted to minimize risk elements that 
are met or will potentially be met on slopes and benches via the use of the method of Fault Mode Effect Analysis 
(FMEA), which combines detection parameters with the parameters of probability and impact. The present study 
offers a Risk Priority Number for each and every risk element determined for slopes and benches by using detec-
tion, probability and impact parameters. It was found out that there were declines in the Risk Priority Number 
calculated again after the necessary precautions were taken for the risks that were determined. 
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OP-057 

Yapım sektörü için güvenli tasarım modelleri 
Dr. Seha Karaca Gürsoy 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı 

Dünyada iş sağlığı ve güvenliği açısından en riskli sektörlerden biri olan yapım sektöründeki iş kazalarının önüne 
geçmek amacıyla yapılan çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Bunun üzerine kazaların sebebinin belirlenmesine yö-
nelik yapılan daha detaylı araştırmalarda; iş kazalarının önemli kısmının tasarım ilişkili olduğu, kazaların tasarım 
aşamasında ve işe başlamadan verilen kararlardan etkilendiği, kazaya sebep olan risklerin tasarım aşamasında 
yok edilebileceğini veya azaltılabileceği, tasarımcıların çalışanların güvenliği konusunda güçlü bir etkileri olduğunu 
sonucuna ulaşılmıştır. Tasarım aşamasında verilen yanlış kararlar yapım, kullanım, bakım onarım ve yıkım aşa-
malarında da çalışanların sağlık ve güvenliğini ciddi boyutta etkilemektedir.  
Kazaların sebeplerinin belirlenmesine yönelik yapılan bu daha detaylı araştırmalar yeni bir görüşü ortaya çıkar-
mıştır. Kazaların önemli bir kısmının tasarım kaynaklı olduğunu ve tasarım aşamasının daha iyi çalışarak iş kaza-
larının önüne geçileceğini veya en azından azaltılabileceğini savunan bu görüş değişik terimlerde kavramlaştırıl-
mış olup “Güvenli Tasarım” olarak bilinmektedir.  
Güvenli tasarım yaklaşımına yönelik geliştirilen örnekler incelendiğinde ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
mevzuatlarına bir model ile açıklık getirdikleri ve/veya mevzuattaki noksanlıklarını bir model, rehber veya uygu-
lama kodu gibi yardımcı kaynaklar ile giderme çabası içinde oldukları görülmüştür. Yapılan araştırmalar, gelecek 
çalışmalar için yapım projesi katılımcılarından özellikle tasarımcılar için güvenli tasarım konusunda başkaca model 
geliştirilmesi gerektiği ve mevcut modellerin iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.  
Bu çalışmada, dünyada problemin çözümüne yönelik geliştirilen modeller irdelenmiştir. Bu modeller özellikle ta-
sarımcılar için geliştirilenler, dünyada en çok ilgi görenler ve mevzuat çerçevesinde geliştirilenlerden seçilmiştir. 
Çalışmanın sonunda modellerin karşılaştırılarak değerlendirilmesi yapılmıştır. 

 
Safe design models for construction sector 
 
Dr. Seha Karaca Gürsoy 
Rebublic of Turkey Ministry of Labour and Social Security, Labour Inspection Board İstanbul Group Presidency 
 
The researches conducted for the purpose of preventing work-related accidents are insufficient in the construc-
tion industry which is among the most risky sectors in the world, in terms of occupational health and safety. 
Upon this, in the more detailed researches for determining the causes of accidents, it is determined that an im-
portant proportion of work-related accidents is related to design, the accidents are effected by the decisions ma-
de during the preparation stage before starting the work, and the risks causing the accident can be eradicated or 
reduced in the design stage, and also the designers have a powerful effect on the safety of employees. 
These detailed researches conducted to determine the causes of accidents have created a new point of view 
which defends that a significant number of accidents are due to the design and that work-related accidents can 
be prevented or at least reduced by studying better the preparatory stage, is conceptualized in various terms 
and known as "Safe Design". 
Examining the examples of this approach, it is seen that the countries clear up their legislations on occupational 
health and safety by the help of a model and/or they are in an effort to resolve the deficiencies in their legisla-
tions by means of additional resources like a model, guideline, or code of practice. The studies emphasize that 
for the future works it is necessary to develop new other models in respect of safe design and necessary to imp-
rove the current models for participants especially for designers.  
In this study, models developed for the solution of the problem in the world were analyzed. These materials were 
chosen in particular from those developed for designers, those that attract the most interest, and those develo-
ped in the framework of legislation. At the end of study, these models were evaluated with a comparison. 
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OP-058 

İşletme Kuruluş Aşamasında Makinelerden Kay-
naklanan Risklerin Analizi ve Risklerin Önlenme-
si 
Ekrem Çakmak 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Ankara 

Dünyada sanayileşme ile birlikte makineleşme, insan-makine etkileşimi kaçınılmaz bir noktaya gelmiştir. Ayrıca 
ekonomik rekabet, küreselleşme ve teknolojik gelişmeler işletmelerin daha yenilikçi üretim yöntemlerine adapte 
olmasını gerektirmektedir. Gelişmelere bağlı olarak yeni işletmelerin kurulması veya işletmelerin yeniden yapı-
lanması aşamasında makine emniyeti ve iş sağlığı güvenliği konuları da göz önünde bulundurulmalıdır. 6331 sa-
yılı İş Sağlığı Güvenliği Kanununa göre işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü 
olup, bu çerçevede her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, 
sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için 
çalışmalar yapmalıdır. 
 
Bu çalışmada, makinelerin sebep olduğu iş kazalarının önlenmesi konusu; ilgili mevzuat ve standartlar kapsamın-
da ele alınmıştır. İşletme kurulumu ve yeniden yapılanma aşamasında yapılması gereken çalışmalar ve kontrol 
adımları IDEF diyagramları ile uygulama adımları olarak ortaya konmuştur.  
 
Diyagram, "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu", "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeli-
ği", "Makina Emniyet Yönetmeliği", "TS EN ISO 12100 Risk Değerlendirmesi ve Azaltılması Standardı" ve ilgili 
bazı yönetmelikler - standartlar bağlamında tehlikelerin sistematik olarak analizi, risk değerlendirmesi ve riskin 
azaltılması adımlarını ortaya koyan bir kontrol listesi vazifesi görmektedir. 

 
The Analysis and Prevention of Machinery Based Risks at the Stage of Business Foun-
dation 
 
Ekrem Çakmak 
Training and Research Center for Labour and Social Security, Ankara, Turkey 
 
In the World along with the industrialization, mechanisation and interaction between men and machines had 
became inevitable. Also, economic competition, globalization and technological developments require businesses 
to be well adapted to the innovative production methods. Depending on the developments, at the stage of new 
business establishment or restructuring the existing ones, machinery safety and occupational health safety sho-
uld be taken into consideration. According to the act of Occupational Safety and Health, numbered 6331, the 
employer is liable for providing the occupational health and safety of the workers, in this frame, employer should 
contemplate on taking all necessary precautions, preparing the organization, providing the necessary tools and 
equipments, adjusting the health and safety precautions according to the changing conditions and improve the 
current situation. 
 
In this study, the subject of preventing the occupational accidents resulting from the machines had been handled 
within the respective legislation and standards. Studies and control steps which need to be carried out at the 
stage of the foundation and restructuring of the businesses had been explained with IDEF diagrams and imple-
mentation steps.  
 
Diagram serves as a control list revealing the steps of systematic analysis of the hazards, risk assessment and 
reduction of the risk in the context of “Occupational Health and Safety Act, numbered 6331”, “Risk Assessment 
of Occupational Health and Safety Regulation”, “Machinery Safety Regulation”, “TS EN ISO 12100 Risk Assess-
ment and Reduction Standard” and some respective regulations – standards. 
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OP-059 

{Bilgisayarla Görme} ve {Makine Öğrenmesi} 
Teknolojileri Uygulamalarıyla İş Kazalarının 
Azaltılması 
Gökhan Talat Tuna 
Panel Planlama ve Yazılım Tic. Ltd. Şti. 

“Hedef Sıfır”, TÜBİTAK tarafından da desteklenmekte olan, ölüm ve ağır yaralanma ile sonuçlanan iş kazalarını 
azaltmayı hedefleyen ve bu hedefte “bilgisayarla görme” “makine öğrenmesi” gibi ileri teknoloji çözümleri yardı-
mıyla saha çalışanlarına risk odaklı yardımcı ürünler geliştirmeye çalışan bir araştırma geliştirme projesidir. 
Projenin birinci aşaması olan 2014-2015 döneminde aşağıdaki çıktılar elde edilmiştir; 
1- Risk Takip Sistemi: Bulutta çalışan web tabanlı bu sistemde, ziyaretçiler sadece 3 adımda iş faaliyetlerinde 
riskleri tanımlayabilir. (Web adresi: www.risktakip.com) 
Tanımlanan riskler Tehlikeli Ortam veya Tehlikeli Hareket olarak tanımlandıktan sonra kontrol metotlarına geçilir. 
2- Tehlikeli Ortam grubundaki riskler, "Periyodik Risk İzleme ve Takip" diye adlandırdığımız, İSG Mevzuatına 
entegre olarak çalışan hatırlatma ve fotoğraflı kayıt tutma sistemi üzerinden denetlenir. Sistem, kontrol metodu-
nun mevcudiyetinin denetlenme zamanı geldiğinde (bu zaman riske ve kontrol metoduna göre değişmektedir) 
kullanıcıdan cep telefonu kamerasıyla kontrolün mevcudiyeti ile ilgili sahneleri fotoğraf olarak kayıt altına alması-
nı talep eder.  
3- Tehlikeli Hareket grubundaki riskler "Gerçek Zamanlı Risk İzleme ve Takip" ismindeki paketimizde; yüksek 
çözünürlüklü kameralarla elde ettiğimiz görüntüleri Bilgisayarla Görme teknolojilerimiz ile işleyerek çözülür. Ge-
liştirdiğimiz teknolojiler ile şu zamana kadar tamamlanmış çıktılarımız aşağıdaki gibidir: (Gerçek Zamanlı Analiz-
lerden Elde Edilmiş Resimler Ektedir) 
- Hareket halindeki kişilerin yüzlerinden otomatik ve durdurmadan kimlik kontrolü 
- Hareket halindeki kişilerin uygun KKD giyip giymediklerinin otomatik ve durdurmadan kontrolü 
- Şerit Testereler gibi sabit ve tekrarlı çalışmalarda, işçinin uzvunu tehlikeli bir noktaya götürmesi kontrolü 
 
*2016-2017 döneminde aynı teknolojiler mobil görüntülere entegre edilmekte; bu sayede iş makineleri kazalara 
karşı akıllandırılmaktadır. 

 
Reducing Safety Accidents via {Computer Vision} and {Machine Learning} Technology 
Applications 
 
Gökhan Talat Tuna 
Panel Planning and Programming Ltd. Inc. 
 
“Target Zero” is a research and development project, supported by TÜBİTAK, aiming to decrease fatalities and 
serious accidents in dangerous workplaces by using safety focused innovative solutions via “computer vision” and 
“machine learning” technologies in order to assist field people on the jobsite. 
The first phase of the project was in 2014-2015 period and the following outputs are achieved: 
1- Risk Tracking System: Totally on cloud, visitors can do their risk assessment in 3 simple steps depending on 
their field activities. (Web address -currently Turkish data only-: www.risktakip.com) 
Defined risks are the classified as Unsafe Conditions or Unsafe Acts for control method selection. 
2- Unsafe Conditions group risks are monitored via system we call `Periodic Risk Monitoring and Tracking` which 
is connected to safety laws and regulations. It periodically warns the user (time period depends on the risk and 
control method) and asks to control its physical existence on the spot via smartphone camera photo.  
3- Unsafe Acts risks are monitored by our technology `Real-Time Risk Monitoring and Tracking` using high defi-
nition cameras which contains `Computer Vision` technologies. Following outputs are achieved: (Photos of Real-
Time Results Are Attached) 
- Detecting the identity of a person in movement 
- Detecting the personal protective equipment of a person in movement. 
- Detecting and tracking the body coordinates of a person in real time for static and repetitive works such as 
band saw (warning if a part of the worker's body is in the dangerous area) 
 
*In 2016-2017 period of our research and development, we are integrating this technology to mobile cameras. 
This way, we will make the heavy equipment more intelligent in dangerous workplaces against safety accidents. 
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OP-060 

Demir Yolu Üretim ve Bakım Tesislerinde (makas 
ve parça üretim) Planlama ve Proje Tasarımında 
İSG 
Halil Demirel1, Handan Demirel2 
1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, An-
kara, Türkiye 
2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Çankırı, Türkiye 

İşletmelerin tasarlanması veya yenilenmesinde iş akışı ve verimliliğin gözetilmesi kadar iş sağlığı ve güvenliği 
kriterlerinin dikkate alınması da o derece önemlidir. Sektördeki vinç kullanımı taşıma ve indirme işleri çalışan 
güvenliği için büyük problem olup çalışma alanlarının ve prosedürlerinin bu duruma göre planlanması önemlidir. 
Ayrıca çeşitli kaynak ve çapak alma işlerinin çalışan sağlığı gözetilerek tasarlanması veya düzenlenmesi gerek-
mektedir. Yapılan çalışmada sektör çalışanlarının görüşleri alınarak tehlike arz eden noktalar incelenmiştir. Araş-
tırma sonucu en büyük tehlike olarak malzeme yükleme/boşaltma (%39), tavan vinci (%23), forklift kullanımı 
(%22) işlemleri görülmüştür. Ayrıca yapılan araştırma sonucu bu akış içerisinde işçilerin % 62’si en az bir defa 
ramak kala olayı yaşadığını ifade etmiştir. Çalışanların % 30’u büyük oranda yorgun veya dikkati dağınık şekilde 
çalıştığı zamanların olduğunu belirtmiştir. Bu gibi veriler ışığında insani faktörler de dikkate alınarak risk değer-
lendirmesi ve çalışma alanları değerlendirip fabrika alanı bilgisayar ortamında üç boyutlu canlandırılarak bir ça-
lışma planı önerilmiştir. 

 
OHS In The Planning And Project Design at Railway Construction and Maintenance 
Plants 
 
Halil Demirel1, Handan Demirel2 
1Ministry of Labor and Social security, Occupational Health and Safety Research and Development Institution 
Department, Ankara, Turkey 
2Çankırı Karatekin University, Technical and Business College, Çankırı, Turkey 
 
Considering the occupational health and safety criteria are very important for design and renovation of a plant as 
workflow and productivity. Using cranes, transport and unloading works and welding are dangerous works for 
personnel safety. So planning of plant areas and procedures significant according to this case. Besides various 
welding and deburring works must be arrange or desing for workers’ health and safety. Dangerous points were 
examined in research with consultations of sector workers. As a result of this research transport and unloading 
(%39), overhead crane (%23) and forklift works (%22) are most dangerous process step in plant. Also accor-
ding to research results, 62% of workers stated that at least once encounter a near misses event in this workf-
low. 30% of employees stated that they work jadedly and careless in large scale of work time. In light of this 
information and considering human factors, risk assessment and plant areas are evaluated correspondingly wor-
king area drawing 3D in computer and a work plan has been proposed. 
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Avrasya Tüneli Yapım Aşamasında Risklerin De-
ğerlendirilmesi 
Yasin Dursun Sari1̇, Hasan Denek2 
1Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye 
2Melemoğlu İnşaat Ltd. Şti., İstanbul, Türkiye 

Özellikle, 1990’lı yıllar boyunca yaşanan tünel göçüklerine bağlı kayıplar, yer altı yapıları ve tünel projeleri yöne-
ticilerinin ve işverenlerinin dikkatlerini bu yapıların doğasında var olan risklere odakladı. Bu bağlamda risk yöne-
timi 1990’lı yılların sonuna doğru tünel projelerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Tünel projelerinde risk yöne-
timinin ilk adımı olan, tehlikelerin tanımlanması risk yönetiminin çok önemli bir adımıdır. Tehlike tanımlama süre-
cinde, elde edilen bilgiler doğal olarak, proje ile ilgili oluşabilecek sorunların çözümlerini de içermektedir. Bu ça-
lışmada, İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi, Avrasya Tüneli, Part 2 NATM Tünellerinde Yapım aşamasında bulu-
nan tehlikeler tanımlanmış ve bu tehlikelerle ilgili risk analizleri yapılmış, risk değerlendirme süreçleri ayrıntılı 
şekilde ortaya konulmuştur. Bu çalışmayla, yapılan tüm risk yönetim faaliyetlerinin sonuçları değerlendirilmiş, 
oluşan ramak kala ve kaza raporları ayrıntılı şekilde ortaya konulmuş ve sonraki projeler için bir bilgi kaynağı 
oluşturulmuştur. 

 
The Risk Assessment of the Eurasia Tunnel at Construction Stage 
 
Yasin Dursun Sari1̇, Hasan Denek2 
1Institute of Earth and Space Sciences, Anadolu University, Eskişehir, Turkey 
2Melemoglu Construction Company, Istanbul, Turkey 
 
In particular, experienced throughout the 1990's, the losses due to tunnels’ collapses, employers and managers 
of underground structures and tunnel projects keep focused on the attention of the inherent risks of these struc-
tures. In this context, at the end 1990's, risk management has become an integral part of the tunnel projects. 
The first step in risk management of tunnel projects, the identification of hazards is a very important step. In the 
hazards identification process, the information obtained, naturally, contains solutions to problems that may occur 
on the project. In this study, the hazards, in the NATM tunnels construction phase of the Istanbul Strait Road 
Tube crossing Eurasia tunnel project, Part 2, are identified and risk control applications have been explained in 
detail, also these risks, risk analysis, risk assessment processes demonstrated in detail. In this study, the results 
of all risk management activities, and near-miss and accident reports have been evaluated and have been intro-
duced, in detail, for the next projects as a source of information. 
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Tasarım (Proje) Aşamasında İş Güvenliği Farkın-
dalığı 
Mehmet Ünsal1, Mülkicihan Arslan2 
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,Hidrolik Ana Bilim dalı,Kahramanmaraş 
2Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Adana İş Teftiş Grup Başkanlığı,Adana 

İş güvenliğigünümüzde adından sıkça söz ettirmekle beraber kişisel koruyucu donanımlar iş güvenliğinin sağlan-
ması için tek çözüm olarak görülmektedir.Hatta bu konu iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerince de böyle algı-
lanmaktadır. Sadece yapı alanında değil diğer sektörlerde de iş kazalarını önlemede aslında proje aşamasında 
alınacakiş güvenliği, üretim/hizmet kalitesini arttırırken yaşanabilecek kazaların önlenmesini ve işletmenin karşı-
laşacağı maddi ve manevi kayıpların en düşük seviyeye indirilebilmesini sağlayacak hatta ortadan kaldıracak-
tır.Proaktif yaklaşım olarak adlandırdığımız bu uygulamalardaki temel amaçiş güvenliği için alınması gereken 
önlemleri kimi zaman gereksiz hale getirmek, kimi zaman da kişisel veya toplu koruma önlemlerine olan bağımlı-
lığı ortadan kaldırmaktır. 
Bu uygulamalardan bazıları, klima ünitelerinin zemine alınması, pencere kasaları ve camların bina içerisinden 
kenar koruması ile birlikte yerleştirilmesi,çatılarda ve açıklıklarda kalıcı parapet (koruyucu) duvarların proje üze-
rinde tasarımlandırılması vb. gibidir.Daha işin başında ve risk hiyerarşisi basamaklarının en üst basamaklarında 
tasarımın göz önüne alınması riskleri ortadan kaldırmak için en yerinde ve bilimsel yaklaşımdır.Ayrıca bu kavram 
sadece projenin inşa aşaması değil, aynı zamanda yaşam ömrü boyunca tadilat, bakım ve onarım faaliyetlerinde 
deçalışanların güvenliğinin sağlanması olarak da genişletilebilir. 
Tasarım yoluyla önleme, mesleki tehlikelerin tasarım yoluyla azaltılması kavramıdır. Bu metot işçilerin kişisel 
koruyucu donanım kullanımına bağımlılığını ortadan kaldırmak ve işyeri ortamındaki riskleri azaltmak için kulla-
nılmaktadır.Bir tasarımcının yapabileceği en iyi şekilde o riskleri kişisel koruyucu donanım kullanımına güvenmek 
yerine kaynağında yok etmek veya indirgemeyi sağlamaktır. 
Bu çalışmada gerek projelendirme safhasına gerektiği önemin verilmesi gerekse tasarım profesyonellerinin iş 
sağlığı ve güvenliği farkındalıklarının artırılması amacıyla teknik tavsiyelerle yön gösterilerek uygulamada öneri-
lerde bulunulacaktır. 

 
Occupational Safety Awareness in the Designing (Project)Step 
 
Mehmet Ünsal1, Mülkicihan Arslan2 
1Department of hydraulic, Sütçü İmam University,Kahramanmaraş,Turkey 
2Ministry of Labour and Social Security, 
 
Nowadays, although the term of occupational safety has been mentioned very often, it seems that personal pro-
tective equipmentis the only way to provide the occupational safety. Also, health and safety professionals have 
the same idea about it. Not only in construction field but also in the other sectors, occupational safety in the 
designing step to prevent the occupational accidents will increase the quality of production/services, prevent 
possible accidents, and minimize the level of physical, non-physical firm losses even annihilate it. Main objective 
in these applications which named as proactive approach is to make the safety precautions unnecessary in some 
situations and in the others to eliminate to need to personal or collective safety precautions. 
Some of these applicatıons are such that taking the air conditioner units on the ground, placing the window ca-
ses and glasses together with side protections, designing the permanent parapet walls on the project. At the top 
level of hierarchy and the beginning of the work, considering the designing is the most suitable and scientific 
approach to get rid of the potential risks. Furthermore, this term may extend to protection of workers in const-
ruction step and also in refurbishment-maintenance activities along the life cycle. 
Prevention with the help of designing means that occupational hazards are lowered by the designing. This met-
hod is used to eliminate the dependency on usage of personal protective equipment and to decrease the poten-
tial risks in the work field. The best thingdesigner could do is to eliminate the risks at the source instead of rel-
ying on using personal protective equipment. 
In this practice, with the aim of both regarding the importance of project step and increasing the awareness of 
designing professionals, it will be given some advices in application by addressing technical recommendations. 
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Arkeolojik kazı çalışmalarında iş sağlığı ve güven-
liği 
Pınar Koç, Hanifi Saraç 
Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul 

GİRİŞ - AMAÇ: Arkeoloji, uygarlıkların kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimini insan üretimi malzemeler aracılığıyla 
inceleyen bir bilimdir. Bulguların elde edilmesi ve analizi sırasında tarih, antropoloji, mühendislik, mimarlık gibi 
bilimlerle işbirliği yapan arkeolojinin kullandığı en önemli metotlardan biri kazıdır. Arkeolojik kazılar; arkeologlar 
ve farklı meslek gruplarından uzmanlar, akademisyenler ve işçilerden oluşan ekiplerle gerçekleştirilir.  
Bu araştırmada arkeolojik kazı çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının ne oranda ve ne kadar ye-
terlilikte ele alındığı incelenerek tespitler yapılmaya çalışılmış; bu iş kolunda çalışanların sağlık ve güvenliğinin 
sağlanmasına yönelik çözümlerin tartışmaya açılması amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Araştırmaya dayanak olacak veriler toplanırken arkeolojik kazı çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili literatür taraması yapılmış ve mevzuat incelenmiştir. Ayrıca, şahsım da dahil olmak üzere, bu alanda çalışan 
meslek mensuplarının gözlem ve deneyimleri göz önünde bulundurulmuştur.  
BULGULAR: Yapılan literatür taramaları sonucunda dünyada ve Türkiye’de arkeolojik kazı çalışmalarında iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili standartların ve mevzuatın oluşturulmadığı tespit edilmiştir. Bu iş kolunda meydana gelmiş 
kaza ve meslek hastalıklarına dair herhangi bir kayıt sisteminin ve olmadığı ve kazıların tehlike sınıfının belirlen-
mediği anlaşılmıştır.  
SONUÇ: Bu araştırma sonucunda arkeolojik kazı çalışanlarının fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psiko-sosyal vd. 
tehlike ve risklere maruz kaldığı belirlenmiştir. Türkiye’de son on yılda 3177 kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Başlı başına bir sektör olarak değerlendirilebilecek arkeolojik kazı çalışmaları ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği stan-
dartlarının ve mevzuatın oluşturulması ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını önleyici faaliyetlerin gerçekleştiril-
mesi gerektiği tespit edilmiştir. 

 
Occupational health and safety in archaeological excavations 
 
Pınar Koç, Hanifi Saraç 
Gedik Üniversity Social Sciences Institute Ocuupational Health and Safety Department, İstanbul, Turkey 
 
INTRODUCTION: Archaeology is a discipline, which investigates civilizations in terms of cultural, artistic and so-
cial development through materials produced by human being. Excavation is one of the most important methods 
that archaeology uses while obtaining findings and during analysis of findings by cooperating with sciences such 
as history, anthropology, engineering and architecture. Archaeological works are performed by teams consisting 
of archaeologists and experts from different professions, academics and employees.  
In this study, it has tried to make determinations by making investigations about to what extent and how suffici-
ently occupational health and safety practices in archaeological fieldworks talked over; intented to open discus-
sion of solutions for ensuring the health and safety of workers in this sector. 
METHODS: During collecting data which forms basis for the study, literature review about occupational health 
and safety in archaeological works was conducted and legislation has been investigated. Additionally, including 
myself, observations and experience of professionals working in this field was taken into consideration.  
RESULTS: As a result of the literature scan, it was determined that there is no created standarts and legislation 
related to occupational health and safety in archaeological fieldworks, neither in the world, nor in Turkey.  
It is understood that there is any record system concerned with occupational accidents and diseases which were 
occured in this branch of business and any hazard class determination for archaeological excavations.  
DISCUSSION: In consequence of this research, it is determined that archaeological excavation workers expose to 
physical, chemical, biological, psyco-social etc. hazards and risks. 
In the last decade, 3177 archaeological excavations were carried out in Turkey. It is determined that, occupatio-
nal health and safety standarts and legislation related with archaeological fieldworks which can be regarded as a 
sector in itself, should be created; inhibitory activities for occupational accidents and diseases must be perfor-
med. 
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İSG ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki İlişki 
The Relationship Between OSH And Human Resources Management 

OP-064 

İşveren ve Yöneticilerin İş Kazalarından Kaynak-
lanan Cezai Sorumluluğu 
Çetin Arslan 
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, Ankara 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte taksirle ölüme ve/veya yaralamaya neden olma 
suçlar için öngörülen cezalar oldukça arttırılmıştır. Diğer taraftan işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerine değişen ve 
yenilenen mevzuatta işveren ve temsilcilerine önemli sorumluluklar yüklenmiştir. Fakat ne yazık ki, ne işçi sağlığı 
ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklerin ne de bunların cezai boyutunun muhatapları tarafından tam olarak 
anlaşıldığı ve özümsendiği söylenebilir. Tebliğimizde, iş kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmalar nedeniy-
le işveren ve/veya yöneticilerin cezai sorumluluklarının kapsamı, koşulları ve sonuçları -özellikle Yargıtay uygu-
laması perspektifinden- değerlendirilecektir. 

 
The Criminal Liability of Employers and Managers Resulting from Occupational Acci-
dents 
 
Çetin Arslan 
Hacettepe University, Faculty of Law, Department of Criminal ad Criminal Procedure Law, Ankara 
 
The punishments stipulated for crimes of reckless injury and/or reckless homicide have been increased with the 
entry in force of the Turkish Criminal Code numbered 5237. On the other hand the changing and renewed regu-
lations concerning the worker’s health and work safety bring significant responsibility for the employers and rep-
resentatives. However it can be said that neither the regulations concerning the worker’s health and work safety 
nor the criminal aspect of this rules are understood accurately by their addresses. In our study, it will be exami-
ned -especially through the practice of the Turkish Supreme Court- the extent, conditions and conclusions of the 
criminal liability of the employers and directors based upon the injuries and deaths resulting from occupational 
accidents. 
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Personel davranışlarından kaynaklanan iş kaza-
larının önlenmesinde insan kaynakları biriminin 
önemi 
Gülperi Aylin İlgen 
Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamına giren işletmelerde çalışan insan kaynakları uzmanları, kendi kişisel geli-
şimleri ve yaptıkları işin ciddiyeti sebebiyle kendilerini birer iş güvenliği uzmanıymış gibi geliştirmektedirler. Birim 
yöneticileri ve bu birimlerin iş güvenliği temsilcileri sadece kendi alanlarına hakimken insan kaynakları yöneticileri 
işletme bünyesinde yer alan her faaliyet kolunda uzman ve hakimlerdir; çünkü o işin tanımını oluşturan ve işe en 
uygun personeli seçerek işbaşı yaptıran kişilerdir. İş kazalarının oluşumu çoğu zaman personelin dikkatsiz davra-
nışlarından kaynaklanmaktadır. Bu dikkatsizliğin sebebi olarak çalışanın iş ilişkilerindeki olumsuzluklar, işverene 
güvensizliği, motivasyon eksikliği, ağır iş yükü gibi pek çok neden yar almaktadır. Yapılan araştırmalar iş kazala-
rının pek çoğunun önlenebilir olduğunu ortaya koymuştur. Çalışanın hem kendisine, hem iş arkadaşlarına hem de 
işletmeye vereceği zararların önlenebilmesi için, personelin iş ilişkilerinin ve çalışma koşullarının düzenlenmesi, 
çalışanın duygu durumunun belirlenmesinde İnsan Kaynakları uzmanlarının rolü önemlidir. İş güvenliği uzmanı 
olma yetkisi tanınan bölümlerin mezunları daha çok işin yapılışına ve fizyolojik etkenlere odaklanırken, İnsan 
Kaynakları uzmanlarının odak noktası personel ve davranışlarıdır. Özellikle Çalışma Ekonomisi mezunu olan uz-
manların lisans eğitimleri, personeli daha iyi anlamaya, çalışma koşullarını iyileştirmeye ve diğer birimlere kıyasla 
farkındalıklarını yükseltmeye yöneliktir. Dolayısıyla, önce devlet sonra işveren tarafından İnsan Kaynakları uz-
manlarına verilecek yetki ile bu alanda daha aktif çalışmalarına olanak sağlandığında iş kazalarının, alınacak ted-
birler ile önlenmesini sağlamak mümkün olabilecektir. 

 
Importance of the human resources department for the prevention of accidents caused 
by employee behavior 
 
Gülperi Aylin İlgen 
Departmant of Business Administration, Institute of Social Sciences, Nişantaşı University, İstanbul, Turkey 
 
Human resources professionals in the business lines within the business scope of dangerous and very dangerous 
works, due to the seriousness of their work, they improve themselves as if they are occupational health and sa-
fety specialists. Unit managers and occupational health and safety representatives of those units are only experts 
in their fields but human resources managers are experts in every business line of the corporation because they 
are the ones preparing the job descriptions and selecting and hiring the appropriate personnel for those functi-
ons. Occupational accidents mostly caused by careless behavior by its staff. The shortcomings in the employee's 
employment relationships, insecurity against the employer, lack of motivation, heavy work load are the main 
reasons of this careless behavior of staff. Research has revealed that many of them are preventable occupational 
accidents. In order to prevent possible damages to the company, colleagues and to themselves, the role of the 
human resources is very important to organize the relationships of the employees and the working conditions by 
determining the mood of the employees. Where the graduates of occupational health and safety departments are 
focused on the conduct of business and physiological factors, Human resource specialists are focused on emplo-
yees and their behaviors. Undergraduate education of the specialists in labor economics intended to better un-
derstand the employees, improving the working conditions and raise the awareness when compared to other 
disciplines. So with the authority which may be given to human resources by the state in the first place and fol-
lowing by the employer, it will be possible to work more actively and to take preventive measures against the 
occupational accidents. 
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Yükseköğretim Kurumlarında İnsan Kaynakları 
Yönetimi Faktörlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Al-
gısı Üzerindeki Etkisi 
Gülşen Demirel1, Murat Etoz2 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, 
Antalya 
2Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Alanya 

İnsan kaynakları yönetimi, İnsana odaklanmış, çalışanların ilişkilerini idarî bir yapı içinde ele alan, kurum kültü-
rüne uygun ayarlanmış politikalarını geliştiren ve bu yönüyle kurum yönetiminde kilit işlev görevi gören bir yöne-
tim anlayışıdır.  
 
Üniversiteler, hiyerarşik yapısı ve farklı istihdam türleri ile pek çok parametreyi bir arada taşımaktadır. Genel 
perspektife bakıldığında Üniversite çalışanlarının İSG alanında bilinçlendirme ve rehberlik hizmetine ihtiyaç duy-
dukları görülmektedir. Tüm kademelerde görev alan personelin İSG konusundaki görev ve sorumlulukları ile uy-
gulamada almaları gereken önlemlere yönelik bir standart sağlanması gere kmektedir 
Bu çalışmada, Yükseköğretim kurumlarında insan kaynakları yönetimi faktörlerinin çalışanların İş Sağlığı Güvenli-
ği algısı üzerindeki etkileri ölçülmüştür. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış 
görüşme formları ile Üniversitede çalışan yönetici ve idari personelle görüşmeler yapılarak, veriler toplanmıştır. 

 
The Impact of the Personnel Management Factors on Occupational Health and Safety 
Perception at Higher Education Institutions 
 
Gülşen Demirel1, Murat Etoz2 
1Akdeniz University, Institute of Science and Technology, Occupational Health and Safety Non-Thesis Master’s 
Program Student, Antalya 
2Alanya Alaattin Keykubat University, Engineering Faculty Industrial Engineering Department, Alanya 
 
Personnel management is a sense of rule which is focused on human by dealing with the employee's relations in 
an administrative structure, developing proper policies for institutional culture and with this aspect it plays a key 
role on enterprise management. Via it's hierarchical structure and several employment classes, universities con-
tain plenty varied parameters. With in a general perspective, university employees are in need of raising aware-
ness and counselling about Occupational Health and Safety field. A standardisation has to be created for all emp-
loyee's duties and responsibilities and the precautions they take about Occupational Health and Safety. In this 
workout, the impact of the personnel management factors about occupational health and safety perception at 
higher education institutions on employees is measured. In this workout qualitative researching methods are 
used. Manager and administrative personnels of university are interviewed by using semi-structured interview 
forms and datas collected. 
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İş Yeri Psikologlarının Koruyucu Psikolojik Sağ-
lık Çalışmalarındaki Rolleri 
İnanç Sümbüloğlu1, Çiğdem Vatansever2, İdil Işık3 
1Bahçeşehir Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2Namık Kemal Üniversitesi,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Tekirdağ 
3İstanbul Bilgi Üniversitesi, Psikoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul 

İşyeri ortamının, stresli çevresel koşullar nedeni ile depresyon, anksiyete gibi psikolojik sorunlara neden olabile-
ceği bilinmektedir. Diğer taraftan çalışanların psikolojik durumlarının işverenin sağlık harcamalarında artış, işten 
izin alma, iş veriminin düşmesi ve kaza riskinin artması şeklinde örgütsel süreçlere yansıdığını da araştırmalar 
göstermektedir (Batıgün ve Şahin, 2006). Bu sorunlarla başa çıkabilmek için klinik ve örgütsel psikoloji alan bil-
gisine sahip iş yeri psikologlarının yetiştirilmesi gerekliliği çeşitli organizasyonlar tarafından hazırlanan raporlarda 
göze çarpmaktadır (MHCC, 2013;WHO, 2001). İş yeri psikologlarının, bireyin ve çevresinin psikolojik iyilik halinin 
korunması için sunacağı katkıların toplumun psikolojik iyilik haline ve örgüt süreçlerine pozitif etkisi olacağı dü-
şünülmektedir. 
Bu bildiride, yürütülen bir saha çalışması bulgularına dayalı olarak, işletmelerde koruyucu psikolojik sağlık pers-
pektifi tartışmaya açılacaktır. Örgüt, iş ve insan kesişiminde, koruyucu psikolojik sağlık uygulamalarına örnek 
oluşturacağını düşündüğümüz saha çalışması, farklı coğrafi bölgelerde operatör, teknisyen ve mühendisler ile 
yürütülmüştür. Örgütsel süreçlerini göz ardı etmeyen bir yaklaşımla yürütülen saha çalışmasında, bir klinik psiko-
log tarafından psikolojik danışmanlık yapılmaktadır. Gönüllülük esasına dayalı bireysel görüşmeler ve kişisel geli-
şim atölyeleri gerçekleştirilmektedir. Görüşmelerde ağırlıklı olarak, evlilik ilişkisi, çocuk eğitimi, iş arkadaşlarıyla 
ilişkiler, yönetime dair sorunlarına odaklanılmaktadır. 
 
Yürütülen çalışmaların sonuçlarına ilişkin 25 çalışanla, yüz yüze ve video konferans yoluyla geribildirim görüşme-
leri yapılması planlanmaktadır. Bu proje deneyiminden ve geribildirimlerden elde edilen bulgulardan yola çıkarak, 
iş ve çalışan etkileşiminin iyileştirilmesinde örgüt ve klinik psikoloji perspektiflerinin katkıları; koruyucu psikolojik 
sağlık açısından önemi ve bu alanda çalışma yürütecek kişilerin yetkinlikleri tartışılacaktır. Bu saha deneyiminden 
ve bulgulardan yola çıkarak, işletmelerde çalışan sağlığını korumaya dönük girişimlerin etkilerinin takibinde izle-
nebilecek yönteme dair öneriler mevcut literatür ile ilişkilendirilerek tartışılacaktır. 

 
Protective Psychological Health Practices for Businesses and Roles of Occupational 
Psychologist 
 
İnanç Sümbüloğlu1, Çiğdem Vatansever2, İdil Işık3 
1Department of Psychology,Bahcesehir University, İstanbul,Turkey 
2Department of Labour Economics and Industrial Relations, Namık Kemal University,Tekirdag,Turkey 
3Department of Organizational Psychology, İstanbul,Turkey 
 
It's known that workplace environment may cause some psychological problems such as depression and anxiety 
due to stressful environment conditions. On the other hand, researches and studies show that the psychological 
conditions of employees are reflected to organizational processes in the form of increase in health expenses of 
the employer, leaves, decreasing work efficiency and increasing risks of occupational accidents. (Batıgün and 
Şahin, 2006). The necessity of training psychologists who have clinical and organizational psychology has been 
mentioned and indicated on many reports issued by various organizations for to overcome these problems. 
(MHCC, 2013;WHO, 2001). It's considered that contributions of workplace psychologists for the protection of 
psychological well-being of individuals and their environment will have a positive effect on psychological well-
being of society and organizational processes.  
The field study which is considered to be a sample for protective psychological health practices at the intersec-
tion of organizations, workplaces and human has been conducted together with operators, technicians and engi-
neers in various geographic regions. A psychological consultancy study was conducted by a clinical psychologist 
who does not ignore the organizational processes together with all employees during this study continuing for 
one year. This study was realized and held by voluntary individual interviews and group development workshops. 
It has been observed that employees demanded consultancy about their problems such as relationship of marri-
age, education of children, relationships with colleagues, conflicts with the administration and management.  
Feedback interviews will be made with 25 personnel through videoconference on the usefulness of the study. 
Contributions of organizational and clinical psychology perspectives to improvement in interaction of work and 
employee, importance of it in terms of protective psychological health and competencies of people who will con-
duct studies will be discussed in the announcement based on the findings obtained from the experiences and 
feedbacks of this project. 
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OP-068 

İşyerinde Stresle Baş Etmek İçin İletişim Çalıştay-
ları Uygulama Örneği 
İsmail Hakki Açikalin1, Tarık Tibet Pozam1, Elif Naciye Eşen2 
1Mercedes-Benz Turk AŞ. Aksaray Fabrikası 
2Terapimed Aile Danışma Merkezi 

Giriş/AMAÇ: Stres, çalışma hayatında oldukça sık görülen ve hatta günümüz koşullarında kaçınılmaz olarak dü-
şünülen bir durum olup, belirli bir düzey üstünde yaşam kalitesini ve çalışma verimini düşürmektedir. İletişim ve 
paylaşımın ise sağaltıcı özelliği psikolojik danışmanlığın başlangıcından bu yana bilinmekte ve deneyimlenmekte-
dir. Bu çalışmanın amacı; firmamızda bulunan ilk kademe yöneticilerin stres düzeylerini ve kaynaklarını tanımla-
mak, psikolog eşliğinde grup çalışması formatında birbirleriyle etkileşimlerini sağlayarak aidiyeti kuvvetlendir-
mek, interaktif bir şekilde yapılandırılan psikoeğitimle stres düzeylerini dengelemelerine yardımcı olmaktır. Bunun 
yanında ise stres kaynaklarına dair harita çıkartılarak ihtiyaçların belirlenmesi sağlanmaktadır. 
Yöntem/Uygulama: Uygulama başlangıcında firmada bulunan 67 birim yöneticisi gönüllülük esasına bağlı olmak-
sızın 11 gruba bölünmüştür. 7 aylık planlanan çalıştayın ilk kademesinde; kişisel bilgi formu, Stres Kaynağı Ölçe-
ği, İletişim Becerileri Envanteri, İş Stresi Ölçeği, Beck Anksiyete ve Depresyon Ölçekleri uygulanmıştır. Bulgula-
nan değerlere göre ilerleyen oturumlardaki konular; kaygıyla baş etme, iletişim becerileri, empati, beden dilinin 
ve sözel olmayan iletişimin önemi, öğrenilmiş çaresizlik ve çıkış yolları, aile ve iş hayatı etkileşimi üzerine şekil-
lendirilmiştir. Gruplara göre ihtiyacın değişebileceği düşünülerek ilk iki oturum yapılandırılmamış şekilde; 3., 4., 
ve 5. oturumlar ise yarı yapılandırılmış şekilde oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış oturumlar; aktarılan konula-
rın kişilerde bıraktığı çağrışımları paylaşmalarını ve öğrenmeyi kolaylaştırmayı sağlamak amacıyla uygulanmıştır.  
BULGULAR: Çalıştaylarda, öncesinde uygulanan ölçekte belirlenen stres kaynağı konularına oturumlarda değinil-
miştir. Katılımcılarla istenen ve beklenen açık iletişim sağlanmış, katılımcılardan ‘stres düzeyinde rahatlama, mo-
tivasyon ve özgüvende artış’ geri bildirimi alınmıştır. Geribildirimlerin %76’sı çalıştay hakkında olumlu fikri ve 
devam etme isteği bulunanlardan oluşmuştur.  
SONUÇ: Eğitim sonrası alınan geribildirimlerde birim yöneticilerinin büyük bir çoğunluğu çalıştayın devamını iste-
diğini belirtmiştir. Yapılan oturumların sonucunda, iş güvenliğini ve odaklanma becerisini yakından etkileyen stre-
sin ise kaynağı hakkında geribildirimler verilmiştir. Bu sayede iş güvenliği ve verimliliği adına çok yönlü bir veri 
elde edildiği ve ilerleyen çalışmalara da zemin olacağı düşünülmektedir. 

Coping with Stress at Work By Communication Workshop 
 
İsmail Hakki Açikalin1, Tarık Tibet Pozam1, Elif Naciye Eşen2 
1Mercedes-Benz Turk 
2Terapimed Consulting Center 
 
Introduction/GOAL: Stress is a commonly seen in professional life and when above a certain level, it reduces the 
quality of work and life.The goal of this workshop is to define the level and sources the of stress of the first level 
managers, to strengthen their sense of belonging by providing them to interact with each other in an action 
group process and to help them balance their stress level by giving psychoeducation about stress management. 
In addition to those, it is important to define stress sources to determine psychological needs of the group. 
METHOD: Not being based on volunteering, 67 unit managers are devided into groups of 11. In the first level of 
the 7-month planned workshop, Information questionnare, Stress sources scale, Communication skills inventory, 
Work stress scale, Beck Anxiety Scale and Beck Depression Scale are applied. According to these scales and in-
ventory, it is decided to work on coping with anxiety, communication skills, empathy, the importance of nonver-
bal communication, learned desperation and its solution, interaction between work and private life. Since it is 
thought that needs of groups could be changed, first and second workshops were unstructured and 3rd, 4th, 5th 
workshops were semi-structured.  
FINDINGS: Subjects determined, with the help of applied scales, according to needs were processed in works-
hops. Desired and expected healthy communication was provided between the group members and the psycho-
logist. After that, most of the group members gave the feedback that they felt relieved, motivated and have 
more self-confidence.  
RESULTS: The feedback taken after the end of the training shows that most of the unit managers(%76) have 
demanded to continue the workshop. If psychological stress what influences the human brain, concentration 
skills and indirectly working ability, could increase by some studies like our workshop, it could be helpful about 
occupational safety and health. 



91

 

 

OP-069 

Türk İş Hukukunda Evde Çalışanların İş Sağlığı 
Ve Güvenliği 
Elif Alp, Özge Alev Sönmez Çalış 
Sakarya Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye 

Esnek çalışma modellerinden biri olan evde çalışma en genel anlamıyla, pazara yönelik olarak üretilen mal ve 
hizmetlerin çalışanların evinde üretilmesidir. Ülkemizde ise, evde çalışma 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na 
kadar açıkça yer almamıştır.  
Evde çalışma ile ilgili sorunların başında, bu çalışanların hukuki statüsünün belirlenmesi gelir. Çünkü evde çalış-
manın hukuki niteliğinin tespiti, çalışanların sosyal koruma altına alınmaları açısından önemlidir. Burada en 
önemli tartışma konusu evde çalışanların işçi olup olmadığı üzerinedir. Tüm tartışmaların kaynağı esasen çalışa-
nın iş görme edimini asıl çalışmanın yapıldığı yer olan işyerinin dışında (çalışanın evinde) yerine getirmesidir. Bu 
anlamda, işyeri, hukuki sonuçlara kaynaklık eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 
4857 Sayılı İş Kanunu’nda işyeri, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri dikkate alarak yeniden tanımlanmış ve “iş 
organizasyonu” kavramını getirmiştir ve işin esas itibariyle yapıldığı yer dışındaki birimleri işyeri kapsamında 
değerlendirmiştir. Bu bağlamda, evde çalışmanın yapıldığı yer olan ev ortamı da iş organizasyonu içinde sayılarak 
işyerinden kabul edilmelidir.  
6098 Sayılı TBK ile evde çalışma hizmet sözleşmelerinden biri olarak kabul edilse de, evde çalışanların iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili bir hüküm ne TBK’nda ne de İş K’nda yer almıştır. Ülkemizde çalışanların iş sağlığı ve güven-
liğini düzenleyen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da konuyla ilgili bir düzenleme getirmemiştir. Çalış-
ma ortamının ev olması, olası bir iş kazası ya da meslek hastalığının evin diğer üyelerini etkileyebilecek olması 
nedeniyle UÇÖ, 177 Sayılı Evde Çalışma Sözleşmesi ve 184 Sayılı Tavsiye Kararı’nda hem işverenlere hem de 
çalışanlara İSG ile ilgili önlemler almaları gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle ülkemizde, öncelikle bu sözleşme ve 
tavsiye kararı kabul edilip buradaki normların konuyla ilgili kanunlara yansıtılmalıdır. Böylece hem evde çalışanla-
rın hem de diğer aile bireylerinin sağlık ve güvenlikleri de dâhil olmak üzere sosyal korumaları sağlanmış olacak-
tır. 

Turkish Labour Law On Occupatıonal Health And Safety Of Homeworkers 
 
Elif Alp, Özge Alev Sönmez Çalış 
Departman of Labour Economy and Industrial Relations, Sakarya University, Sakarya, Turkey 
 
Working from home as one of the flexible working models, is in most general terms, production of market-
oriented products and services at workers’s home.In our country, working from home, had not been explicitly 
covered by law until Turkish Code of Obligations No6098.Main problem of homework, relates to legal status of 
homeworkers; because determining the legal characteristic of work from home is essential for providing ho-
merworkers social protection. In that vein, the most critical matter of discussion is about whether the homewor-
kers are employees or not.Discussions,primarily originate from the fact that homerworker performs the work (at 
their home) outside the actual workplace.In that sense,workplace appears as a concept involving legal consequ-
ences.As per Labour Law No4857,workplace has been redefined with reference to economic and technological 
developments; and the law introduced the concept of “working organization,” and considered as workplace the 
units where the work is performed outside the actual workplace. Consequently, home as the place of homework 
should be considered to be a workplace as a part of working organization.Though the Turkish Code of Obligations 
No 6098,is accepted as one of the service contracts on homework, neither in Turkish Code of Obligations, nor in 
Labour Law,there is a provision regarding occupational health and safety of homeworkers.Occupational Health 
and Safety Law No6331,has not regulated the matter as well.Because the fact that home is the workplace, and 
that entire household might be impacted by a potential work accident or occupatioal disease,Home Work Con-
vention No177, and Recommendation No184, urged both the employers, and the homeworkers to take measures 
for Health and Safety at Work. Accordingly, related convention and recommendations should be adopted in our 
country, and the related norms should be reflected in legislation; so that social protection as well as health and 
safety of home workers, and of the household will be ensured 
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Metal Sanayinde Çalışan Kadınlarda Atıf Kuramı 
Değerlendirmesi Çerçevesinde Psiko-sosyal Risk-
ler: Bir Odak Grup Çalışması 
Serpil Aytaç, Ahmet Gökçe, Ülviye Tüfekçi 
Uludağ Üniversitesi, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Ana Bilim Dalı, Bursa 

Endüstri devrimiyle beraber çalışma hayatına dahil olan kadınlar günümüzde en az erkekler kadar emeklerini 
sunmakta ve en az erkekler kadar iş yerindeki risk faktörlerinden etkilenmektedir. Kadınlar, toplumsal cinsiyet 
rolleri nedeniyle psiko-sosyal risk faktörlerinden daha fazla etkilenmekte ve ailedeki önemli görevleri nedeni ile 
toplumu daha fazla etkilemektedirler. 
İş sağlığı ve güvenliği risk faktörlerinden biri olan psiko-sosyal riskler, çalışanların işe yönelik tutumlarını ve per-
formanslarını en az diğer risk faktörleri kadar etkilemektedir. Bu çalışmada araştırmacılar, Türkiye'de metal sa-
nayinde çalışan kadınların çalıştıkları iş yerlerindeki psiko-sosyal riskler hakkındaki farkındalıklarını ortaya koy-
mayı hedeflemektedirler. Sosyal Psikolojideki atıf kuramıyla işçilerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında 
olumsuz tutumları ve durumları hangi faktörlere atfederek açıkladığı incelenecektir.  
Nitel yöntem kullanılarak yapılan bu çalışmada, Bursa ilinde metal sanayinde çalışan sendika üyesi işçi kadınlar-
dan, iki farklı günde ortalama 10'ar kişiden oluşan 8 grupla yapılan odak grup çalışmasında 155 kişiye ulaşılarak 
veriler toplanmıştır. Uludağ Üniversitesi ve Türk Metal Sendikası işbirliği ile yürütülen ve desteklenen Bilimsel 
Araştırma Projesi (BAP-USİP (İ) 2014/7) kapsamındaki bu çalışmada, çalışan kadınların iş tatmini, stres, çalışma 
arkadaşları ve yöneticileri ile ilişkiler ve iyilik hali durumları değerlendirilmiştir. Veri değerlendirmesi sonrasında 
elde edilen sonuçlara göre iş stresi önemli bir psiko-sosyal risk olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca stres ve ileti-
şimsizlik, çalışanlarda iş tatminsizliğine yol açan önemli faktörler olmaktadır. 

Psycho-Social Risks Within The Framework Of The Attribution Theories For Working 
Women In Metal Industry: A Focus Group Study 
 
Serpil Aytaç, Ahmet Gökçe, Ülviye Tüfekçi 
Department of Management and Work&Organizational Psychology, Uludag University, Bursa, Turkey 
 
Nowadays, women involved in working life with the industrial revolution provide their labor as much as men and 
are affected by the risk factors in the workplace as much as men. Women are more affected by the psycho-social 
risk factors because of gender roles and they are also more affect society because of important central role in 
the family. 
Psycho-social risks that is one of the occupational health and safety risk factors affect employee attitude and 
performance to work at least as much as the other risk factors. In this study, researchers aim that reveal aware-
ness’s about psychosocial risk factors in their workplace in metal industries in Turkey. In addition, negative atti-
tudes of workers about occupational health and safety practices will be examined with attribution theories in 
social psychology. 
In this study, we used qualitative method. Data were collected with focus group study at eight different groups in 
two different days from woman member of Turkish Metal Union in Bursa city. Totally 155 employees participated 
in the focus groups study. Job satisfaction, job stress, wellness, the relationship with coworkers and managers 
were evaluated in this study. This study was supported and funded (Project USIP (İ) 2014/7) by the Scientific 
Research Projects Commission of Uludag University cooperated with Turkish Metal Union. According to the obtai-
ned results, work stress emerges as an important psychosocial risk factor. In addition to, stress and lack of 
communication are important factors causing job dissatisfaction. 
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İSG Konusunda Teşvik Yöntemleri ve Geliştirilmesi 
The Incentive Mechanisms For OSH And Improvement of These Mechanisms 

OP-071 

İş Güvenliği Ödüllendirme Sistemi 
Avni İleri, Alper Türkay 
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Bursa 

İş Güvenliğinde farkındalığın arttırılması ve çalışanların bu konudaki motivasyonlarının yüksek düzeyde korunma-
sı için uygulanabilecek sistemlerden bir tanesi de ödüllendirme sistemidir. İyi yapılandırılmış bir sistem ile hem 
dinamik iş güvenliği risklerinin tespiti hem de bunların giderilmesi için çalışanların katılımı sağlanabilir. 
Bu sunumda, ödüllendirme sistemi şirket uygulaması anlatılacaktır. Sisteme, çalışanların bireysel ve/veya takım 
olarak katılımlarını sağlayan uygulamalar, birey yada takımların gerçekleştirmesi gereken kriterler ile ödül çeşit-
leri ve periyotları anlatılacaktır. 

 
Occupational Safety Reward System 
 
Avni İleri, Alper Türkay 
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Bursa, Turkey 
 
Reward system is a method for increasing awareness and motivation of employess in Occupational Safety.By 
means of a well-structured reward system; identification and elimination of dynamic risks can be achived with 
the participation of employees. 
In this presentation company reward system application will be explained.Reward periods, types,criterias and 
applications allowing individual and/or team participation of employees to the system will be described in detail. 
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Ekonomik Teşviklerin İş Sağlığı ve Güvenliği 
Üzerine Etkisi 
Oğuz Karadeniz 
Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 

Ekonomik teşvikler işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına gönüllü uyumunda bir araç olarak kullanılmak-
tadır. İş Sağlığı ve güvenliği önlemlerini alan işverenler ekonomik teşviklerle desteklenmektedir. Ekonomik teş-
vikler; sosyal sigorta prim indirimleri, vergi teşvikleri, düşük faizli banka kredileri vb. şekillerde uygulanabilmek-
tedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ondan az çalışanı bulunan tehlikeli çok tehlikeli işyerleri 
için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin bir kısmı SGK tarafından finanse edilmektedir. Çalışma-
nın amacı, Avrupa Birliği üyesi çeşitli ülkelerde ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği için verilen teşvikleri ve teş-
vikleri etkilerini incelemektir. Çalışmada AB üyesi ülkeler için literatür taramasından yararlanılmıştır. Türkiye için 
ise; Denizli İli’nde İş Sağlığı ve Güvenliği teşviklerinin etkileri ve uygulamada karşılaşılan sorunlar konularında bir 
alan çalışması yapılacaktır. Çalışmada Denizli İli’nde tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinin mali müşavirleri ve iş 
sağlığı ve güvenliği uzmanları ile derinlemesine mülakat yapılacak ve toplanan veriler analiz edilecektir. 

 
The Effects of The Economic Incentives on OSH 
 
Oğuz Karadeniz 
Pamukkale University Department of Labour Economics and Industrial Relations 
 
The economic incentives are used as a tool for compliance of employers to OSH rules. The employers who obey 
the OSH rules are stimulated by the economic incentives. The economic incentives can be implemented as social 
insurance contribution and tax reductions, low interest bank loans. By the Law No 6331 (OSH Law) the part of 
the OSH services costs of the dangerous and very dangerous workplaces whose have less than 10 employees, 
are financed by the Social Security Institution in Turkey. This study aims to examine the economic incentives for 
OSH and their effects which can be determined both EU countries and Turkey. In this study we used literature 
review for EU countries. For Turkey, we will make a qualitative survey in respect of the OSH incentives and their 
effects on OSH with the problems in the practices. In this study we will make a deeply interview with accoun-
tants of the dangerous and very dangerous workplaces and OSH experts in Denizli Province and we will analyse 
the collected data. 
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6331 Sayılı Kanunla KOBİ’lere Sağlanan Deste-
ğin Etkinliği 
Yusuf Alper1, İlknur Kılkış1, Tuğba Engin2 
1Uludağ Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Bursa 
2İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı, Bursa 

Sorun 
KOBİ’ler, esnek yapıları, emek yoğun üretim teknikleri ve istihdam yaratma gücü ile kriz dönemlerinde bile piya-
saya daha kolay uyum sağlayan ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatın temeli olan kurumlar olmakla birlikte 
teknik bilgi yetersizliği, düşük verimlilik, teknoloji ve rekabet düzeylerinin zayıflığı ve öz kaynak yetersizliği gibi 
çok yönlü sorunları vardır.  
 
Bulgular 
Haziran 2015 SGK verilerine göre Türkiye’de işletmelerin %99,4’ü KOBİ’lerden oluşmaktadır. KOBİ’ler içinde de 
mikro ölçekli işletmeler olarak tarif edilen çalışan sayısı 1-9 arasında olan işyeri oranı yine 2015 Haziran verileri-
ne göre % 85, 3 dür.  
 
6331 Sayılı Kanunun KOBİ’lere getirdiği yükü azaltmak için İSG profesyonellerinin istihdamı ile ilgili parasal des-
tek sağlanması ( 6331, m.7) isabetli olmakla birlikte bu desteğin yeterliliği ciddi bir sorun olarak yer almaktadır. 
Nitekim, Kanunun yürürlük tarihini takip eden 2 yılı aşkın sürede Bursa, Bilecik ve Eskişehir’de yapılan bir alan 
çalışması, sağlanan desteğin hizmetin OSGB’lerden temin edilmesi halinde maliyetin % 17-23’ü arasında değişen 
oranını karşıladığını göstermiştir. Esasen yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerinden (YTSM) bu hizmetin alın-
ması halinde maliyetin tamamına yakınının karşılanması mümkün olmakla beraber söz konusu illerde bu hizmeti 
veren YTSM’ler yok denecek kadar azdır. Bunların da ötesi, hedef kitlenin önemli bir kısmı bu desteğin farkında 
değildir.  
 
Amaç ve Yöntem 
Bu çalışma, daha önce 2014yılında yapılan bir alan araştırmasının kapsamının genişletilerek 1 Ocak 2016 tarihin-
den itibaren İSG profesyonellerinin çalışma sürelerinin de arttırıldığı dikkate alınarak 6331 sayılı Kanunda KO-
Bİ’lere sağlanan desteğin uygulamadaki etkinliğini araştırmak üzere, yüzyüze ve derinlikli görüşme yöntemiyle 
veri toplayarak yapılmaktadır.  
Y.Alper; İ. Kılkış, T.Engin (2015), 6331 Sayılı Kanun Çerçevesinde Küçük İşletmelere Yönelik Maddi Desteğin 
Önemi ve Etkinliği, Business and Economic Research Journal, Cilt:6, Sayı:3. 2015. 

Effectivenes of Support to SME by Law No. 6331 
 
Yusuf Alper1, İlknur Kılkış1, Tuğba Engin2 
1University of Uludag, Labour Economics and Industrial Relations, Bursa 
2Labour and Social Security Expert, Bursa 
 
SME's (Small and Medium-sized Enterprises) are main entities adapting to society in economical and social life 
with flexiable structures, labor-intense production techniques and job creation power even in times of crisis, has 
also multifunctional problems such as; lack of technical information, low efficiency and lack of technology and 
competitiveness.  
According to June 2015 SSI data; %99,4 of workplaces in Turkey are SME's. Among the SME's %85,3 of these 
workplaces are defined as micro enterprises which has employee number 1 to 9 according to June 2015 data.  
SME's are difficult workplaces that has more work accidents and The implementation of the requirements of so-
cial law, including the implementation of OHS measures and it is difficult to control. Financial supporting (Law 
No. 6331, Article 7) to reduce the burden of employing OHS specialist for SME's is precise, although adequacy of 
this support is a serious problem.  
However, in a research study in province of Bursa, Bilecik and Eskişehir since Laws come into force, over 2 years 
period, the support provided, the costs associated with the supply of services that meet the OSGB showed rates 
ranging from 17-23%. 
Essentially authorized public health centers (YTSM-Authorized Community Health Center) in the said provinces, 
although it is possible to meet almost all of the costs associated with providing this service, but YTSM’s service 
delivery capacity is insufficient. Moreover, a significant portion of the audience is not aware of this support. 
This study is researching the effectivenes of financial supporting SMEs' in anction according to Law No. 6331, by 
expanding a previous research in 2014 and considering the increase of work time for OHS specialists' after 1 
January 2016 
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İSG Alanında Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmesi 
Promotion of Scientific Research Projects In The Field of OSH 

OP-074 

Strengthening the Occupational Health Expertise 
and Scientific Performance of Public Health Insti-
tution of Turkey (ESPrIT) 
Anita Venema1, Ahmet Özlü2, Suhendan Adıgüzel Van Zoelen3, Talihanur Aydoğmuş2 
1Department of Work health technology, TNO, Leiden, The Netherlands 
2Department of Occupational health and safety, Public health Institution of Turkey, Ankara, Turkey 
3Business Development Manager, TNO, Turkey 

PHIT (formerly known as “Refik Saydam Hygiene Center” untill 2012) has been established as an affiliated body 
of the Turkish Ministry of Health (MOH) to run primary health care services and to conduct research for protec-
ting public health, controlling and preventing diseases. The general aim of the H2020 TWINNING project [ESP-
rIT] is to strengthen the scientific standing of “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu” - the Public Health Institution of 
Turkey (PHIT) - in the field of occupational health, with a particular focus on occupational diseases. The project 
has started in January 2016 and will last for three years. PHIT formed a consortium with the applied research 
organisation TNO (NL) and the academic institutes VU/VUmc (NL) and UGent (Be).  
 
PHIT has defined research duties towards the Ministry of Health and is obliged to present these research results 
for further evaluation of national health policies. The current situation regarding occupational diseases in Turkey 
is in need of vast improvements supported by rigorous research findings. That is the reason why occupational 
health and diseases was chosen as the specific research field by PHIT to be strengthened through this twinning 
project. PHIT and the Ministry of Health in Turkey currently are operating in the blind when it comes to adequate 
prevention policies to avoid occupational diseases. A large majority of occupational diseases go unreported. Not 
knowing the size, distribution and nature of the problem, public health officials cannot plan intervention prog-
rammes or allocate resources. 
 
In Turkey, the data of the Social Security Institution are the only source for statistics related to Occupational 
Health and Safety. According to the Social Security Institution statistics 371 occupational diseases have been 
recorded for compensation in the year of 2013. The number of possible occupational diseases is expected to be 
between 50.000 and 150.000 workers with occupational diseases. Showing that a vast majority of cases of occu-
pational diseases go unnoticed and that Turkey is no exception to the rule that in many countries the diagnosis 
and correct handling of work related complaints can be improved.  
The starting point and first focus lies on good individual diagnosis and treatment of working patients who visit 
the community and primary health care with (early) medical or mental health complaints. The project will result 
in a proposal for a new system for classification of diseases and a (partly implemented) research road map in 
order to have the policy cycle working in a proper way. The research results of ESPrIT will directly be transferred 
to the national stakeholders and the (national and international) scientific field, both during and beyond the 
execution of the project. 
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OP-075 

Yaya Yürüme Alanlarında Kayma Riski (Potansi-
yeli) Tespit Yöntemleri ve Hukuksal Değerlendir-
me 
Gültekin Coşkun, Halil Yılmaz 
Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas MYO İşçi Sağlığı ve Güvenliği Programı,Sivas 

Doğal taşlar ülkemizde yaya yürüme alanları zemininde yaygın biçimde kaplama malzemesi olarak kullanılmakta-
dır. Bu taşların yüzeylerinin kuru, ıslak veya yağlı olması yayaların kaymaları bakımından risk oluşturabilmekte-
dir. Bu çalışma, kaymalar sonucu oluşan risklerin ortaya çıkarılması için kullanılan test cihazları ve standartlarının 
tespitini kapsamaktadır. Çalışmada, doğal taşların kuru, ıslak ve yağlı ortamlarda kayma potansiyellerinin belir-
lenmesinde etkin olan kayma açısı, kayma direnci, sürtünme katsayısı ve yüzey pürüzlülüğü Rz (µ) gibi paramet-
relerin ölçülmesinde kullanılan laboratuvar ve taşınabilir (mobil) özellikteki test cihazlarının tanıtımı ayrıntılı ola-
rak yapılmıştır. Test cihazlarının hangi standartlara göre çalıştığı ve güvenlik sınıflamaları hakkında detaylı bilgi 
verilmiştir. Ayrıca, 07 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmakla yürürlüğe giren 5378 sayılı Engel-
liler Hakkında Kanun ile erişebilirlik kapsamında yaya kullanımına açık yüzey kaplamalarının kayma potansiyelle-
rinin belirlenmesi ve bu yüzeylerin kaymaz hale getrilmesi hukuken zorunlu olmuştur. Ancak gelinen nokta itiba-
riyle ülkemizde adı geçen yüzeylerin kayma riskinin belirlenmesinde herhangi bir standart ve güvenlik sınıflaması 
bulunmadığından dolayı hukuken bu konuda bir boşluk söz konusudur. Bu nedenle, en kısa sürede bir satndartın 
ve güvenlik sınıflama tablosunun kabul edilmesi, hukuken doğabilecek sorunların çözülmesinde yardımcı olurken 
aynı zamanda özel sigorta şirketlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ve sorumlu konumunda bulunan 
kişilerin kayma sonucu oluşan kazalardan dolayı yüksek tazminat ödemek zorunda kalmayacaklardır. 

Detection methods for the risk(potential) of slip in pedestrianism places and juridical 
evaluation 
 
Gültekin Coşkun, Halil Yılmaz 
Cumhuriyet University, Sivas Vocational Health and Safety Program, Sivas 
 
Natural Stones are commonly used as covering material for floor of pedestrianism places in our country. The fact 
that these natural stones’ surface is wet, dry or greasy creates a risk for pedestrians.this work includes detection 
of standards and testers used for finding out risks resulting from slips.in this work, introduction of mobile and 
laboratory testers used for measuring parameters such as angle of slip which is active in specifying potential of 
slip of natural Stones in wet, dry and greasy platfroms,slip resistance, friction coefficient and surface roughness 
Rz(µ) is given broadly. Detailed information about testers work according to which standards,security classifica-
tion is given. In addition to that, in accordance with the law no 5378 Law About the Handicapped which enters in 
force after being published in Officical Gazette, detection of potential of slip of covering of surface which is open 
to pedestrians and making these surfaces nonslip are compulsory legally. However, now in our country because 
of the fact that there is no any Standard to detect the risk of these surfaces which i have mentioned, there is a 
legally gap about this. That’s why, accepting any standards and security classification as soon as possible assists 
to solve problems arising in terms of legally at the same time thanks to this, Social Security Institution, private 
insurance firms and people responsible for this do not have to pay compensation because of accidents resulting 
from slips. 
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İSG Alanında İdari ve Cezai Yaptırımlar 
Administrative And Penal Sanctions In The Field of OSH 
OP-076 

Kamu İşvereninin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakı-
mından Sorumluluğu 
Lütfi ̇ İnci ̇roğlu 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara 

1. Amaç 
2012 yılı Haziran ayında kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu sınırlı istisnalar dışında tüm çalı-
şanları kapsamına alarak, işçi-memur ayrımını ortadan kaldırmış ve çalışan kavramını esas almıştır. İş sağlığı ve 
güvenliği kurallarının tüm çalışanlar için ortak olması nedeniyle, kamu işverenleri de bu Kanunun öngördüğü gö-
revleri ve yükümlülükleri yerine getirmek durumunda kalmışlardır. Bu bildiride kamu kurumlarında statü hukuku-
na tabi çalışanlarının uygun illiyet bağı içinde maruz kaldıkları iş kazası ve meslek hastalıkları dolayısıyla uğradık-
ları zararların tazmini ve kamu işverenin sorumlulukları özetlenmektedir. 
2. Yöntem 
Kamu çalışanı, kamu işyeri ve kamu işvereni kavramları yeniden tanımlanmalıdır. Kamu işveren vekillerinin her-
hangi bir hukuki, cezai ve idari yaptırımla karşı karşıya kalmamaları bakımından, 6331 sayılı Kanunun getirdiği 
yükümlülüklere uymaları ve kuruluş kanunlarında ve teşkilat yapılarında gerekli yasal düzenlemeleri yapmaları 
gerekir. Bununla birlikte bakanlık/başkanlık merkezinde daire başkanlığı düzeyinde iş sağlığı güvenliği birimleri 
oluşturularak, merkez ile taşra kuruluşları arasında koordinasyon sağlanmalıdır. 
3. Bulgular 
6331 sayılı Kanunda idari yaptırımlar düzenlenmiş olmakla birlikte hukuki ve cezai yaptırımlara yer verilmemiştir. 
Ayrıca iş hukukuna tabi olarak çalışanlar bakımından, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini ihlal etmek disiplin 
cezalarını veya iş sözleşmesinin haklı veya geçerli nedenle feshini gerektirirken, idare hukukuna tabi olan kamu 
çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, hangi yaptırımların uygulanacağı konu-
su henüz düzenlenmemiştir. 
4. Sonuç 
Kamu işverenleri tarafından iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, eksik veya geç 
yerine getirilmesi halinde, bu durum kamu kurumunun hizmet kusuru olarak nitelendirilebilecek ve idarenin hu-
kuki sorumluluğu doğacaktır. Bu nedenle kamu çalışanları maruz kaldıkları iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu 
uğradıkları zararları kamu işverenlerinden talep edilebilecektir. Kamu işvereni aleyhine açılacak maddi ve manevi 
tazminat davaları (soyut) kamu işvereni tarafından ödenecek ancak yaptığı ödemeleri aralarındaki ilişkiye ve 
olayın özelliğine göre kusuruyla zarara neden olanlara (somut) kamu işveren vekillerine 6098 sayılı Kanun hü-
kümleri doğrultusunda rücu edilebilecektir. 
Public Employer’s Responsibility In Terms of Occupational Health and Safety 

Lütfi ̇ İnci ̇roğlu 
Ministry of Labour and Social Security Ankara 
1. Objective 
Law No. 6331 on Occupational Health and Safety (OHS) based on the concept of ‘worker’ and eliminated the 
distinction between workers and civil servants by including all employees except for limited exceptions. Because 
OHS rules are common for all employees, public employers are also obliged to fulfil duties and responsibilities 
brought by Law. In this paper, compensation of damages due to occupational accidents and professional diseases 
of workers who are liable to status law in public institutions and the responsibilities of public employer are sum-
marized. 
2. Method 
The concepts of ‘public employee’, ‘public workplace’ and ‘public employer’ should be redefined. In order to ensu-
re representatives of public employer not to face with any judicial, penal and administrative sanctions, obligati-
ons regarding Law should be fulfilled and necessary legal amendments should be made. Beside, OHS units sho-
uld be established at department levels in ministries and coordination should be ensured. 
3. Findings 
While administrative sanctions are regulated in Law, judicial and penal sanctions are not arranged. In addition, 
violating OHS obligations is liable to disciplinary penalty or rightful/unfair termination of labour contracts of emp-
loyees liable to labour law. However, which sanctions will be imposed in case of violation of OHS obligations by 
public employees liable to administrative law has not been regulated. 
4. Conclusion 
Non-fulfilment/imperfect/delayed fulfilment of OHS obligations by public employers might be regarded as service 
defect of public institution and will generate legal responsibility of administration. Therefore, public employees 
may demand compensation of damages caused by occupational accidents and professional diseases. Lawsuits for 
material compensation and mental anguish will be compensated by public employer, however they have right to 
recourse to representatives of public employer who wrongfully cause a damage regarding provisions of Law No. 
6098. 
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OP-077 

The high cost of health and safety failure: the co-
ming revolutionary change in sentencing practice 
for health and safety offences in Great Britain 
Neal Stone 
British Safety Council 

In February 2016 criminal courts in Great Britain will be required to follow new mandatory guidelines when sen-
tencing organisations and individuals convicted of health and safety offences. This major policy change, reflec-
ting political and public opinion, will result in a significant increase in fines imposed on organisations for breach 
of health and safety law and a likely increase in the number of individuals imprisoned for such breaches.  
 
To date the largest fine imposed by a court in Great Britain for a health and safety offence was £15 million (20 
million Euros) on gas supplier Transco in 2005 following an explosion in which a family of four died.  
 
Of the factors which will be taken into account by courts in future when sentencing organisations three particular 
factors stand out, these are, the degree of harm that was caused or could have been caused, the culpability of 
the organisation and financial turnover. The guidelines published by the Sentencing Council (see 
https://www.sentencingcouncil.org.uk/publications) set down clear minima and maxima which courts will be 
expected to follow.  
 
The presentation will detail how the new guidelines will impact using a number of cases previously decided com-
paring past sentencing practice with what may well happen under the new arrangements. Experts, including 
leading health and safety lawyers, are expecting to see significant increases in the level of fines imposed - pos-
sibly five-fold increases. Experts speculate that the possibility of a fine of £100 million (120 million Euros) for a 
catastrophic accident involving a large organisation leading to death where reckless or negligent actions have 
taken place is a real possibility.  
 
The British Safety Council whilst supporting these changes has made clear that the most important test will be 
whether higher fines will help deter wrong-doing and encourage greater legal compliance.  
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OP-078 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kap-
samında Kamu Hastanelerinde İşveren Vekilinin 
Sorumluluğu 
Alptekin Aktalay1, Yunus Güç2, Yakup Korkmaz1, Osman Turgut1 
1Zirve Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 
2Zirve Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İş Sağlığı ve Güvenliği başta iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek genel sağlığı korumak ve kişinin çalı-
şabilirlik durumda olmasını sağlamak için devlet, işveren ve işçi tarafından üstlenilen bir takım faaliyet ve görev-
leri içermektedir. Daha açık bir ifade ile iş sağlığı ve güvenliği sosyal tarafların tümünün katkısını gerektiren di-
siplinler arası bir alandır. Türkiye’de 2012 yılında sosyal tarafların katılımı ve AB’nin direktifleri doğrultusunda 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmıştır. Söz konusu kanunun 4. ve 5. maddelerinde işverenin 
yükümlülükleri sıralanmış ve 3. maddenin (2.) bendinde ise “işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yöne-
timinde görev alan işveren vekilleri de bu Kanunun uygulaması bakımından işveren sayılır” denilmektedir. 6331 
sayılı kanunun iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesini düzenleyen 7’nci, işyeri hekimleri ve iş gü-
venliği uzmanlarını düzenleyen 8’nci maddelerini kamu işyerleri için 01.07.2016 tarihinden sonra uygulanacağına 
yer vermiştir. Diğer taraftan işverenin yükümlülüklerini düzenleyen 4. ve 5. maddelerin 31.12.2012 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.  
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’n 26 maddesi sözü edilen iş ve işlemleri yapmayanlar hakkında idari 
para cezalarının çerçevesini düzenlemektedir. Şüphesiz idari para cezaları 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 8. 
maddesine göre tüzel kişi ve tüzel kişiliği olmayan işverene de uygulanabilir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda 
yeterli önlemi almamış işveren vekiline işveren bunu rücu edebilir. Diğer taraftan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’n 
kasten veya taksirle adam öldürme (madde 81-89) veya yaralanma, ya da görevi kötüye kullanma eylemini içe-
ren 257.maddelerine göre soruşturma açılabilir. Bu çalışmanın amacı kamu hastanelerinde görev alan işveren 
vekillerinin sorumluluklarını bütüncül bir bakış açısı ile (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Borçlar Kanunu, Ceza 
Kanunu, Kabahatler Kanunu) ortaya koymaktır. 

 
The Responsibilities of Employer’s Representatives in the Public Hospitals within the 
Scope of the Occupational Health and Safety Act No: 6331 
 
Alptekin Aktalay1, Yunus Güç2, Yakup Korkmaz1, Osman Turgut1 
1Zirve University, Faculty of Law 
2Zirve University, Department of Business Administration 
 
Occupational health and safety includes some activities that undertaken by state, employers and employees for 
preventing work accidents and occupational diseases and ensuring the continued operability of the person. In 
other words, occupational health and safety is an interdisciplinary field that requires the contribution of all social 
partners. In 2012 Occupational Health and Safety Act was enacted in Turkey with the participation of social part-
ners and in line with the European Union directives. The responsibilities of employers have been mentioned in 
the article 4 and 5 and the article 3 identifies employer’s representatives. Article 3 part (2) “Employer’s repre-
sentatives who act on behalf of the employer and are involved in the work and the management of the workpla-
ce are considered as employers as far as the implementation of this Law is concerned” accordingly. These article 
came into force in 2012 however, the article 7 and 8 that mentioned the promotion occupational health and sa-
fety and occupational physicians and occupational safety specialist will come into force this year in July.  
 
Occupational Health and Safety Law’s 26 article regulates the frame of administrative fine for those who don’t do 
the tasks and procedures above mentioned. It is no doubt that according to the Misdemeanor Law’s 8. Article, 
administrative fines shall be imposed to legal person as well as to the employers without legal personality. Emp-
loyers may revoke this to the representatives of the employer who have not taken necessary precautions about 
labor health and safety. On the other hand, they can be conducted an investigation according to 5237 numbered 
Turkish Criminal Law’s 81 article which designate reckless homicide or injury cases, or according to the 257. 
article which regulates professional misconduct cases.This study aims to emerge the responsibilities of represen-
tatives of the employers who work for state hospitals in a holistic perspective. 
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Risk Yönetimi ve Çalışanların Aktif Katılımı 
Risk Management And Active Participation of Employees 

OP-079 

Dökümhanelerde iş sağlığı ve güvenliği koşulları-
nın iyileştirilmesi 
Abide Şentürk, Melis Özmen, İlker Acar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara 

Döküm yöntemiyle ürünlerin şekillendirilmesi çoğu zaman diğer yöntemlere göre çok daha ucuza mal olmaktadır. 
Bu bakımdan dökümün kullanım alanlarının başka malzemeler ile karşılanması, ağırlıkların azalması, dünyada 
genç ve yaşlı nüfusta otomobil mobilizasyonuna talebin azalması ve diğer birçok faktör nedeniyle dünya döküm 
talebi azalmakla birlikte vazgeçilmezdir. Döküm işinin bazı standartlaşmış aşamaları sırasında pek çok tehlikeyle 
karşılaşma olasılığı vardır. Bunlarla birlikte yapılan işlemler sırasında uygulanan yöntemler ve işin doğası gereği 
hastalıklar ve kazalar ile sıkça karşılaşılmaktadır. Dökümcülük, kazaların yaralanma ve ölümle sonuçlanma oranı-
nın da yüksek olduğu işlerden biridir. Bu sebeple dökümhanelerde risk odaklı çalışmalar gerçekleştirilerek İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından sektöre özgü rehber hazırlanması planlanmıştır. Proje süresince 
demir-çelik dökümünde faaliyet gösteren fabrikalarda yapılan risk değerlendirmeleri bir araya getirilmiş ve İş 
Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarımız tarafından İzmir, Kocaeli ve Ankara illerinde fabrika ziyaretleri gerçekleştiril-
miştir. Böylece bir döküm fabrikasında olası tüm faaliyetleri ve tehlikeleri belirleyen bir liste yapılması amaçlan-
mıştır. Çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirildiği fabrikaların gizlilik ilkeleri çiğnenmeden, dökümhanelerin faydala-
nabileceği temel bir envanter doküman oluşması sağlanmıştır. “Referans Risk Envanteri’’ işe özgü tehlike ve risk-
lerin belirlenebilmesi amacıyla dökümhanelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin temel çalışma alanlarına ayrılmasıyla 
oluşturulmuştur. Envanterin amacı; döküm sektörünün kullanabileceği risk yönetimini hedef alan bir doküman 
oluşturmaktır. 

 
Improvement of Occupational Health and Safety Conditions in Foundries 
 
Abide Şentürk, Melis Özmen, İlker Acar 
Ministry of Labour and Social Security, Directorate General of Occupational Health & Safety, Ankara 
 
Design of products is costing the casting process is often cheaper than other methods. In this regard, to meet 
the usage fields of the casting with other materials, the reduction of weight, the reduction of demand for auto-
mobile mobilization in young and the elderly population in the world and due to many other factors world casting 
demands have decreased but it is also indispensable. There are many dangers of foundry business are likely to 
encounter during certain standardized phases.During the operations are frequently encountered with illness and 
accidents in conjunction with the methods applied and the nature of business. Casting is one of the jobs that 
personal injury and fatal accident rate is very high. Therefore, preparation of sector specific guidance via risk-
based studies is planned by Occupational Health and Safety General Directorate. During the project, brought 
together risk assessment carried out In the iron and steel casting factories and factory visits were conducted in 
İzmir, Kocaeli and Ankara by our Occupational Health and Safety Specialist. Thus, it is intended to be a list spe-
cifying all of the activities and possible hazards in Foundries. Without chewing confidentiality of factories perfor-
med visits the formation of a basic inventory document has been provided to the benefit of the foundry. "Portfo-
lio Risk Inventory 'has been created by separating the main field of activities carried out in Foundries in order to 
determine the job-specific hazards and risks. The purpose of the inventory is to create a target document which 
include risk management. 
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OP-080 

Okullarda risk değerlendirmesi 
Süleyman Değirmenci1, Coşkun Sefertaş2, Mustafa Eroğlu1, Hakan Berber1, Suat Çelik1 
1Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Trabzon 
2Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

Risk değerlendirmesini hayatımızın her alanında, her gün yapmaktayız. İş sağlığı ve güvenliğini için önemli bir 
çalışmadır. Ayrıca tüm işyerlerinde yapılması yasal bir zorunluluktur. 
Risk değerlendirmesi çalışmasının amacı, çalışma koşulları, makine ve tesisat, insan ve organizasyon hataların-
dan kaynaklanan tehlikeler de dikkate alınarak çalışanların sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tüm unsurların 
belirlenerek değerlendirilmesi ve risklerinin kontrol altına alınması için izlenecek yöntemler ile sağlık ve güvenlik 
planının hazırlanmasına için veri oluşturmaktır. 
Her bireyin tehlikelerin ortadan kaldırılmasını en çok arzulandığı yerler, başta evleri sonrada çocuklarımızın gittiği 
okullardır. Okul yaşamı içinde de bir çok atölyeler barındıran Mesleki ve Teknik okullar öncelikli bu çalışmaları 
yapması gerekiyor.  
Trabzon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimin desteği ve İş Güvenliği eğitimi almış öğretmenler ile başlan-
gıçta oluşturulan küçük ekibimiz süreç içinde tüm öğretmenlerin katılımıyla büyük bir ekip çalışmasına dönüşe-
rek, okulun her sınıfı ve dip köşelerine kadar bir tehlike avcılığına dönüşen Risk Değerlendirmesi çalışması ta-
mamlandığında, yapılan çalışmalar bir kitap haline dönüştürülmüştür. Yine öğretmenler anlattıkları derslerin içine 
artık İş güvenliği uygulamalarını da dâhil ederek çalışma bir risk değerlendirmesinin ötesine giderek güvenlik 
kültürünün gelişimine de katkı sağlamıştır. Bu çalışma da her çalışanın katılımını sağlamak amacıyla checklist ve 
3*5 matris tipli karma yeni bir metot geliştirilerek tüm bireylerin katılımı hedeflenmiş olup, yapılan çalışmanın 
aynı zamanda ülkemizdeki tüm mesleki ve teknik liselerde güvenlik, sağlık ve refahı yönetmede bir rehber çalış-
ma oluşturması planlanmıştır. 
Bu kaynak çalışma; personel, öğrenciler ve ziyaretçiler için güvenli ve sağlıklı bir okul ortamı sağlamak için ya-
pılmıştır. 

 
Risk assessment in schools 
 
Süleyman Değirmenci1, Coşkun Sefertaş2, Mustafa Eroğlu1, Hakan Berber1, Suat Çelik1 
1Trabzon Vocational and Technical High School, Trabzon 
2Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
 
Risk assessment in all areas of our lives, we make every day. It is an important study for the occupational health 
and safety. It also made a legal requirement on all businesses. 
Risk assessment is the purpose of work, working conditions, machinery and equipment, to generate data for the 
preparation of human and organizational errors that may affect the health and safety of workers taking into con-
sideration the dangers arising from that observed for the control of the evaluation and risk determination of all 
the elements way with health and safety plan. 
Where the elimination of hazards most desirable for each individual, are schools where our children go home 
after the first. School also hosts a workshop on vocational and technical schools have to do in life priority this 
work. 
Trabzon is transformed into the Vocational and Technical High School management support and Safety great 
teamwork with the participation of all teachers in the process, our small team initially created with trained teac-
hers, who become a danger hunting up to each class and the bottom corner of the school Risk When the evalua-
tion work is completed, studies a book It was converted into. The teachers told us that they no longer function 
by incorporating into the course in work safety practices have contributed to the development of a risk assess-
ment going beyond the safety culture. This study developed a checklist and 3*5 matrix-type mixed a new met-
hod to ensure the participation of all employees are targeted for participation of all individuals, it studies the 
same time in our country security in all vocational and technical schools, in managing health and welfare is plan-
ned to create a study guide. 
These resources work; The staff is made to provide a safe and healthy school environment for students and visi-
tors. 
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OP-081 

Patoloji laboratuvarı çalışanlarında iş sağlığı ve 
güvenliği: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği 
Feyza Nazi ̇k1, Mehtap Sönmez2, Demet Morsunbul3, Kurtuluş Karakuş4 
1Bingöl Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Bingöl 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,Hemşirelik Bölümü, Kahramanmaraş 
3Bingöl Üniversitesi, İş sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Bingöl 
4Bingöl Üniversitesi, İş sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Bingöl 

AMAÇ: Sağlık çalışanları iğne yaralanmaları, bel ve sırt sorunları, alerjiler ve şiddet gibi pek çok meslek risklerine 
maruz kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı patoloji laboratuvarı çalışanlarında iş kazaları ile iş sağlığı ve güvenliği 
risk algılarını değerlendirmektir.  
YÖNTEM: Çalışma Bingöl, Bitlis, Muş, Tunceli,Elazığ illerinde bulunan patoloji laboratuvari çalışanlarına uygulan-
mıştır. İlgili hastanelerin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri'nden izin alınmıştır. Sağlık Bakanlığı Elekt-
ronik Belge Yönetim Sistemi kullanılarak anketler doldurulmuştur. hastanelerde çalışan kırk beş laboratuvar çalı-
şanına ulaşılmıştır.  
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalamaları 31.6±8.3’tür. Personelin tümü kan ve vücut sıvılarından enfeksiyon 
kapma riski olduğunu düşünmektedir. Aynı şekilde tüm personel ksilen ve formaldehitin olumsuz etkileri olduğu-
nu belirtmiştir. Tıbbi atık kazalarına bağlı enfeksiyon riski altında olduğunu düşünenlerin oranı %88.4’tür. Perso-
nelin %41.9’u eldiven, el antiseptiği ve yüzey dezenfaktanı kullanımına bağlı alerji risklerinin olduğunu düşün-
mektedir. Parafinin cilt hastalıkları yaptığını düşünenlerin oranı %48.8’dir. Sağlık çalışanlarının %97.7’si kanser 
riski altında olduklarını, %34.9’u çalışma alanlarının risk oluşturmadığını belirtmişlerdir.  
 
İş kazaları sıklığına bakıldığında; microtomla yaralanma oranı %51.2, bisturi ile yaralanma oranı %25.6’dır. Kan 
ve vücut sıvıları ile temas etme oranı %58.1, kimyasal içerikli boyalarla temas etme oranı %74.4’tür. Kimyasalla-
ra bağlı yanık veya alerji problemi ile karşılaşanların oranı %51.2’dir. Ergonomik problemlere bakıldığında; uzun 
süre ayakta kalmaya bağlı rahatsızlık yaşayanların oranı %71.2, uzun süre mikrotomla çalışmaya bağlı rahatsızlık 
yaşayanların oranı %88.4’tür.  
Çalışanların cinsiyetlerine göre iş kazalarına maruz kalmaları arasında anlamlılık yoktur.  
SONUÇ: Patoloji laboratuvarlarında çalışanlar pek çok risk faktörü ile karşı karşıyadır. Çalışmada ortam risklerine 
yönelik çalışanların farkındalıklarının yüksek olduğu görülmüştür. İş kazaları sıklığıda yüksek olarak bulunmuştur. 
Laboratuvar çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yapılması önerilerimiz arasındadır. 

Occupational health and safety for workers in the pathology laboratories: Example of 
Eastern Anatolia Region 
 
Feyza Nazi ̇k1, Mehtap Sönmez2, Demet Morsunbul3, Kurtuluş Karakuş4 
1Bingol University, Department of Nursing, Bingol 
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University,Department of Nursing, Kahramanmaras 
3Bingol University, Department of Occupational Health and Safety, Bingol 
4Bingol University, Department of Occupational Health and Safety, Bingol 
 
PURPOSE: Health workers expose to many occupational risk such as injection injury, waist and back problems, 
allergies and violence. The aim of this study is to evaluated occupational accidents frequency and occupational 
health and safety risk perceptions of workers in the pathology laboratory. 
METHOD: A questionnaire developed by the researchers was applied to the workers in the pathology laboratory 
which are located in Elazig Bingol, Bitlis, Mus, Tunceli. The permission was obtained from Association of Public 
Hospitals of related hospitals. These questionnaires were filled by forty-five laboratory workers in hospitals using 
Electronic Document Management System of Ministry of Healthy.  
FINDINGS: The average age of participants is 31.6 ± 8.3. All of the staff considers that have risk of infection 
from blood and body fluids. Similarly, they point out that xylene and formaldehyde have adverse effects. The 
ratio of thinkers who themselves to be at risk of infections due to medical waste accidents is 88.4%. 41.9% of 
staff considers that they have allergies risk due to gloves, hand antiseptic and surface disinfectants. The ratio of 
thinkers that paraffin make skin diseases is 48.8%. %97.7 of health workers point out to be under cancer risk 
and 34.9% of health workers point out that no risk in working areas.  
Injury rate by microtome is 51.2%, injury rate by scalpel is 25.6%. The rate of encounters with allergy and burn 
due to chemical is 51.2%. The rate of discomfort living due to remain standing for long periods is 71.2% and the 
rate of discomfort living due to study with microtome for long periods is 88.4%.  
CONCLUSION: Workers in the pathology laboratuary faced with many risk factors. In this study was observed 
that workers have high awareness for enviroment risks and occupational accidents frequency. Occupational he-
alth and safety training must make for laboratory staff. 
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OP-082 

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Açısından Fine–
Kinney Metodu İle Ameliyathane Çalışanları Üze-
rine Bir Risk Analizi Çalışması 
Emrullah İncesu, Gökhan Darılmaz 
Seydişehir Devlet Hastanesi 

İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının amacı iş kazası ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, güvenli ve 
sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamaktır. Bugün geldiğimiz noktada risk yönetimi ve değerlendir-
mesi iş sağlığı ve güvenliğine yeni yaklaşım felsefesinin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, G.F. 
Kinneyand A.D Wiruth tarafından 1976 yılında geliştirilen, kullanımı kolay ve işyeri istatistiklerinin kullanımına 
olanak sağlayan Fine-Kinney Metodu ile Konya Seydişehir Devlet Hastanesi ameliyathanesi çalışanlarını kapsayan 
bir risk analizi yapılarak, çalışanların maruz kaldıkları mesleki risk ve tehlikeleri saptamak, saptanan risk ve tehli-
kelerin iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirmesini yapmak amaçlandı. Çalışma 03-31 Mart 2014 tarihleri 
arasında, Kalite Yönetim Biriminin koordinasyonu ile risk belirleme ekibi tarafından gerçekleştirildi. 
 
Çalışmada 9 ana tehlike ve bu tehlikelere bağlı olarak 26 adet risk tespit edildi. Bu risklerin risk değerlerine göre 
2’si Önemli Risk, 8’i Olası Risk ve 16’sı ise Kabul Edilebilir Risk olarak değerlendirildi. 
Bu çalışma ile proaktif bir yaklaşım aracı olan Fine-Kinney metodunun, her aşamada ameliyathanenin tüm süreç-
lerinde başarı ile uygulanabilecek bir risk değerlendirme mekanizması olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu 
çalışma sadece ameliyathane için değil hastanenin diğer birimlerinde ve farklı çalışma sektörlerinde de risk analizi 
yapmak isteyen analizcilere örnek model olarak sunulmuştur. 

 
Health and Safety Terms Of Employees Fine-Kinney Risk Analysis Method Study On 
Operating Staff 
 
Emrullah İncesu, Gökhan Darılmaz 
Seydisehir State Hospital 
 
The aim of occupational health and safety practices is to protect employees from occupational accidents and 
occupational diseases, and also to provide them both safe and healthy working environment. The current situa-
tion of risk management and evaluation constitutes the most important element of new approach of occupational 
health and safety. In this study, easy to use Fine-Kinney Method which enable to use workplace statistics and is 
developed by G.F. Kinnetand and A.D. Wiruth in 1976 was used in order to perform risk analysis involving opera-
ting room staff of Konya Seydişehir State Hospital. It was aimed to detect occupational risks and hazards expo-
sed by staff, and to evaluate detected risks and hazards in terms of occupational health and safety. Study was 
carried by the team of risk identification with coordination of Quality Management Department between the dates 
03.03.2014 and 31.03.2014.  
 
In consequence of study, 9 major hazards and 26 items of risks which depend on these mentioned hazards were 
identified. According to the risk scores of these risks; 2 of them as Significant Risks, 8 of them as Possible Risks, 
and finally 16 of them as Acceptable Risks were evaluated. 
It was showed by this study that Fine-Kinney Method which is one of the proactive approach channels could be 
applied as a risk assessment mechanism in the whole processes and also at the each stage of operating room 
accomplishedly. This study was presented not only for operating room but also for other units of the hospital and 
different working areas as an example model to analysts in order to make risk assessment. 
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Fuzzy Risk Assessment; using Fuzzy Failure Mo-
de and Effects Analysis in Well Drilling Industry 
Mazdak Khodadadi Karimvand1, Hosein Yousefifazl2 
1North Drilling Company, Tehran,Iran 
2Department of Industrial Engineering,Islamic Azad University Central Tehran Branch,Tehran,Iran 

One of the most important issues organizations have to deal with is the timely identification and detection of risk 
factors to prevent accidents. Managers’ and engineers’ tendency toward minimizing risk factors in a service, pro-
cess or design system has had them analyze the reliability of such systems to minimize the risks and identify the 
probable errors in them. Concerning what was just mentioned, a more accurate Failure Mode and Effects Analy-
sis (FMEA) using fuzzy logic, and fuzzy numbers ranking through fuzzy TOPSIS have been employed to identify, 
rank, and prioritize error and risk factors. In this article, FMEA was used as a risk identification tool; then, Fuzzy 
Risk Priority Number (FRPN) was calculated and triangular fuzzy numbers were prioritized through Fuzzy TOPSIS. 
In the end, a case study was also implemented for a better understanding of the concepts just mentioned. 
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maden ocaklarında iş güvenliğini artırmak için 
bulanık mantık temelli oluşturulan iş güvenliği 
analiz modellemesi ve yazılımı 
Mehmet Zile 
Mersin üniversitesi 

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 indirekt maliyetler açısından çok önemli bir hale gelmiştir. İşyerinde bulunan veya 
dışarıdan gelebilecek tehlikelerin tanımlanması, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlike-
lerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla 
yapılması gerekli çalışmalara risk değerlendirme ve analizi adı verilir. İş yerlerindeki riskler yapılan işlerden, yü-
rütülen 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 unsur-
ların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanır. Birçok belirli ve belirsiz tehlikeler olan işyeri ortamında risk değer-
lendirmesini ve bu tehlikeleri simule etmek için bir sistem modellemesi yapmak çok zordur. Bu çalışmada iş sağ-
lığı ve güvenliğinde bir çok tehlikeyi göz önüne alarak bulanık mantık temelli bir risk değerlendirme analiz modeli 
oluşturularak bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir. 

fuzzy logic based modeling and analysis of creating job security software to improve 
safety in mines work 
 
Mehmet Zile 
Mersin university 
 
Occupational health and safety in workplaces in general is related to the work done in their health and body of 
individuals who can provide security means exactly. In our country, the occupational health and safety risk as-
sessment analyses moral, legal, and indirect costs has become crucial. Located in the workplace or identification 
of hazards from outside intrusion, these factors led to the risk of hazards arising from risks of danger are analy-
sed with grading and control measures will be utilized for the purposes of risk assessment and analysis work 
required is known. The risks of the work done in the business, used a variety of methods, processes, and con-
ducted materials, all kinds of machinery and equipment from the work place or in the vicinity of the workplace 
are environmental conditions and various organizations created elements interact with each other from. Many of 
the workplace environment, certain and uncertain hazards risk assessment and a system for modeling to simula-
te these dangers is very difficult to do. In this study, the safety and health at work given the danger a lot of 
fuzzy logic by creating a risk assessment analysis model based on computer software has been developed. 
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İmalat Sanayinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Yö-
netimine Çalışan Katılımını Sağlayan İyi Uygu-
lama Örnekleri 
Meriç Ünver 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Resmi Gazete'de yayınlanması ile beraber iş sağlığı ve güvenli-
ği(İSG) konusunda işverenlerin algısı oldukça artmıştır. Kanunun zorunlu tuttuğu risk değerlendirmesinin yapıl-
ması için işverenler İSG profesyonelleri ile anlaşmış ve bu çalışmaları yaptırtmışlardır. Her ne kadar İş Sağlığı ve 
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde risk değerlendirmesi yapılırken çalışanların da bu çalışmalara 
katılması hususu belirtilse de iş yerlerine yapılan ziyaretlerde risk değerlendirmesi çalışmalarında çalışan katılımı-
nın düşük olduğu görülmüştür.  
Çalışan katılımı iş yerindeki risk tespitinde ve risklere karşı alınacak çözüm önerilerinde oldukça önemlidir. Bir 
çalışanın her saniyesinin takibi mümkün olmadığından onlarla fikir alışverişinde bulunmadan yapılan risk değer-
lendirmeleri eksik kalacaktır. Ayrıca riskler belirlense bile alınacak önlemlerde çalışanlara danışılmaması alınan 
önlemin verimini azaltacak veya yeni risk oluşturacaktır.  
Ziyaret edilen KOBİ’lerde çalışma şartlarını kanıksamış çalışanların amirlerine veya İSG ile ilgili yetkililere görüş 
ve önerilerini bildirme konusunda çaba göstermedikleri görülmüştür. Ayrıca çalışanların maruz kaldıkları riskler, 
yaşadıkları ramak kala olaylar veya ufak çaplı kazalar yapılan işin rutini olarak görülmekte ve yine bir bildirim 
yapılmamaktadır. 
Bu çalışma kapsamında imalat sanayinde faaliyet gösteren büyük ölçekli firmalar ziyaret edilerek KOBİ'lerde dü-
şük maliyetlerle çalışan katılımının sağlanabilmesi ve risk yönetiminin daha etkin yapılabilmesi için iyi uygulama 
örnekleri tespit edilmiştir. 

Good Practices That Provide Workers to Participate in Occupational Health and Safety 
Risk Management in Manufacturing Industry 
 
Meriç Ünver 
Ministry of Labor and Social Security, General Directorate of Occupational Health and Safety 
 
The perception of employers on occupational health and safety(OHS) had dramatically increased after the publi-
cation of the Occupational Health and Safety Law in the Official Gazette dated 30 June 2012. The law enforced 
employers to prepare risk analysis in their workplace. The risk analysis can also be prepared by occupational 
safety expert. The regulation on Occupational Health and Safety Risk Assessment suggests that the risk assess-
ment should involve the ideas of the employees. However, according to the interviews by workers, this procedu-
re is not implemented and employee participation to risk assessment is low. 
It is crucial a worker to participate in risk assessment process because it is very hard to determine whole risks a 
worker faces. In addition, the solutions to the risk can not be effective and may also possess additional risks. 
Therefore, occupational safety expert and the employer should get opinions of the workers to assess risks.  
The workers see the risks they face are usual. Thus, they don't report risks, near misses and little accidents they 
exposed. In this study, big businesses in the manufacturing industry are visited to detect the good practices, 
related with employee participation in occupational health and safety, that can be implemented with small bud-
gets in SMEs to improve risk management effectiveness. 
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Bir rüzgar türbininin inşaat ve işletme dönemle-
rine ait risk değerlendirmesi 
Muhammet Gül, Ali Fuat Güneri, Mine Başkan 
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye 

Amaç–Günlük yaşamda yapılan her aktivite risk içerir ve bu durumun bir sonucu olarak insanlar sürekli riske 
maruz kalırlar. Teknolojinin gelişimi ile riskleri ve olumsuz sonuçlarını indirgemek için kullanılan risk analizine 
daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Enerji sektörü risk altındaki sektörlerden biridir. Sektördeki büyüme ve gelişme-
ler nedeniyle güvenliğin arttırılmasına duyulan ihtiyaç giderek önem kazanmaktadır. Çok fazla ölümlü ve ağır 
yaralanmalı kazaların yaşanmadığı bu sektörde diğer sektörler gibi iş güvenliği tedbirleri konusunda iyileştirmeye 
açık birçok yön bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kantitatif bir risk değerlendirme metodu kullanılarak bir 
rüzgâr türbininin inşaat ve işletme dönemlerine ait risk değerlendirme çalışması sunmaktır.  
Yöntem–Risk değerlendirmesi, tehlikelerin belirlenmesi, tehlikelerden doğan risklerin analizi ve skorlanması, ta-
nımlanan risklerin azaltılması ve sonuçların dokümantasyonu şeklinde işleyen bir süreçtir. Bu vaka çalışmasında 
kantitatif bir risk değerlendirme metodu olan Fine-Kinney metodu kullanılmıştır. 
Bulgular–Vaka çalışması üzerinde yapılan risk değerlendirme sonuçlarına göre rüzgâr türbininin inşaat döneminde 
ortaya çıkan en önemli riskler, emniyet kemerlerinin kullanılamaması, yüksekten düşme, acil durumlarda panik 
yaşanması ve acil durumlarda hızlı müdahale edememe olarak ortaya çıkmıştır. İşletme dönemindeki en önemli 
riskler ise işletme yolunun bozuk ve engebeli olması sonucu trafik kazası, izinsiz kazı yapması sonucunda çarpıl-
ma riski ve yolun belli olmaması sonucu trafik kazası olması şeklinde ortaya çıkmıştır. 
Sonuç–Bu çalışma sonucunda, rüzgâr türbinlerinin inşaat ve işletme dönemlerine ait riskler incelenmiş, alınabile-
cek önlemler tartışılmıştır. Vaka çalışması sonucunda iyileştirmeye açık olan yönler de ortaya koyulmuştur. 

Risk assessment for period of construction and operation of a wind turbine 
 
Muhammet Gül, Ali Fuat Güneri, Mine Başkan 
Yildiz Technical University Mechanical Faculty Department of Industrial Engineering, Besiktas, Istanbul, Turkey 
 
Purpose–All activities performed in daily life include risks and as a result of this, people are frequently exposed to 
risks. Risk analysis which is used to reduce the risks and their negative consequences, is more needed with the 
developing technology. Energy is one of the major risky sectors. Due to growth and development in energy sec-
tor, the need for increasing the safety and security is gaining importance. Although energy sector is not suffering 
too much of fatal and severe injury accidents, there are many aspects open for improvements, as in the other 
sectors. The purpose of this study is to present a risk assessment during the period of construction and operation 
of a wind tribune using a quantitative risk assessment method.  
Methodology–Risk assessment is a process that operates depending on the determination of hazards, analyzing 
and scoring the risks arising from the hazards and reducing the identified risks and documentation. In this case 
study, a quantitative risk assessment method Fine-Kinney method is used. 
Findings–According to the risk assessment results of the case study, the most important risks arisen during the 
period of construction of the wind turbine are unavailability of seat belts, falls from height, panic in an emer-
gency case and inability to quickly response in case of emergency. The ones arisen during the period of opera-
tion of the wind turbine are emerged as damaged and bumpy road due to a road accident, the risk of shock as a 
result of making unauthorized excavation and accident as a result of the apparent lack of the road.  
Conclusion–The risks during the period of construction and operation of a wind tribune are dealt with and made a 
discussion about the precautions for those risks. On conclusion of the case, the areas open for improvement are 
also be presented. 
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Alüminyum ekstrüzyon endüstrisinde orantılı risk 
değerlendirme tekniğinin uygulanması 
Muhammet Gül, Ali Fuat Güneri, Yeşim Köse 
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye 

Amaç – Bu çalışmanın amacı, kantitatif bir risk değerlendirme metodu kullanılarak ekstrüzyon yöntemi ile alü-
minyum profil imalatı yapılan bir fabrikada, 2013 – 2015 yılları arasında yaşanan gerçek kaza verileri yardımı ile 
bir risk değerlendirme çalışması sunmaktır. 
Yöntem – Risk değerlendirmesi, güvensiz işyeri koşullarının belirlenmesi, tehlikelerden doğan risklerin analizi ve 
skorlanması, tanımlanan risklerin azaltılması ve sonuçların dokümantasyonuna bağlı olarak yürütülen bir faaliyet-
tir. Literatürde kantitatif ve kalitatif olmak üzere çeşitli risk değerlendirme metotları yer almaktadır. Bu çalışmada 
kantitatif bir risk değerlendirme metodu olan Orantılı Risk Değerlendirme (PRA) kullanılmıştır.  
Bulgular – Orantılı Risk Değerlendirme tekniğine göre yapılan risk değerlendirme sonuçları işletmedeki en önemli 
tehlikelerin, ana elektrik panosu ve sigortalardan, ekstrüzyon işleminin yapıldığı bölümünde preste baskı yapıldığı 
sırada kalıp sıkışması ya da kırılmasına bağlı olarak parça fırlamasından, elektrostatik toz boyama işleminin ya-
pıldığı bölümdeki ortam havalandırmasının yetersizliğinden ve depo alanının yetersizliğinden kaynaklandığını gös-
termiştir. 
Sonuç – Çalışanların tehlike ve risklerden korunması amacıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işve-
rene yüklenen görevlerin en önemlilerinden birisi de risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmaktır. Bu çalışma-
da Orantılı Risk Değerlendirme tekniğinin kullanılması, risk tahmini ve önlenmesinde fabrikadaki sorumlu kişilere 
tehlikeleri, güvensiz ve istenmeyen olayları/durumları tahmin etmek ve ölümcül kazaları önlemek için yardımcı 
olabilecektir. 

An application of proportional risk assessment technique in aluminum extrusion in-
dustry 
 
Muhammet Gül, Ali Fuat Güneri, Yeşim Köse 
Yildiz Technical University Mechanical Faculty Department of Industrial Engineering, Besiktas, Istanbul, Turkey 
 
Purpose – The purpose of this study is to present a risk assessment in an extruded aluminum profiles manufac-
turing plate using a quantitative risk assessment method “Proportional Risk Assessment (PRA)” with the aid of 
real accidents’ data of the time period 2013–2015. 
Methodology – Risk assessment is an activity depending on the determination of unsafe working conditions, 
analyzing and scoring the risks arising from the hazards and reducing the identified risks and documenting the 
results. Various risk assessment methods are available in the literature including qualitative and quantitative. In 
this study, a quantitative risk assessment method PRA is used. 
Findings – The results of the risk assessment according to the PRA technique show that the most important ha-
zards are stemmed from the main electrical panel and fuses, flying object due to mold squeezing or breaking 
during pressing in extrusion process area, the lack of ventilation in the electrostatic powder coating area and lack 
of storage space. 
Conclusion – In order to protect employees from the hazards, one of the most important duties of employers by 
in accordance with the Occupational Health and Safety Law (Law No. 6331) is to make or perform a risk assess-
ment. In this study, the use of the PRA risk-assessment technique could help the responsible persons of the ob-
served company to predict hazards, unsafe conditions and undesirable events/situations, and to prevent fatal 
accidents. 
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Çalışan Katılımı ile Tehlike Tahmini ve Risk Ana-
lizi 
Ömer Şimşek 
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Bursa 

Bir iş alanında İSG uzmanları ve alan sorumlusu katılımında yasa ve yönetmelikler doğrultusunda genel risk göz-
lemleme metoduyla yapılan risk değerlendirmesinin yanında; iş alanındaki tüm operasyon adımları için tek tek 
Adım Bazlı Risk Analizi yapılması yeni bir yaklaşımdır.Çalışanlarında işin içine direkt katılımıyla alanındaki tüm 
riskler neredeyse tamamıyla ortaya çıkarılabilmektedir. 
Çalışanların katılımında iş alanında ve yapılacak işte beyin fırtınası yöntemi kullanılarak “ne tür tehlikelerin oldu-
ğunu” sezme-tahmin yoluyla belirleme, bu tehlikelere karşı önlem geliştirme ve belirlenen bu önlemleri uygula-
mak suretiyle çalışma alanlarında iş güvenliği risk belirleme seviyesinin arttırılmasına Kiken Yochi (Tehlike Tah-
mini) diyoruz.  
Sunumda, risk yönetimi ve çalışanların aktif katılımını sağlayan şirket uygulamalarından Adım Bazlı Risk Analizi 
ve Kiken Yochi anlatılacaktır. 

Hazard Estimation and Risk Analysis With The Participation of Employees 
 
Ömer Şimşek 
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası AŞ, Bursa,Turkey 
 
In the work area Step Based Risk Analysis for all operational steps is a new approach which differs from the ge-
neral risk analysis methods based on the legal status control and general risk assessment done by the Sa-
fety&Health specialists and field responsibiles. With the direct participation of employees, risks involved in the 
work steps are almost entirely determined. 
Determining the hazards by sense-estimate methods with the participant employees brainstorm; developing and 
applying measures againts these hazards to increase risk assessment level in the work area is an application that 
is called Kiken Yochi (Hazard Prediction). 
In this presentation step-based risk prediciton and hazard prediction named Kiken-Yochi applications of the com-
pany will be explained 
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Mesleki risklerin analizi ve önlenmesi için web ta-
banlı karar destek sistemi geliştirilmesi 
Selçuk Çebi1̇, Yasin Şahin2, Emre Akyüz3, Murat Özkök4, Metin Çelik5, Özge Acuner6 
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Trabzon 
3Bursa Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, Bursa 
4Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Trabzon 
5İstanbul Teknik Üniversitesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, İstanbul 
6Karadeniz Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Trabzon 

Bu çalışma kapsamında işletmelerde meydana gelen kazaların önlenmesi için risk analizinin etkin bir biçimde 
yapılmasına destek sağlayan web tabanlı bir karar destek sistemi geliştirilmiştir (WDSS). Sistem, tüm işletmelere 
uygulanabilmesi için modüler bir yapıya sahiptir. Kural tabanlı olarak çalışan sistemin bilgi tabanında üretimde 
kullanan tüm araç ve gerece ilişkin emniyetli çalışma kuralları, bu kuralların ihlali durumunda meydana gelebile-
cek kazanın ihtimali ve şiddeti bulunmaktadır. Çalışma ortamında meydana gelen ihlallerin sıklığı ise kullanıcı 
tarafından sisteme dışardan girilmektedir. Böylece sistem çalışma ortamında alınması gereken tedbirler ve yapı-
lan faaliyete ilişkin riskler konusunda karar desteği sunar. Geliştirilen WDSS, işletmelerde kaza, ramak kala ve 
tehlikeli oluşumlara neden olabilecek unsurları belirleme yeteneğine sahiptir. Bu doğrultuda geliştirilen risk önle-
yici tedbirlerin sürekli olarak kontrol, izleme ve değerlendirme döngüsü içerisinde takip edilmesi sağlanabilmek-
tedir. Geliştirilen karar destek sisteminin bu yeterlilikleri tersane süreçlerine yönelik farklı senaryolar geliştirilerek 
test edilmiştir. WDSS’nin tüm işletmelerde uygulanmasıyla birlikte, ölümle, meslek hastalığıyla, sakatlıkla, geçici 
iş görmezlikle veya maddi hasarla sonuçlanan iş kazalarının sayısında kayda değer düzeyde azalma sağlanması 
hedeflenmektedir. 

Developing web based decision support system for analysis and prevention of occupa-
tional risks 
 
Selçuk Çebi1̇, Yasin Şahin2, Emre Akyüz3, Murat Özkök4, Metin Çelik5, Özge Acuner6 
1Department of Industrial Engineering, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey 
2Department of Computer Enginering, Karadeniz Technical University, Istanbul, Turkey 
3Department of Maritime Management, Bursa Technical University,Busra, Turkey 
4Department of Naval Architecture and Marine Engineering, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey 
5Department of Maritime Transportation and Management Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul, 
Turkey 
6Department of Industrial Engineering, Karadeniz Teknik Üniversty, Trabzon, Turkey 
 
In this study, a web based decision support system (WBDSS) has been developed to provide decision aid for risk 
analysis on occupational health and safety. The system has modular structure to make its application easy for all 
kind of firms. The system is rule based and its database includes safety measures for each tool and machine 
used in manufacturing process. In addition, probability and hazard values have been involved if the safety mea-
sures has been violated. The frequencies of the violations that occurred in the work environment are accessed to 
the system by the user. Hence, system provide decision support on the risks related to facilities and the measu-
res to be taken in the workplace. The developed WDSS has the capable with determining accident, almost acci-
dent, and threat formation factors at workplace according to changing parameters. In this aspect, it enables one 
to constantly monitor, check and evaluate risk preventive measures. Then, the capabilities of the suggested de-
cision support system has been tested with different scenarios for shipyard processes. When the developed 
WDSS is applied to all workplaces, it is aimed at providing a decrease in the number of accidents which cause 
death, occupational illness, injury, temporary incapability. 
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Worker involvement in the management of OSH- 
evidence from the Second European Survey of En-
terprises on New and Emerging Risks (ESENER-
2) 
Xabier Irastorza 
Prevention and Research Unit, European Agency for Safety and Health at Work, Bilbao, Spain 

EU-OSHA’s second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2), completed in 2014, 
interviewed almost 50,000 establishments across all activity sectors in 36 countries. The survey helps fill an im-
portant information gap in the world of OSH, particularly for the smallest business sizes as it covers establish-
ments employing at least five people. 
 
Data have been available for years on work-related accidents and ill-health through worker surveys and repor-
ting systems. However, little is known about how OSH risks are managed in practice, particularly those that are 
‘new and emerging’, such as work-related stress, violence and harassment. ESENER provides extensive informa-
tion on this and sheds light on the involvement of workers in the management of OSH. 
 
There is evidence suggesting that workplaces with formal employee representation are generally safer and have 
better occupational health outcomes. ESENER-1 (2009) showed how all measures to manage general OSH risks, 
as considered in the survey, were more commonly applied in workplaces with general formal representation in 
place. The existence of management systems and action plans was positively correlated with the presence of 
employee consultation, even after taking account of establishment size. Findings also showed how employee 
representation, when combined with high management commitment, not only lead to the implementation of a 
range of OSH measures but also suggest an increased effectiveness of such measures, also for the management 
of psychosocial risks.  
 
Focusing on ESENER-2, the paper distinguishes between (1) informal participation, which may occur in all sizes 
or sectors, and (2) formal participation, through employee representation bodies. The two differ not only in the 
extent of the participation but also the degree to which it is regulated. A combination of high levels of formal and 
informal participation is indicative of a good quality of work, including quality of OSH management. 
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İşyerler�nde İş Sağlığı Ve Güvenl�ğ� R�sk Temell� 
Güvenl�k Kültürü Gel�ş�m� Ve İş Sağlığı Ve Gü-
venl�ğ� İşlet�m S�stem� Modellemes� 
Yılmaz Karatepe1, Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu2 
1Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü / Öğretim Görevlisi - WCMS DANIŞMANLIK 
2İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü / Öğretim Görevlisi 

Çalışma hayatımızda yaşanan kazalar, mesleki maruziyetlere bağlı olarak görülen hastalıklar en önemli görülen 
sorunlu konuların başında gösterilmektedir. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin sürdürülülebilir anlayı-
şa kavuşması ve tüm taraflarca uygulanmasının sağlanması üzerinde çalışmalar yürütülmekte olup insan odaklı 
çalışma kavramları ön plana gelmektedir. Bu çalışma, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında iş sağ-
lığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesinde ve işletmelerde uygulanabilir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi-
nin oluşturulmasının incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın hedeflerinde işyeri tehlike ve risk etmenlerinden 
yola çıkarak temelinde bu anlayışın geliştirilmesi ile güvenlik kültürünün gelişimindeki modellemeyi sağlayabil-
mektir. Organizasyonda liderlik kavramını geliştirmek ve sorumlulukların paylaşımı ile güvenlik kültürü tabanlı iş 
güvenliği işletim sistemi gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemesinde iş sağlığı ve güvenliğinin herkesin 
ödevi olduğu ve işletme içinde çalışanlardan iş güvenliği şampiyonları yaratılarak risk temelli sürdürülebilir işyeri 
ve yönetim anlayışının nasıl oluşturulacağı aktarılması hedeflenmiştir. Çalışanlar güvenlik kültürü anlayışının fark-
lı iş gurupları üzerinde organizasyonel sorumlulukları, demografik değişkenlikleri, tecrübe - kıdem faktörüne olan 
yansımalarını, iş ilişkilerine olan girdilerini değerlendirilmesi ile beraberinde işletim sisteminin oluşumuna imkan 
sağlayacaktır. Çalışmanın sonunda amacı ile ortaya konulmayı hedeflenmiş olan işyerlerinde risk temelli iş sağlığı 
ve güvenliği yönetim sisteminin oluşturulmasında güvenlik kültürünün anahtar bir rol oynağı ve iş sağlığı ve gü-
venliğinin temelinde anahtar rol oynadığı ve oluşturduğu görülmektedir. 

 

Occupational Health And Safety, Development Of A Risk-Based Safety Culture And Mo-
deling Of The Occupational Health And Safety Operating System 
 
Yılmaz Karatepe1, Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu2 
1Nişantaşı University, Department of Occupational Health and Safety / Associate - WCMS CONSULTANCY 
2İstanbul Yeni Yüzyıl University, Department of Occupational Health and Safety / Associate 
 
Accidents observed in the occupational life and diseases due to occupational exposures have been shown to be 
the most important problematic issues in workplaces. Studies have been conducted to ensure that occupational 
health and safety management in workplaces adopts the sustainability approach and it is applied by all parties; 
in those, the human-oriented occupational concepts have been of utmost importance. This study aims to exami-
ne the process of developing an occupational health and safety culture in occupational health and safety practi-
ces of workplaces and establishing a viable occupational health and safety management system in businesses. 
Objectives of the study include developing that mentality in consideration of danger and risk elements in workp-
laces and providing a modeling in the development of the safety culture. An effort was made to provide a safety 
culture-based occupational safety operating system through the improvement of the leadership concept and the 
sharing of responsibilities in an organization. It was aimed in the sampling of the study that occupational health 
and safety is obligation of anyone and how a risk-based, sustainable workplace and management mentality can 
be established by making occupational health champions out of employees within the business. Employees will 
contribute to the creation of the operating system through the evaluation of organizational responsibilities, de-
mographics, reflections on experience-seniority factor, and their inputs for the business relations of different 
work groups in terms of the safety culture. It is seen as a result of the study that the safety culture plays a key 
role in building a risk-based occupational health and safety management system in workplaces and that it is 
highly important on the basis of occupational health and safety. 
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İçsel ve Dışsal Faktörlerin Risk Analizi ve Değer-
lendirme Süreçleri Üzerine Etkisi 
Yunus Biçen1, Merve Şimşek Biçen2, Faruk Aras3 
1Düzce Üniversitesi, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Düzce 
2Düzce Üniversitesi, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Düzce 
3Kocaeli Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Kocaeli 

Risk analizi ve değerlendirme çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği bilim dalı içerisinde kritik rol oynamaktadır. Bu 
çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından yürütülmektedir. Ancak risk analizi ve değerlendirmeleri 
kapsamında seçilen yöntem ve tekniklerin yanı sıra uzmanın lisans alanı, uzmanlık sınıfı ve kişisel özellikleri gibi 
farklılıklar da bu sürece önemli oranda etki etmektedir. Son yıllarda insan faktörünün iki yönlü olarak risk analizi 
ve değerlendirme çalışmalarında ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Risk analizi ve değerlendirme çalışma-
larında hem bu süreci yöneten uzmanın, hem de hedef kitlesinin kişisel özelliklerinden kaynaklanan unsurların 
değerlendirmeye alınarak sonuca yansıtılması güncel yaklaşım olarak literatürde yerini almaktadır. Bu kapsamda, 
200+ kişilik iş sağlığı ve güvenliği uzman örneklemi üzerinde risk analizi ve değerlendirme süreçlerinde içsel ve 
dışsal etkenlerin hangi oranda belirleyici olduğu farklı açılardan analiz edilmeye çalışılmıştır. Anket sonuçlarının 
doğruluğunun artırılması açısından örneklem olasılıklı-rastsal seçim kriteri referans alınarak oluşturulmuştur. 
Bununla beraber A, B, C uzman gurubu ve cinsiyet farklılıkları örnekleme dâhil edilmiştir. Örneklem gurubuna 
Google-Form uygulaması kullanılarak internet üzerinden ulaşılmıştır. Bu örneklem için toplam evren 100.000 kişi 
kabul edilerek, yaklaşık 0.06’lik bir sapma miktarı ile sonuçlar analiz edilmiştir. 

The effects of Internal and External Factors on Risk Analysis and Evaluation Process 
 
Yunus Biçen1, Merve Şimşek Biçen2, Faruk Aras3 
1Department of Electronics and Automation, Duzce University, Duzce, Turkey 
2Department of Electric-Electronic and Computer Engineering, Duzce University, Duzce, Turkey 
3Faculty of Aeronautics and Astronautics, Kocaeli University, Koaceli, Turkey 
 
Risk analysis and assessment process plays a critical role in occupational health and safety science. These stu-
dies are carried out by occupational health and safety experts. However, the differences such as graduated licen-
se area of expert, expertise class, and personal characteristics are influenced significantly in this process as well 
as using methods and techniques in risk analysis and evaluation. In recent years, it is emphasized that the bidi-
rectional human factors should be addressed in risk analysis and assessment process. It is placed in the literatu-
re as the current approach that the factors of resulting from the personal characteristics of both the expert ma-
naging the process and his target group should be taken into consideration in the stage of assessing the results 
while the process is continuing. In this context, it is analyzed to see what extent internal and external factors are 
effective on the risk analysis and evaluation process from different perspectives on sample of 200+ occupational 
health and safety experts. In this application, samples are chosen based on stochastic-random sample selection 
criteria in terms of improving the accuracy of survey results. Also, A, B, C expert groups and gender differences 
are included in the sample. The people of in the sample group are accessed via the Internet using the Google-
Form application. For this sample, the total population of 100,000 people is accepted; the results are analyzed 
with a deviation 0.06 approximately. 
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Çalışan Temsilcilerinin Rolünün Etkinleştirilmesi 
Making The Role of Workers Representatives More Effective 
 

OP-093 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanmasında Çalışan-
ların İşi Durdurma Hakkı 
Fati̇h Akin 
Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı, Kocaeli. 

İş sağlığı ve güvenliği hakkı, işyerinde güvenceli bir ortamda çalışma ilkesini temel alarak iş kazası ve meslek 
hastalıklarının ortadan kaldırılmasıyla çalışanların korunmasını amaçlar. İş sağlığı ve güvenliği hakkı, çalışanlar ile 
işveren arasında kurulan iş sözleşmesi ile meydana gelen iş ilişkisinden doğar. İşverenin koruma ve gözetme 
borcuna dayanır. İş güvenliği kavramı, işverene işin yapılması sırasında işçilerin korunması için kamu hukuku 
temelinde getirilen yükümlülükler ve hukuk kurallarının bütünüdür.  
Avrupa Birliği(AB)’nin 1989 tarihinde 89/391/EEC sayılı “Çalışanların Sağlık ve Güvenliğini İyileştirmeye Yönelik 
Önlemler Alınmasına İlişkin Çerçeve Yönerge”yi çıkarılmıştır. İşverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini 
ihlali halinde işyerindeki bina ve eklentilerinde çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında, çalışanlar 
için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde bu tehlike giderilinceye ve aynı şekilde hayati tehlikenin 
niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alanlar ile bu alanlarda çalışanlar da dikkate alınarak, 
hayati tehlike durumu geçinceye kadar çalışanlar iş yerinin bir bölümünde veya tamamında işi durdurabilecektir.  
89/331 sayılı AB Çerçeve Yönergesindeki hayati tehlikenin tespiti halinde işin durdurulması hükmü, Türk İş Hu-
kukunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa da aynen aktarılarak iş yerinde çalışma esnasında hayati 
tehlikenin oluşmasında işin tamamen veya kısmen durdurulabileceği hüküm altına alınmıştır.  
Uygulamada işverenin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünün sağlanmasında, iş yerinde tehlike yara-
tan hususların saptanması konusunda yorum sorunları ve tartışmaları yaşanmaktadır.  
İş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü işverene çok geniş bir koruma ve gözetme borcu doğurmakta 
olup, işverenin bu yükümlülüğe aykırı davranışlarıyla iş yerinde ve çalışma esnasında herhangi bir tehlikenin var-
lığında çalışanların işi durdurma hakları bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği hakkının önemli bir aracı niteliğinde 
bulunan tehlike halinde çalışanların işi durdurması hakkı, bir insan hakkı olması yanında aynı zamanda bir çalış-
ma hakkı olarak Anayasada güvence altına alınmış bulunan yaşama hakkının bir uzantısı olarak kabul edilebilir. 

 
Employees’ Right to Suspend Work in the Constitution of Occupational Health and Sa-
fety 
 
Fati̇h Akin 
Kocaeli Universty, Law Faculty, Departmen of Labor and Social Security Law, Kocaeli. 
 
The right of occupational health and safety aims at protecting employees on the basis of working in a safety en-
vironment principle by means of resolving occupational accidents and occupational health problems. The occupa-
tional and safety right of workers arises from employment relation and working agreement. It is based on the 
employer’s responsibility to protect and supervise. The concept of occupational safety is the culmination of laws 
and all responsibilities that an employer has to fulfil during a work process in order for the employees to be pro-
tected. 
In 1989, the European Union Law numbered 89/391/EEC “ The regulation Framework concerning Taking Precau-
tions to Improve the Occupational Health and Safety of Workers” was enacted. In the case of confirmation of the 
life-threatening condition determined by 89/331 numbered regulation of EU framework, the provision of suspen-
sion of work has been transferred to the Law of Occupational Health and Safety of Workers numbered 6331 in 
the Turkish Labour Law without any change and it is ensured that work can be suspended partially or totally in 
the case of a life-threatening incident during work.  
The responsibility to ensure the occupational health and safety of workers pose a huge commitment to the emp-
loyer for the protection and supervision of workers and if the employer acts in a way contrary to his responsibili-
ties, thus causing any danger in the work environment and process, the employees have right to suspend work. 
Being a necessary instruments for the workers within the right of occupational health and safety of workers, the 
right to suspend work, along with being a human right, is acquired as an extension of the right to live which is 
ensured by laws. 
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OP-094 

Türk hukukunun çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güven-
liği alanında etkinliği açısından değerlendirilmesi 
Zeynep Şişli 
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İzmir 
Amaç  
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesi için çalışan 
temsilcilerinin etkili olmaları gereklidir. Çalışan temsilcilerin etkili olabilmeleri, seçimlerinin, görevlerinin ve görev-
lerini yerine getirme süreçlerinin denetime elverişli açıklıkta düzenlenmesini ve yasal güvencelerinin yeterli olma-
sını gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı, çalışan temsilciliği ile ilgili Türk Hukukunda yer alan düzenlemelerin 
yeterliliğinin irdelenmesidir.  
Yöntem 
Hukuksal değerlendirme niteliği ile kavramsal olan bu çalışma yazılı kaynakların taranması yolu ile yapılmıştır. 
Bulgular 
6331 sayılı Kanunda, çalışan temsilcisinin işveren tarafından seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama 
yoluyla görevlendirilmesi öngörülmüştür. Çalışan temsilcilerinin, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden 
kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme 
hakkına sahip olduğu, görevlerini yürütmeleri nedeniyle haklarının kısıtlanamayacağı ve görevlerini yerine getire-
bilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânların sağlanacağı belirtilmiştir. İşyerinde yetkili sendika bulunması 
hâlinde, işyeri sendika temsilcileri çalışan temsilcisi olarak görev yapacaktır.  
İşçi katılımı açısından çalışan temsilcisinin belirlenmesinde seçimin esas olması olumludur. Ancak seçimle belirle-
nememesi halinin yeterli açıklıkta düzenlenmediği görülmektedir. Çalışan temsilcilerinin aynı zamanda sendika 
temsilcisi olduğu durumda, 6356 sayılı yasada düzenlenen güvencelere sahip olmaları mümkün olacaktır. Ancak 
işyerinde sendika yoksa ek bir güvence düzenlenmemektedir. 6331 sayılı Kanun ve İş Sağlığı ve Hizmetleri Yö-
netmeliği gereği, çalışmalara katılma, izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunmaları sırasında, işveren 
ve iş müfettişleri ile muhatap olmaları beklenen çalışan temsilcileri için güçlü hukuksal güvence oluşturulması 
gereklidir. Ayrıca bu görevlerin nasıl yerine getirileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Sürecin uygulanabi-
lir şekilde düzenlenmesi ve iş müfettişleri tarafından denetlenebilir şekilde kayıt altına alınması, işlevlerin yerine 
getirilmesi açısından gereklidir.  
Sonuç 
Bu açılardan “İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin 135 sayılı ILO 
Sözleşmesi” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi” hükümleri çerçe-
vesinde, çalışan temsilcileri ile ilgili düzenlemelerin işçi katılımı açısından yararlı, ancak yeterli olmadığı değerlen-
dirilmektedir. Çalışan temsilcilerinin etkinliğinin artırılması için mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması öne-
rilmektedir. 
Evaluation of Turkish Legislation from the point of effectiveness of worker representa-
tives on occupational health and safety 
Zeynep Şişli 
Faculty of Law, Izmir University of Economics, Izmir, Turkey 
Scope 
Worker representatives must be effective for providing occupational health and safety, and preventing occupati-
onal accidents and diseases in work places. Regulations should be suitable to inspection about election and how-
to-do process of worker representatives, and job securities of them should be strengthened. This study aims to 
examine efficiency of Turkish legislation about worker represantatives.  
Methods 
This study is made by review of written sources. 
Findings 
It is regulated by law that worker representatives could be elected by workers or appointed by employer if the 
election isnot possible. Worker representatives have rights to propose and to ask employer for taking necessary 
precautions on occupational health and safety for eliminating or diminishing dangers, and rights of them could 
not be limited and requirements should be provided by employer. Shop stewards will do the duty of worker rep-
resentatives if there is a trade union in the work place.  
It is good for worker participation to determine worker representatives by election. However there is not any 
explanation when the election cannot be possible for giving employer the authority of appointment. Worker rep-
resentatives could only have the strengthened securities if they are also shop stewards. Worker representatives 
are expected to face with employer and inspectors when they fulfill their duties of participation, monitoring, pro-
pose and asking for necessary precautions regulated by legislation, that is why they should have strengthened 
legal securities in all cases. There is not any detailed appropriate regulation about how they do their duties. This 
is important for being functioned, and also available for inspection.  
Result 
Turkish legislation about worker representatives is evaluated useful for worker participation, but not sufficient in 
these respects before International Labour Organization(ILO)C135 Workers’ Representatives Convention and 
ILOC155 Occupational Safety and Health Convention. Necessary regulations are proposed for efficiency of worker 
representatives on occupational health and safety. 
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İSG Kurulları 
Occupational Health And Safety Committees 
 

OP-095 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları bir işyeri uygu-
laması 
Coşkun Sefertaş, Hüseyin Uludağ, Timur Sevim, Serkan Kan 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

İş sağlığı ve güvenliği kuruları işyerlerinde sağlık ve güvenlik konularında en büyük iletişim aracıdır. Yönetim ile 
çalışanların ve iş kazaları ve sağlık sorunlarını önlemeye yönelik karşılıklı görüş bildirilen ve kararların alındığı bir 
platformdur. İş kazalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmek; çalışanlarla işverenin faaliyetleri-
ni birlikte planlaması, ortaya çıkan problemlere çözüm bulabilmesi, hedef ve politikalarını gözden geçirebileceği 
bir ortam oluşturması ve diyalog kurması ile mümkün olabilir. 
Bu çalışma Türk Telekomünikasyon A.Ş. Batı-I Bölge Müdürlüğü ve bağlı il müdürlüklerimizde, işyeri sendikasının 
ve alt işverenlerimizin de kurul asıl üyesi temsilcileriyle katılımına yer verdiğimiz 32 adet iş sağlığı ve güvenliği 
kurulu oluşturulmuştur. 
İş Sağlığı ve güvenliği kurullarımız şirket içinde yürütmekte olduğumuz İSG süreçlerinin merkezinde konumlandı-
rılmıştır. Bu platformda diğer tüm süreçlerinde aktif kalması sağlanmaktadır. Süreçleri ayrı ayrı yürütmeye çalış-
mak yüksek emek ve istihdam gerektirirken merkezdeki bir süreçle diğer tüm süreçlerin yönetimi standart ve 
senkronizasyon sağladığı gibi daha istikrarlı bir İSG yönetimi sağlamaktadır. Bölge müdürlüğümüz uhdesindeki 
İSG Kurul üyelerine şirket içi geliştirilen özel uygulamalı bir eğitim verilerek; söz konusu İSG kurullarının aldığı 
kararlar bölge müdürlüğümüz illerinde oluşturulan İSG üst kurullarında 3 aylık periyodlarda tekrar değerlendiril-
mekte, ayrıca bu yapının da üzerinde oluşturulan ve üyeleri yöneticilerden oluşan “Batı-I Bölge Müdürlüğü İSG 
Kurulları Koordinasyon Komitesi” tarafından 3 ayda bir değerlendiren bir yapıyla yönetilmektedir.  
Bu çalışmada Türk Telekomünikasyon A.Ş. yönetim süreçleri, yasal şartlar ve entegre yönetim sistemleri kapsa-
mında yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının çalışma prensipleri incelenecektir. 

 
Occupational Health and Safety Committees have a workplace practice 
 
Coşkun Sefertaş, Hüseyin Uludağ, Timur Sevim, Serkan Kan 
Türk Telekomünikasyon A.Ş. 
 
Occupational health and safety committees in the workplace health and safety is the greatest communication 
tool. Consultations reported to prevent occupational accidents and health problems of employees and manage-
ment and is a platform which decisions are made. To prevent occupational accidents, healthy and able to work in 
a safe environment; employers and employees with the activities of planning, find solutions to emerging prob-
lems, create an environment in which the objectives and policy review and may be able to establish dialogue. 
This study Turk Telekom Western Regional Office and its provincial directorates-In our workplace we give our 
unions and employers took place with the participation of representatives of 32 regular members established 
occupational health and safety committee has been established. 
Occupational health and safety Our establishment is located in the center of OHS processes within the company 
that we carry on. This platform is provided to remain active in the other process. Process is a process to provide 
a more stable OSH management processes as all other management standards and provides synchronization of 
high labor and employment centers work requires a separate execution. Our regional office that a special practi-
cal training in-house developed vested in the Occupational Health and Safety Committee members; It said direc-
torates of the decisions taken by the HSE established in the 3-month period on the boards top OHS created in 
the provinces being reassessed, also created on in this building and members consisting of managers "West II 
Regional Directorate of Occupational Health and Safety Committees Coordinating Committee" by being adminis-
tered by a evaluates every 3 months. 
This study the Turkish Telecommunications Inc. management processes, legal requirements and conducted un-
der the Occupational Health and Safety management systems integrated operating principles of the Board will be 
investigated. 
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İSG Yönetim Sistemleri 
OSH Management Systems 

OP-096 

Alüminyum üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetim Sistemi ve Uygulamaları 
Akif Çergel, Recep Anahar, Mehmet Eşitek, Dr. Ali Oğuz Dikmen 
ASAŞ Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.,SEÇ Müdürlüğü 

Bir tesiste kazaları önlemenin tek yolu İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemlerini kurmak ve bu sistemleri saha 
uygulamalarıyla güçlendirmektir. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi üst yönetimin taahhütü ile başlar ve her 
kademeden çalışan katılımı ile desteklenir. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, hedefler ve faaliyet planları 
hazırlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili prosedürlerin ve iş izni sistemlerinin hazırlanması, risk değerlendir-
melerinin yapılması, çalışanlara periyodik eğitimlerin verilmesi, planlı iş sağlığı ve güvenliği turları yapılması, 
kazaların araştırılması ve raporlanması sistemi, acil durum yönetim sistemi, ramak kala sistemi, motivasyon ve 
disiplin sistemi ve bütün iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin çalışanlar ve yönetim kademesinde güçlü bir şekilde 
paylaşımı ve iletişimi unsurlarını içerir. Bütün bunların yanında yönetim sistemi saha uygulamalarıyla da güçlen-
dirilmelidir. Kişisel koruyucu donanım kullanımı, yüksek riskli çalışmalarda iş izni uygulaması, elektrik enerjisi 
içeren çalışmalarda enerji kilitlemesi ( EKED ) prosedürü, revizyon, tadilat ya da yeni projelerde değişimin yöne-
timi sistemi uygulamaları, taşıma, itme, çekme, kaldırma aletlerinin yasal periyodik kontrolleri, yangın güvenliği 
ekipmanlarının yasal periyodik kontrolleri, kimyasallarla güvenli çalışma sistemleri, iç ortam hava kalitesi ve kişi-
sel maruziyet ölçümlemeleri, yasal periyodik sağlık gözetimi gibi başlıca uygulamaların da sahada bilfiil etkin 
olarak uygulanması gerekir. Bu çalışmada ASAŞ Grup fabrikaları ( Asaş Alüminyum Profil Fabrikası, Asaş Alümin-
yum Levha ve Folyo Fabrikası, Asaş PVC Profil Fabrikası ve Asaş Kompozit Panel Fabrikası ) içerisinde uygulan-
maya başlayan OSHA temelli iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve saha uygulamaları tanıtılmış ve yaklaşık 
iki senelik bir sürede ASAŞ kaza istatistiklerine olan etkisi ortaya konulmuştur. 

 
Occupational Health and Safety Management System and Applications in Aluminium 
Industry 
 
Akif Çergel, Recep Anahar, Mehmet Eşitek, Dr. Ali Oğuz Dikmen 
ASAŞ Aluminum Industry, HSE Department 
 
The only way to prevent injuries and incidents in industrial facilities is to provide an Occupational Health and 
Safety Management system and strenghten it with the field applications. Occupational Health and Safety Mana-
gement system starts with the upper management committment and supported with the employee involvement 
from every level. It consists of goals and action plans, procedures and work permit systems, risk analysis stu-
dies, periodical trainings, safety auditing, incident investigation and reporting, emergency management system, 
near miss reporting system, motivation and discipline, sharing and communication throughout the emplo-
yees.Besides these elements of management systems, the field applications are more important. These are basi-
cally; use of personal protective equipment, work permit system fort the high risk operations, LOTO or LT3 appli-
cation for the operations involving energy, management of change system for the revisions, new facilities, legal 
periodical controls of machinery and equipment, safe handling of chemicals, indoor air quality monitoring, legal 
periodical health monitoring of employees, etc…In this study, Occupational Health and Safety Management sys-
tem and aplications used in ASAŞ Group Plants were introduced and the effect of these on safety statistics were 
investigated. 
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OP-097 

Sağlık Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Oto-
masyon Sistemi / Yazılım Programı 
Engin Konyali ̇gi̇l1, Salih Şahin2, Yüksel Karabulut2 
1Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 
2Gazi Devlet Hastanesi 

Ülkemizdeki sağlık hizmetleri; Özel ve Kamu ayrımı göstermeksizin “insan odaklı” çalışmalardır. Anayasamız, 
uluslararası antlaşmalar ve Kanunlarımız gereği yapılan tüm sağlık hizmetleri insan odaklı olması, iş sağlığı ve 
güvenliği (İSG) çalışmalarının da yapı taşını oluşturmaktadır. Ülkemizde 2012 yılında yayınlanarak yürürlüğe 
giren “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” tüm çalışma hayatını kapsam içerisine almış, sağlık tesislerimiz 
ve diğer kamu kurumları Kanunun 6 ve 7’nci maddelerinden, Temmuz/2016’ya kadar geçiş sürecinde sayılan 
işletmelerden sayılarak muaf tutulmuştur. İlgili Kanun hükmü gereği kamu işletmelerinde Temmuz/2016 tarihine 
kadar işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğunun olmadığı belirtilmiştir. Fakat 4857 sayılı İş 
Kanununun “81. maddesi kapsamında çalışanlar hariç” ibaresi Kanun hükümleri arasında yer almıştır. [6331 Sa-
yılı Kan.Md.38]. Mevcut haliyle sağlık tesislerimiz, İSG hizmetlerini kurum içindeki mühendis, mimar ve teknik 
elamanları arasından iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip personelleriyle çözebilecek konumdadır.  
 
Oluşturulan bu yazılım/program ile birlikte, ülkemizdeki tüm sağlık tesisleri istediği yönteme uygun risk analizini 
program eşliğinde yapabileceği gibi, acil eylem planı, İSG eğitimleri, sağlık gözetimleri, İSG kurulları, iş kazası ve 
meslek hastalıklarının SGK bildirim kriterlerine uygun olarak kayıt altına alınması gibi ülkemizdeki mevzuatlarca 
zorunlu takibi yapılması gereken hususları otomasyon/yazılım programı sayesinde takip edebilecektir. Sağlık 
tesislerimiz için oldukça önemli bir yere sahip olan tesis güvenliği konusunda da idare ve İSG profesyonellerine 
yardımcı olacaktır. Sağlık tesislerimizde kişisel koruyucu donanımların tanımlanması, tıbbi cihazların bakımı ve 
kontrolleri, makine ekipmanlarının periyodik bakımları, işyeri ortam ölçümleri, DÖF listeleri ve takipleri program 
içerisinde girişi yapılarak denetim altına alınabilecek işlemlerden bazılarıdır. 
 
Amacımız, Türkiyedeki sağlık tesislerinin mevzuatlarına ve sosyo-ekonomik durumuna göre İSG faaliyetlerini tek 
bir başlık halinde ele alıp takibinin yapılabileceği, hastanenin kullandığı bilgisayar ağına entegrasyonun yapıldığı, 
uluslararası standartlara uygun ve sağlık tesislerine özgün bir iş sağlığı ve güvenliği otomasyon programı kulla-
nılmasının sağlanmasıdır. Bu çalışma iş sağlığı ve güvenliği adına sağlık tesislerine yönelik yapılan ilk çalışma 
özelliğini de taşımaktadır. 

 
In Health Facılıtıes Occupatıonal Health And Safety Automatıon System / Software 
Program 
 
Engin Konyali ̇gi̇l1, Salih Şahin2, Yüksel Karabulut2 
1General secretary of the union Samsun public hospitals 
2Veterans State Hospital 
 
The health services in our country are “human oriented” activities, without distinction of public and private ori-
gin. Being human oriented due to our Constitution, international agreements and the Law, health services are 
also forming the structure of Occupational Health and Safety activities. The “Occupational Health and Safety 
Regulation Number 6331”, which has been published and came into force in 2012 in our country, covered the 
whole occupational life. Also, health institutions or other governmental facilities have been accepted as “instituti-
ons in transition” and exempted from the Regulation Number 6 and 7 until July 2016. Due to the related regula-
tion, public institutions do not need to employ Occupational Physician and Occupational Safety Specialist until 
July 2016. With its present state, our Health Institutions are able to facilitate OHS with employees with Occupa-
tional Safety Certification, like engineers, architects and technical staff.But there is no well accepted and fully 
reliable digital platform, which includes all key-functions for OHS management. 
Our aim was to build up a reliable platform which is adaptable for all governmental health institutions, related to 
socio-economic status in Turkey, fully integrated with the digital network of the facility, in line with the internati-
onal regulations and able to set up a facility based OHS action plan. 
With this platform, all governmental health institutions and facilities will be able to set up an appropriate and 
automated risk analysis in line with the regulations, an emergency action plan, an OHS education schedule, faci-
lity health overviews, organize OHS committees, a reporting system for occupational health/diseases and to su-
pervise facility safety which are obligatory for OHS professionals. Other obligatory actions and check-up lists, like 
the management of personal protective equipment, management of medical devices, periodical control of mec-
hanic equipment, workplace measurements and, corrective and preventive lists may also be included and mana-
ged with this platform. 
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OP-098 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı 
(İSG-KATİP) 
Ferdi Karakaya 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara 
6331 sayılı İSG Kanunu’nda yer alan İSG hizmetlerinin elektronik ortamda sunulabilmesine ve istatistiksel olarak 
raporlanabilmesine imkân sağlayan yazılım projesidir. 
İlgili kurumların veri tabanları ile bütünleşmiş olup KPS’ye bağlı olarak gerçek kişilerin bilgileriyle eş zamanlı ça-
lışmaktadır. 
İSG hizmetlerinde yer alan paydaşlardan firma ve kurumların (OSGB, Eğitim Kurumu, TSMB) ve kişilerin (iş gü-
venliği uzmanı(İGU), işyeri hekimi(İH), diğer sağlık personeli(DSP), eğitici) yetkilendirilmeleri, görevlendirme ve 
sözleşmeleri ile eğitim programlarının İSG-KATİP üzerinden oluşturulması gibi işlemlerin kontrol, onay ve iptal 
süreçleri sistem üzerinden yapılmaktadır. 
Aynı zamanda tüm işyerlerinin İSG’ye bildirmekle yükümlü olduğu risk değerlendirmeleri, çalışma planları vb. 
İSG Kanunu kapsamında yer alan bildirimlerin e-imza ile yüklemelerine imkan sağlayan yapı kurulmuştur.  
İSG hizmetlerinde görevlendirilen İSG profesyonelleri ile yetkilendirilmiş kurumların belgelendirme işlemleri e-
imza ile sağlanmaktadır. 
Sistem kullanıcının yapmak istediği işlemi en kısa zamanda ve en uygun ara yüz tasarımı ile yapabilmesini sağla-
yacak şekilde kullanıcı dostu bir yapıda tasarlanmıştır. 
METOD: İşletim Sistemi: Windows Server 2008 R2 64 bit 
Veri Tabanı: Oracle 11g 
Yazılım Dili: Microsoft.net Framework 4.X 
Raporlama ve arayüzler: Silverlight, Crystal Reports, HTML5 
Bakanlık İSG Uzmanları, Yazılım firması, Sosyal paydaşlar 
Kullanım testlerinin kolayca gerçekleştirilebileceği örnek uygulama hazırlanmıştır. 
Güvenilirlik, korunabilirlik ve esneklik ilkeleri dikkate alınmıştır. 
Sorgulama ve grafik yetenekleri zenginleştirilerek tasarıma devam edilmiştir. 
Tartışma ve SONUÇ: İSG-KATİP İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün İSG hizmetleriyle ilgili iş ve işlem-
lerinin kişilerden, mekândan ve evraktan bağımsız olarak sürdürülmesine imkân sağlanmaktadır. Ülkemizde yer 
alan 2.000.000’e yakın kamu ve özel sektöre ait işyeri ile 200.000’e yakın İSG profesyoneli tek bir sistem bünye-
sinde bir araya getirilmiştir. Başta insan kaynakları ve zamanın verimli kullanılması sonucuna ulaşılmış ve kamu 
kaynaklarının kullanımında oldukça büyük oranda tasarruf sağlanmıştır. 
İSG profesyonelleri ile işyerleri arasında düzenlenen hizmet sözleşmeleri sayesinde, toplam 3.859.011 çalışanın 
İSG hizmeti kapsamına alınması sağlanmış, bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi yolunda 
oldukça önemli bir mesafe kat edilmiştir. 
Occupational Health and Safety Recording Tracking and Monitoring Program 
Ferdi Karakaya 
Ministry of Labour and Social Security - Directorate of Occupational Health and Safety, Ankara 
ISG-KATIP is a software project which enables OHS services to be provided via internet and reported as statisti-
cally. 
This software is integrated with databases of relevant institutions and it operates with real person data by con-
necting to ISS simultaneously. 
Objectives 
Authorization, commissioning and contracts of companies and institutions (Joint Health and Safety Unit, Training 
Institutions, Community Health Center Unit) and people (Occupational Safety Experts, Occupational Physicians, 
Other Occupational Health Staff, Trainer) 
Submission of training programs, certification, commissioning and contract monitoring of OSE, OP, OOHS and 
Trainer and also control, approval and cancellation processes are being done through the system. 
At the same time, risk assessments, work plans, which is located notification under the OSH law, obliged to in-
form the DGOHS of workplaces established structure that allows the installation via e- signatures. 
METHODS:  
IT: OS (Windows Server 2008), Database (Oracle 11g), Software Language (.net Framework), Reporting and 
Interfaces (Silverlight, Crystal Reports, HTML5) 
Other Sources: OHS Experts, Social Partners 
Principles followed in the design phase: 
• Sample application is prepared so the user tests can be performed easily 
• Reliability, maintainability and flexibility principles are taken into account 
• Questioning and graphic capabilities are enriched during design 
Conclusion 
With ISG-KATIP software project; procedures and operations related to OHS services can be maintained by 
DGOHS of the MoLLS independently from the people, places and documents. Nearly 2.000.000 private and public 
companies and 200.000 OHS professionals were brought together within a single system. Efficient usage of hu-
man resources and time has been reached and quite large amount of savings has been made from the usage of 
public resources. OHS service contracts made between companies and OSEs, OPs and JHSUs have provided with 
the total of 3.859.011 worker’s OHS services to be covered and significant progress has been made from preven-
ting occupational accidents and diseases. 
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OP-099 

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
Standardı ISO 45001 ve Getireceği Değişiklikler 
Gökçen Kırımhan Hökelek 
Age Yönetim Sistemleri Merkezi, Ankara 

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO)’nun, uzun zamandan beri beklenen bir kararı 2013 yılında almasının 
hemen ardından, iş sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası nitelikteki bir standardın geliştirilmesi için, ISO/PC 
283 numaralı komite çalışmalarına başlamıştır. Resmi kurumların, endüstri ve etkilenen diğer paydaşların etkin 
olarak yer aldıkları, uluslararası mutabakatla oluşturulacak yeni iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı-
nın numarası, ISO 45001 olarak belirlenmiştir. 
 
ISO 45001 standardı, değişen bakış açısıyla iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin şartlarını içermesinin yanı-
sıra, kullanımına ilişkin kılavuz bilgileri de içerecek şekilde tasarlanmıştır. Standardın amacı, bir kuruluşun iş ka-
zalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye yönelik performasını, proaktif bir yaklaşımla iyileştirmesini sağlamak-
tır. 
 
Standart, temel yapıtaşlarının oluşturulduğu, geliştirme sürecinde en kritik aşama olan “taslak uluslarası stan-
dart” aşamasına Ocak 2016 itibariyle geçmiş olup, Ekim 2016’da “uluslararası standart” olarak yayınlanması bek-
lenmektedir.  
 
Bu bildiri kapsamında, tüm yönetim sistem standartlarında ortak bir format olarak kabul edilen yüksek seviye 
yapı modeli ve bu modelin ISO 45001 standardına nasıl uyarlandığı değerlendirilmiştir. OHSAS 18001 standar-
dından farklı olarak, standarda dahil edilen yeni kavram ve gereklilikler ele alınmıştır. 
 
Bu çalışmanın amacı; iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi uygulayıcılarının ve denetçilerinin, yeni standart ile 
gelen yenilik ve değişikliklere adapte olmaları için temel bilgilere sahip olmalarının sağlanmasının yanısıra, OH-
SAS 18001:2007 standardından ISO 45001’e geçiş sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesine dair yöntem önerisi 
belirlenmesidir. 

 
The New Occupational Health and Safety Management System Standard ISO 45001 
and The Changes It'll Bring 
 
Gökçen Kırımhan Hökelek 
Age Management Systems Center, Ankara, Turkey 
 
Immediately after the International Organization for Standardization (ISO)'s long awaited decision which was 
taken in 2013, committee numbered ISO/PC 283 started its studies for developing an international standard on 
occupational health and safety. The new occupational health and safety management system standard numbered 
as ISO 45001 will be established by an international agreement with the inclusion of governmental agencies, 
industry and other affected stakeholders, effectively. 
 
ISO 45001 standard is designed to include guidelines for the use as well as requirements for occupational health 
and safety management system with its changing approach. The purpose of the standard is to enable an organi-
zation to proactively improve its occupational health and safety performance in preventing injury and ill-health. 
 
The standard reached "draft international standard" status in January 2016 which is the most critical stage in 
development process where fundamentals were established. It is expected that "international standard" will be 
published in October 2016. 
 
With in this abstract, high level structure model which is considered as a common format for all management 
system standards and its adaptation to ISO 45001 standard is evaluated. New concepts and requirements that 
are different from OHSAS 18001 standard are discussed. 
 
The purpose of this study is to provide fundamental information to occupational health and safety management 
system practitioners and auditors on changes in order to enable them to adapt as well as to determine an effec-
tive method for management of transition process from OHSAS 18001:2007 to ISO 45001. 
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OP-100 

Üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin 
yapılandırılması ve sürdürülebilirliği 
Gülçin Çivi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 

Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeler, yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanması, işleyişi, 
görev, yetki ve sorumlulukları, eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer perso-
nel ile ilgili esaslar 2547 sayılı kanun ile belirlenmiştir. Diğer taraftan, üniversiteler birer işyeri olarak, 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve 
güvenlik şartlarının iyileştirilmesinden sorumludur. 
Bu çalışmada, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında, dünyanın en iyi 10 üniversitesinde uygula-
nan İş Sağlığı ve Güvenliği politika ve prosedürleri dikkate alınarak, 2547 sayılı kanun çercevesinde ülkemizdeki 
üniversitelerin teşkilat yapısına entegre olabilecek bir iş Sağlığı ve güvenliği online yönetim takip sistemi öneril-
mektedir. Yöntemde öncelikle, üniversite çalışanlarının biyolojik, kimyasal, fiziksel, radyoaktif, inşaat-yapım-
onarım-yenileme ve laboratuvar açısından güvenlikleri, laboratuvar araştırma malzemelerinin nakli ve atık yöne-
timi birer güvenlik bileşeni olarak tanımlanmakta ve üniversitelerin her bir güvenlik bileşeni için öğrenci, akade-
misyen, büro çalışanı, teknisyen gibi çalışma rolü belirlenmiş her bir çalışanın bir kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi 
yönetim sistemine giriş yapması ve ilgili prosedürleri izlemezi sağlanmaktadır. Kısaca önerilen yöntem, her bir 
güvenlik bileşeni için üniversite tarafından belirlenmiş olan iş sağlığı ve güvenliği politika ve prosedürlerinin uygu-
lanması, kontrolü ve denetlemesi esasına dayanan dinamik ve sürdürülebilir bir yöntemdir. 

 
Structuring and sustainability of occupational health and safety management in uni-
versities 
 
Gülçin Çivi 
Istanbul Technical University 
 
Aims and principles regarding higher education and guidelines regarding organization, functioning, duty, authori-
ties and responsibilities of institutions and supreme establishments of higher education and regarding education, 
research, publication, instructors, students and other personnel were set out with the law no. 2457. On the other 
hand, universities, as places of business, are responsible for providing occupational health and safety and impro-
ving the current health and safety conditions within the scope of the law no. 6331, Occupational Health and Sa-
fety. In this study, within the scope of the law of Occupational Health and Safety numbered 6331, by considering 
the Occupational Health and Safety policies and procedures applied worldwide, in the framework of the law no. 
2547 an Occupational Health and Safety online management tracking system that can be integrated into the 
organizational structure of the universities in Turkey is proposed. In the method, initially, safety of university 
employees in terms of biological, chemical, physical, radioactive, constructive-maintenance-renewal and labora-
tory are defined as safety components and for each safety component it is provided that each employee whose 
role is defined such as student, academician, office employee, technician logs in via a user name and user 
password and follows related procedures. In short, the proposed method is a dynamic and sustainable method 
based on the application control and supervision of occupational health and safety policies and procedures de-
termined by the university for each safety component. 
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OP-101 

Türkiye'deki Yer Hizmeti İşletmelerinde Uygula-
nan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin 
Başarı Faktörlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir 
Çalışma 
Harun Karakavuz1, Ender Gerede2 
1Hava Kuvvetleri Komutanlığı 
2Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yönetimi Ana Bilim Dalı, Eskişehir 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin (İSGYS) başarıyla uygulanması çalışanların emniyetini sağlamakta, 
sağlıklarını korumada ve bu sayede etkinlik ve verimliliklerini artırmada önemli bir role sahiptir. Bu rol işletmele-
rin amaçlarını gerçekleştirmesinde ve toplumsal maliyetlerin azaltılmasında önemli bir araç konumundadır. Bu 
nedenle İSGYS'lerin başarısının artırılmasında fayda vardır.Bu çalışmada, Türkiye’de hava taşımacılığı sektöründe 
faaliyet gösteren yer hizmeti işletmelerinin uygulamış oldukları İSGYS'lerin başarısını etkileyen faktörler tespit 
edilmiştir. Çalışmada veriler İş Sağlığı ve Güvenliği yöneticileri ve uzmanlarından nominal grup tekniği ile top-
lanmıştır. Araştırma verilerinin analizi sonucunda yer hizmeti işletmelerinde uygulanan İSGYS’lerin başarılı ola-
bilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin bağımsızlığı, üst yönetimin İSGYS'ye desteği, üst yönetimin 
İSGYS'ye kaynak ayırması ve sürekli denetimin olması gerektiği ortaya çıkmıştır. Katılımcıların en önemli gördük-
leri faktör ise İSG profesyonellerinin bağımsızlığı faktörü olmuştur. 

 
A Study to Identify the Success Factors of Occupational Health and Safety Manage-
ment Systems Implemented by Ground Handling Companies at Airports throughout 
Turkey 
 
Harun Karakavuz1, Ender Gerede2 
1Turkish Air Force 
2Departman of Civil Aviation Management, Anadolu University 
 
Successful implementation of Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS) ensures the safety 
of employees and protects their health, and thus plays an important role in increasing their productivity and effi-
ciency. This role is an important tool for companies in realizing their objectives and in reducing social costs. The-
refore, there is a great benefit in increasing the success of OHSMS. This study is aimed at identifying factors 
affecting OHSMS and to appreciate which factors have the greatest impact on the success of OHSMS, implemen-
ted by ground handling companies operating at airports throughout Turkey. The data was collected from senior 
OHSMS managers and experts using the nominal group technique.  
 
The results of the study indicate that the professional independence of OHS practitioners, senior management’s 
commitment to OHSMS implementation, resources allocated by senior management to OHSMS implementation 
and the continuity of OHSMS audits play an important role in the successful implementation of OHSMS. The pro-
fessional independence of OHS practitioners, being an extremely important success factor for OHSMS, attracts, 
since it does not stand out in the findings of other researches. 
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OP-102 

Ahşap doğrama işi yapan iki işyerinde İSG yöne-
tim sistemi karşılaştırması 
Kürşat İsmail Akça 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Bu çalışma ile ahşap doğrama işi yapan işletmelerde iş kazalarına ve meslek hastalıklarına sebep olabilecek tehli-
ke ve risklerin tespit edilmesi, bunların ortadan kaldırılabilmesi ve engellenebilmesi için çözüm önerilerinin geti-
rilmesi ve bu alandaki işletmelerde uygulanan risk değerlendirmesi çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. 
Daha sonra İSG Yönetim sistemi olan ve olmayan iki işyeri değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonuçları ele 
alınarak İSG yönetim sisteminin verimliliği ve sürekliliği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 
A comparison of OHS managment system in two workplace working on wood joinery 
 
Kürşat İsmail Akça 
Directorate General of Occupational Health and Safety 
 
The aim of this study is identification of dangers and risks that can cause accidents and occupational diseases at 
woodwork business enterprises. It aimed to present solutions for eleminating and preventing these dangers and 
risks and to contribute risk assessment studies applied of enterprises in this sector.  
After that, two workplaces, which one has OHS managment system and the other has not, were evaluated. The 
Efficency and continuity of OHS management system was tried to determine by using these results of the eva-
luation study. 
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OP-103 

Gıda ve Hayvancılık Sektörlerinde Meslek Hasta-
lıklarının Önceden Tespitine Yönelik İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemi Modeli 
Mahmut Yaman1, Yücel Karakuş1, Nezih Gencer2, Yasin Altay Silsüpür2, Zehra Özlem Kıvılcım Karakuş3 
1Işık Üniversitesi Myo İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul 
2Cp. Standart Gıda San. Tic. Aş. 
3Okan Üniversitesi Myo Harita Kadastro Programı, İstanbul 

Amaç: Meslek hastalıklarının önceden tespitinde etkili, adım adım iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yönlendi-
ren, çalışanların merkez nokta olduğu bir yönetim sistemi ihtiyacını görev bilen bizler ekip olarak ilk çalışmaları-
mızı 2010 yılında başlattık. 2015 yılı Şubat ayı itibariyle Türkiye’de Gıda Sektöründe ilk defa meslek hastalıkları-
nın önceden tespiti için CP (CP Standart Gıda San. Tic. A.ş.) Fabrikalarında özel bir çalışma başlattık. Bu çalışma-
nın amacı CP Standart Gıda San. A.Ş. Fabrikalarında çalışanlarının karşılaştığı mesleki risklerin en ince detayları-
na kadar tespit edilip, işe bağlı potansiyel tüm meslek hastalıklarını önceden tespit eden bir modeli ve çalışmala-
rının sonuçlarını sunmaktır.  
 
Yöntem:Meslek hastalıklarının önceden tespitine yönelik olarak geliştirilen modelde, özellikle çalışanların yaptık-
ları işleri, bu işleri yaparken kullandıkları donanımları, çalışırken yaptıkları iş ve eylemleri temel alan, hem ergo-
nomi, hem de işlere bağlı riskleri en ince detaylarına kadar ortaya koyan bir risk analizi yöntemi kullanılmıştır. CP 
Osmaneli ve İnegöl Kesimhaneleri başta olmak üzere 16 fabrikasında toplam 2000 çalışandan seçilen personel-
lerden 240 kadar unvan ile bir iş risk analizi anket çalışması yaptırılmıştır.  
Bulgular:Personellerinin yaptıkları işe bağlı unvanları belirlenmiştir. Meslek hastalığı yaratma potansiyeli olan iş 
donanımı, kimyasal, iş yeri ortam ve koşulları belirlenmiştir. Her unvanın yaptıkları işe bağlı eylemler belirlenmiş-
tir. Her unvanın yaptığı işe bağlı olarak karşılaşacakları iş kazaları ve meslek hastalıkları, ICD- 10 kodlarına (In-
ternational Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) göre belirlenmiştir. Unvanların 
karşılaşacağı kaza ve hastalıklara göre işe giriş muayeneleri, periyodik muayeneler ve işe alım sağlık kriterleri 
belirlenmiştir. Her çalışanın yaptığı işe özel alması gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve kullanması gere-
ken kişisel koruyucu donanımlar belirlenmiştir.  
Sonuç:Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular ile çalışanların kullandıkları makine ve kimyasalların kullanım, 
acil durum prosedür ve talimatları yazılmıştır. İşe bağlı ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarına karşı kaynak, 
ortam, ergonomi ve kişiye yönelik tedbirler hayata geçirilmeye başlanmıştır. 

The model of occupational health and safety management system for previously de-
termining occupational diseases on nutrition and animal husbandry 

Mahmut Yaman1, Yücel Karakuş1, Nezih Gencer2, Yasin Altay Silsüpür2, Zehra Özlem Kıvılcım Karakuş3 
1Department of Isik University Vocational Occupational Health and Safety Program, Istanbul 
2Cp. Standard Food industry trade incorporated company 
3Department of Okan University, Vocational Mapping and Cadastre Program, Istanbul 
 
AIM: Effective previously determined at occupational diseases, leading step by step studies of occupational he-
alth and safety, knowing the necessity of management system focusing employees, as a team we have started 
our studies in 2010. By February 2015 we have started a special work at CP Firms, for determining occupational 
diseases previously for the first time in Turkey’s nutrition sector. The purpose of this work is to present model of 
determining minimum details of occupational risk that the workers meet and whole possible occupational disea-
ses related to work at CP Firms. 
Methodology:As developed for determining previousIy possible occupational diseases, in this model has been 
used risk analyse methodology to reveal the minimum details of especially employees works, the equipment they 
used while working, based on job and action in their work, ergonomy and also risks related on work. Initially in 
Osmaneli and İnegöl with 240 title, choosing from 2000 personel,job risk analysis survey study has done.  
Findings:The titles of personels have been depended on their works at CP. The equipment, chemical, office cli-
mate and condition of probable creating occupational diseases have been come out. Actions of all titles have 
been depended on their works. Occupational accident and disesases of all titles have been depended on their 
works according to ICD 10 codes. According to the accidents and diseases of titles there has been identified in-
duction inspections, periodic inspections and recruitment health criters. Occupational health and safety educati-
ons and personel protective equipment has been identified of every employee according to their work.  
Result: With all findings of this study, their procedur and instructions have been wrote of the machines and 
chemicals used by workers and emergency state. For probable occupational diseases related to office and job 
have been starting to use source, climate ergonomy and personel precautions. 
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OP-104 

Lojistik sektöründe kalite ve iş sağlığı ve güvenliği 
yönetim sistemleri: Bir araştırma 
Necla Dalbay, Ercan Akan 
İstanbul Aydın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul 

Sınırların giderek kalktığı günümüz ekonomik düzenin temelinde yer alan endüstrilerden biri de lojistiktir. Büyü-
yen ekonomilere paralel büyüyen lojistik işletmelerinin de, müşteri beklentilerini karşılayabilmek için kalite yöne-
tim sistemi (ISO9001) konusunda ihtiyaçları giderek artmaktadır. Diğer yandan, mevzuat gereği zorunlu hale 
gelen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının sistematik ve daha etkin olarak uygulanabilmesinde önemli rol oy-
nayan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini (OHSAS18001) uygulama ihtiyacı her sektörde olduğu gibi lojistik 
sektöründe de ortaya çıkmaktadır.  
Bu araştırmada, Türkiye’de lojistik endüstrisinde faaliyet gösteren işletmeler hedef seçilerek bir anket çalışması 
yapılmıştır. Anket sorularıyla, işletmelerin Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri farkındalığına bakışı ve işletmedeki 
uygulama düzeyleri konusunda genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, lojistik işletmelerindeki İş 
Sağlığı ve Güvenliği (İSG) farkındalığı ve uygulama düzeyleri ölçülmüştür. Anket sonuçları temelinde Sosyal Gü-
venlik Kurumu (SGK) istatistik verileriyle, sektörde yaşanmış iş kazaları karşılaştırılmıştır. 
Lojistik İşletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliğini uygulamaları; 
- İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları her şeyden önce işletmelerin çalışanlarına karşı verdikleri önemi göster-
meklerdir. 
- Çalışan memnuniyetinin sağlanmasının bir göstergesi de, çalışanların işletmelerde kendilerini güvende hisset-
meleridir. Bunun sonucunda çalışan memnuniyetin yüksek olması, işletmelerin verimliliklerinde bir artış söz ko-
nusu olacaktır. 
- Olası iş kazalarının; kaza yapanın, çalışanlar üzerinde, işverenin çeşitli sonuçları olacaktır. Bunun sonucunda 
motivasyon kayıpları, iş gücü kaybı, verimlilik kaybı ve müşteri kaybı gibi sonuçları olacaktır.  
- Hastalıklar ve sakatlıkları azaltarak, çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini sağlar.  
- Firmanın imajını ve ürününü geliştirir. 

 
Quality and occupational health and safety management systems in logistic industry: A 
case study 
 
Necla Dalbay, Ercan Akan 
Department of Occupaional Health and Safety, Institute of Natural and Applied Sciens, Istanbul Aydin University, 
Istanbul, Turkey 
 
The industries where based upon gradually disappearing the borders in today’s economic order is one of which 
logistics industry. The logistics organizations that growing parallel to growing economy is gradually increasing 
requirements of organizations as regards quality management systems in order to meet the customers' expecta-
tions. Therefore, it is emphasized why quality management system is significant for the organizations. 
In the study, a survey was studied by targeting the organizations in business in logistics industry. A general re-
view is studied in respect of survey questions outlook on quality awareness, quality management systems and its 
application level in the logistics organizations. Furthermore, it was measured in respect of Occupational Safety 
and Health (OS&H) awareness and its application level in the organization in logistics industry. The occupational 
accidents in logistics industry based on the data of survey were compared with the statistic data that the occupa-
tional accidents in logistics industry of Social Security Institution (SSI). 
Occupational Health and Safety practices in the logistics company the benefits of: 
- Occupational Health and Safety practices are to show their commitment to the employees of the company. 
- The provision of an indicator of employee satisfaction is in the business of the employees feel safe. As a result 
of the high employee satisfaction, an increase in productivity of businesses will be concerned. 
- An occupational accident will be negative consequences on employees and employers; such as loss of motiva-
tion, work loss, loss of productivity and loss of customers. 
.- Decreas of diseases and disability, provide employees and community improvement. 
- Improves the company's image and products. 
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İSG Olgunluk Modeli Önerisi; Tanımı, Seviyeleri 
ve Seviyenin Tespiti 
Ömer Bıyıklı, Murat Akça 
Kara Harp Okulu 

Günümüz dünyası ürünler ve sistemler için hızla standartlaşmaya doğru gitmektedir. Ürünler için belirlenen stan-
dartlar ürünlerin asgari taşıması gereken özellikleri belirlerken, sistemler için belirlenen standartlar belirli bir 
amaca yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin bir program dâhilinde yürütülmesini amaçlamaktadır. Ürünler için 
belirlenen standartlar doğrultusunda ürünlerin sertifikalandırılması kullanıcıları çoğu kez tatmin etmektedir. An-
cak Sistemlerin sertifikalandırılmasında bunu söylemek hayli güçtür. Çünkü ürün statiktir, elinize alabilir, doku-
nabilir, üzerinde çeşitli testler, deneyler yapabilirsiniz. Ancak sistemler çoğu zaman tüm işyerini kapsayan, dina-
mik, her gün bir takım değişikliklere uğrayan, elle tutamadığınız, herhangi bir teste tabi tutamadığımız yaşayan 
varlıklardır. Çoğu sistem sertifikalandırması 2-3 günlük bir denetim sonucunda bir fotoğraf çekiminden ibarettir. 
Geri kalan günlerde nelerin yaşandığından denetçilerin çoğu zaman fikri dahi yoktur. Günümüzde ISO 90001 
Kalite Yönetim Sistemi belgesi olan birçok firma vardır ancak birçoğunun ürününden memnun kalmaz ve bu fir-
malara Kalite Yönetim Sistemi belgesi veren kişileri eleştiririz. Bu eleştirinin haklı yönleri olduğu gibi haksız yön-
leri de vardır. Haksız olan yönü, bu bir ürün sertifikalandırması değil sistem sertifikalandırmasıdır. Haklı yönü ise 
madem sistem bu belgeyi hak ediyor diyorsunuz, madem sistem kaliteli diyorsunuz peki neden bu sistemden 
çıkan ürün kaliteli değildir. Bu durumun aynısı İSG yönetim Sistemleri (OHSAS 18001) içinde geçerlidir. Bu bel-
geye sahip birçok firma da yoğun bir şekilde iş kazası olmaya devam etmektedir. Bu sistemin çıktısının “sağlıklı 
ve güvenli bir çalışma ortamı, çalışanların kendilerini güvende hissetmeleri” olması gerekirken bunun gerçekleş-
mediği görülmektedir. Yıllar önce Amerikan Ordusu tarafından kendilerine teslim edilen yazılımların kalitesinin 
garanti edilmesi için Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından geliştirilen Yetenek Olgunluk Modeli (Capability Ma-
turity Model Integration-CMMI) bugün tüm Dünyada gelişmiş şirketler tarafından kullanılmaktadır. Kalite Yönetim 
Sistemlerinin bir nevi eksiğini kapatmak, ürün kalitesini garanti etmek için geliştirilen bu modelin aşamalarının 
İSG’de nasıl uygulanabileceğine dair Literatürde az da olsa çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada İşyerlerindeki 
İSG olgunluk seviyeleri neler olabilir, bu aşamaların tespitinde nelere bakılması gerekir, gibi soruların cevapları 
incelenmeye çalışılacaktır. 

 
OHS Maturity Model Proposal; Definition, Levels and Evaluation 
 
Ömer Bıyıklı, Murat Akça 
Turkish Military Academy 
 
Today’s world is rapidly going towards standardization of products and systems. Product standards designate the 
minimum features of products. System standards determine the specific schedule of activities to run a proper 
system. Most of the time product certification done according to product standards satisfies the consumers. Be-
cause, products are physical; users could feel them, test them or conduct experiments with them. However, 
systems are dynamic, changing every day, not testable and they cover the whole workplace. Most system certifi-
cations are just composed of 2 or 3 days inspection. Inspectors do not have an idea about what is going on at 
workplace at times other than inspection. Even firms do have ISO 90001 certificate, people criticize them. Criti-
cism is neither entirely right nor wrong. People are right, because ISO 90001 is not a product certification, it is a 
system certification. On the other hand they are right because, if the system is qualified with this certificate then 
the products of this system must satisfy the consumers. Same condition is valid for OHSAS 18001. Occupational 
accidents still occur at a lot of firms even they have the certificate. Capability Maturity Model Integration (CMMI) 
a software quality control model developed by Carnegie Mellon University for US Army is being used by leader 
companies today. This model is using to ensure product quality and to cover quality management systems’ de-
fects. In this study occupational health and safety maturity levels will be examined with integration of capability 
maturity model. 



128

 

 

OP-106 

Kamu Kurumlarında 6331 sayılı Kanun Kapsa-
mındaki İSG Faaliyetlerinin Uygulanmasında 
İSG Yönetim Sistemlerinin Rolü 
Özge Akaner1, Mesut Akaner2 
1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Ankara 
2Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara 

Bilindiği gibi 2012 yılına kadar İSG (iş sağlığı ve güvenliği) ile ilgili düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanununun 5. 
bölümünde düzenlenmekte ve düzenlemeler sadece özel sektör işyerlerini ve çalışanlarını kapsamaktaydı. 2012 
yılında yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özel sektör gibi kamu kurumları da (kanunda 
sayılan istisnalar hariç) çalışan sayısı, faaliyet alanı ve tehlike sınıfına bakılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
düzenlemelerin kapsamına alınmıştır. 2015 SGK istatistiklerine göre ülkemizde yaklaşık 3 milyon devlet memuru 
bulunmaktadır. Kamu çalışanlarının sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışabilmeleri için 6331 sayılı kanu-
nun gerektirdiği İSG profesyonellerini çalıştırma dışındaki tüm yükümlülükleri 3 yılı aşkın bir süredir yürürlükte 
olmasına rağmen birçok kamu kurumu nereden başlayacağını dahi bilmemektedir.  
 
Kamu kurumlarında İSG gerekliliklerinin yerine getirilmesinde sistematik bir yaklaşımın oluşturulması geçiş süre-
cinde büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bu kapsamda hâlihazırda etkinliği kanıtlanmış, tüm sektörlerde yıllardır 
başarıyla uygulanabilen, esnek bir yapıya sahip yönetim sistemlerinden yararlanılması faydalı olacaktır. Risk te-
melli ve sürekli iyileştirmeye dayalı süreç yönetimini içeren bu sistemler kamu kurumlarında İSG faaliyetlerinin 
zaman içinde daha da iyiye gitmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca İSG konusunda önde gelen yönetim sistemle-
rinin kamu uygulamaları özelinde entegrasyonu ile kamu kurumlarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi uygula-
mada etkinliğin arttırılması için gereklidir.  
Bu çalışmada kamu kurumlarında uygulanabilecek bir İSG Yönetim Sisteminin oluşturulmasında ön plana çıkan 
hususlar ele alınacaktır. 

 
Role of the Occupational Health and Safety Management Systems in the Implementa-
tion of OHS activities within the scope of Law No. 6331 in Public Sector 
 
Özge Akaner1, Mesut Akaner2 
1Ministry of Labour and Social Security, Centre for Labour and Social Security Training and Research, Ankara, 
Turkey 
2Ministry of Labour and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety, Ankara Turkey 
 
As known, until the year of 2012, OHS (occupational health and safety) related regulations were arranged in the 
5th section of the Labor Law Act No:4857 and these regulations were limited with private sector companies and 
employees. By the publication of Occupational Health and Safety Act No. 6331 in 2012, as in the case of private 
sector, public sector (except from the derogations listed in the law) has been covered the OHS regulations re-
gardless of their field of activity, number of employees and hazard category. According to the Statistics of Social 
Security Institution in 2015, there are about 3 million public servants in our country. Although all liabilities, other 
than employing OHS professionals, to work at a healthy and safe working environment of public employees, 
required by Law No. 6331 have been forced for more than 3 years, many public institutions do not even know 
how to start. 
 
Creating a systematic approach to the fulfillment of the OSH requirements in public institutions during the transi-
tion period will provide a great convenience. In this regard, taking the advantages of management systems with 
already proven effectiveness, flexible structure and successive applicability to all sectors will be very beneficial. 
All these systems with process management based on continuous improvement and risk will provide a progress 
in the OHS activities in public sector by the time. In addition, the integration of the leading management sys-
tems in the public sector implementations and customization for requirements are the necessities to improve the 
effectiveness in practice. 
 
At this study, the significant points required for designing a effective OHS management system for public sector. 
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A review of occupational safety and health (OSH) 
management systems in Turkish construction in-
dustry and its compatibility with International 
Labour Organization (ILO) guidelines 
Rifat Akbiyikli1, Sebahittin Korkmaz2 
1Düzce University, Faculty of Technology, Department of Civil Engineering, Düzce 
2Düzce University, Graduate Institute of Science, MSc Student, Düzce 

Occupational management systems are a set of interrelated or interacting elements to establish OSH policy and 
objectives, and to achieve those objectives. The OSH is generally considered as a management system. In this 
respect, the OSH has to be a part of the general management system of the establishment (company, firm, insti-
tute, and corporation). In this respect, Occupational Health Safety and Assessment Series, OHSAS 18001 is one 
of the common standards in the world. OHSAS 18001 is published by the British Standards Institute, compatible 
to the other quality assurance and environmental management systems, in April 1999. In Turkey, OHSAS (TS 
18001) and its application standard OHSAS (TS) 18002 is published in April 2001. 
A national framework for OSH management systems has to be supported by the national laws and regulations. It 
should contribute to the protection of workers from hazards and to the elimination of work-related injuries, ill 
health, diseases, incidents and deaths. It should motivate employers, all members of the organization and wor-
kers. Appropriate OSH management principles and methods are the key issue for continually improvement of the 
OSH performance in the construction industry. 
The employer should show strong leadership and commitment to OSH activities in the organization, and make 
appropriate arrangements for the establishment of an OSH management system. The system should contain the 
main elements of policy, organizing, planning and implementation, evaluation and action for improvement. As 
stated in ILO (2001), decent work is safe work, and safe work is also a positive factor for productivity and eco-
nomic growth.  
This paper will review the occupational safety systems applied in the Turkish Construction Industry and its com-
patibility with the Guidelines established by the International Labour Organization (ILO). 
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Almanya ile Türkiye’deki iş güvenliği ve sağlığı 
örgütleri ve uygulamalarının yönetsel perspektif 
ışığında karşılaştırılması: nitel bir araştırma 
Sibel Atar, Nazli Ayse Ayyildiz Ünnü 
Ege Üniversitesi, Isletme Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Izmir 

GİRİŞ-AMAÇ: Türkiye’de iş güvenliği ve sağlığı kavramı, “İş Güvenliği ve Sağlığı”, “İş Güvenliği ve Çalışan Sağlı-
ğı” veya “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” olarak farklı şekillerde anılsa da içerik olarak aynı kavram anlaşılmaktadır. 
Dünyada ise iş sağlığı ve güvenliği, “Occupational Health and Safety” olarak ortaklaştırılmış, standart bir kavram 
haline gelmiştir. Kavramsal bir irdelemenin ötesinde uygulamalara odaklanıldığında ise; ülkelerin iş güvenliği ve 
sağlığına verdikleri önem düzeylerinin, uygulamaların ve ilgili kurumların örgütsel yapılarının önemli ölçüde farklı-
laştığı görülmektedir. Genel bir değerlendirme yapıldığında; Avrupa Birliği üyesi ülkelerin iş kazaları ve meslek 
hastalıklarını azaltmakta önemli adımlar attıkları görülmektedir. Özel bir değerlendirme yapıldığında ise; bir yüz-
yılı aşkın süredir varlığını sürdüren, köklü bir sisteme dayanan Almanya iş sağlığı ve güvenliği örgütlerinin yöne-
tim biçimlerinin ve uygulamalarının sorgulanması kanımızca alandaki örgütlerin yönetim biçimlerini anlamada 
önemli bir hareket noktası olacaktır. Bu bağlamda çalışma ile hedeflenen Türkiye ve Almanya’daki iş güvenliği ve 
sağlığı uygulamalarını yönetsel perspektif ışığında karşılaştırmaktır. Bu karşılaştırma sonucunda ve ışığında Tür-
kiye’ye özgü, ideal bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim modeli oluşturmak çalışmanın alt hedeflerindendir. GEREÇ-
YÖNTEM: Söz konusu hedefler ışığında; görüs ̧me tekniğinden yararlanılarak yarı yapılandırılmış sorular aracılığı 
ile Türkiye ve Almanya’daki iş sağlığı ve güvenliği örgütlerinden temsilciler ile görüşülmüş ve elde edilen veriler 
içerik analizine tabi tutulmus ̧tur. BULGULAR: Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; iş sağlığı ve güvenliği 
sistemi, denetim süreci, AB yasal mevzuatının uygulamalar üzerindeki etkileri, kurumlardaki örgütsel ve yönetsel 
süreçlere ilişkin derinlemesine bilgiler elde edilmiştir. SONUÇ: Almanya Cumhuriyeti ile ülkemizdeki iş güvenliği 
ve sağlığı uygulama alanlarındaki farklılıklarının yönetimsel ve kültürel boyutlari vardir. Güvenlik kültürünün 
önemi, Almanya iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerine ve organizasyonlarina sistematik bakış açısı getir-
mistir. 

 
Comparision of Turkish and German occupational health and safety organizations from 
a view of management practice perspective: a qualitative study 
 
Sibel Atar, Nazli Ayse Ayyildiz Ünnü 
Ege University, Business Admistration Faculty, Management Science and Organization Department, Izmir, Turkey 
 
INTRODUCTION-OBJECTIVE: The concept of occupational safety and health in Turkey, "Occupational Safety and 
Health", "Occupational Safety and Employee Health" or "Health and Safety" as it is understood the same concept 
as is mentioned in content in different ways. Therewithal, "Occupational Health and Safety" has become a stan-
dard concept in the world. Beyond the focus on the application to investigation of a concept; countries of impor-
tance to the health and safety levels, the implementation of the relevant institutions and the organizational 
structure seems to vary considerably. Reducing work accidents and occupational diseases in the European Union 
member states it shows that significant strides as a general assessment. In addition, German occupational health 
and safety organization which is a fundamental system based on a century over time continues, the manage-
ment forms and questioning the practice is an important starting point in understanding the management style 
of the organization in our opinion the area for a special assessment.The aim of this context is the comparision of 
Turkish and German management occupational safety and health practices in a management perspective. In the 
light of this evaluation and in particular to Turkey is an occupational health and safety management model to 
create one of the targeted studies.METHODS: Benefiting from a semi-structured interview technique was discus-
sed with questions via Turkey and representatives of occupational health and safety organizations in Germany 
and obtained data were subjected to content analysis.RESULTS: General evalution about occupational health and 
safety system, the audit process, its impact on the application of EU legislation, in-depth information on organi-
zational and managerial processes in institutions were obtained.CONCLUSION: The diffrences between Turkey 
and Germany about occupational health and safety implementations have administrative and cultural dimensi-
ons.The importance of safety culture in Germany makes systematic perspective on occupational health and sa-
fety organization management system. 
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İç - Dış Denetim ve Teftiş Mekanizmalarının İSG Üzerinde Etkisi 
The Effect of Internal & External Audit And Inspection Mechanisms on OSH 

OP-109 

Workplace Inspection& work Stress Impact on 
Workers' Job Performance in Different Industrial 
Sectors in Khartoum and Omdurman-Sudan 
Adel Mahmoud Zakaria1, Dafallah Abdelgadir Mokhtar2 
1Department of Environmental Sciences, King Abdulaziz University, Jeddah, KSA 
2Department of Occupational Health, Ministry of Health, Khartoum, Sudan 

Scope:Occupational health in Sudan was continuously deteriorating in the last two decades for several reasons. 
The present study is an endeavor to fill the gap and improve occupational health in Sudan.  
The present work is a cross-sectional study conducted to inspect different industrial sectors' workplaces in Khar-
toum and Omdurman-Sudan. Workplaces inspection results and evaluated work related stress impact on wor-
kers' job performance would be explored.  
METHODS: The study was implemented in 49 factories from Khartoum and 116 from Omdurman covering diffe-
rent industrial sectors. A modified workplace inspection checklist was utilized. 
Noise, illumination and heat stress were assessed. A representative sample of workers was selected including 
531 workers from Khartoum and 475 from Omdurman. Three modified questionnaires were used to collect per-
sonal data, evaluate work stress and employees' job performance from each worker. 
FINDINGS: Results revealed that 42% OF STUDIED WORKPLACES OF INDUSTRIAL SECTORS IN Khartoum and 
Omdurman were unsatisfactory (mean<50).Noise in 36.6% and heat stress in 77% of factories were exceeding 
threshold limits of factories, as well as, 68% of factories were lacking proper illumination. 
Workers which were exposed to high level of work related stress were 21 %, they were mainly unskilled single 
young females of low socioeconomic status and no hobbies. They were concentrated in unsatisfactory inspected 
workplaces. Low job performance was following the same pattern as high work-related stress however by a hig-
her percentage of 44.5%. 
RESULTS: Unsatisfactory workplaces with high noise levels, high heat stress and low illumination were mainly 
owed to lack of occupational health and safety resources, measures and legislations in Sudan. Although they 
were attributed to same reasons, work-related stress was inversely related to job performance.They were both 
correlated directly to unsatisfactory inspected workplaces. Thus improving inspection conditions in workplaces 
might reflect positively on decreasing work-related stress and enhance job performance. 
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Elmeri Yönteminin İncelenmesi ve Bu Yöntemin 
Bir Uygulaması 
Ayşe Ongun1, Kemal Bi ̇len2 
1Kastamonu Üniversitesi, Bozkurt Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik Programı, Kastamonu, Türkiye 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara, Tür-
kiye 

Giriş-AMAÇ: İşyerlerinde iç denetim mekanizmasında kullanılan Elmeri yöntemini inceleyerek bu performans iz-
leme yönteminin, işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) koşullarının iyileştirilmesine katkılarını araştırmak. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma kapsamında; Elmeri yöntemi, metal imalat sektöründe faaliyet gösteren ve yaklaşık 
450 çalışanı bulunan bir işletmede uygulanmıştır. 
 
BULGULAR: Bu çalışmadaki uygulamanın yapıldığı işletmenin ortalama Elmeri endeksi, yaklaşık %62.333 olarak 
elde edilmiş olup bu değer, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi Projesi (İSGİP) kapsa-
mında yapılan ve Türkiye’deki 58 işletmeyi ihtiva eden çalışma sonucunda elde edilen ortalama değer olan 
%54’ün üzerindedir. Buna karşılık bu değer; Finlandiya’daki 158 işletmeyi kapsayan 13 yıl önceki bir çalışma 
sonucunda %68 olarak elde edilen ortalama Elmeri endeksinin altındadır. 
 
SONUÇ: Bu çalışma sonucunda; “bir işletme için Elmeri yöntemi endeksinin yüksek oluşu, o işletmenin İSG ala-
nında o kadar ‘iyi işletme’ olduğu” hususu göz önünde bulundurularak, tehlike ve risklerin farkında olma potansi-
yelinin, bilinç seviyesine güçlü bir şekilde bağlı olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda ayrıca; bir iç denetim 
mekanizması aracı olan Elmeri yöntemi, Türkiye’deki işletmelerde disiplinli ve düzenli aralıklarla uygulanırsa, 
ülkemizde İSG alanında sürekli bir iyileşme sağlanabileceği kanaatine ulaşılmıştır. 

Analysis and an Application of Elmeri Method 
 
Ayşe Ongun1, Kemal Bi ̇len2 
1Kastamonu University, Bozkurt Vocational School, Department of Property Protection and Safety, Civil Defense 
and Fire Fighting Programme, Kastamonu, Turkey 
2Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Department of Mechanical Engineering, 
Ankara, Turkey 
 
Introduction-Scope: Elmeri method, which is used for internal inspection mechanism in workplaces, has been 
examined and utilized to investigate contributions of this performance monitoring method to the improvement of 
Occupational Health and Safety (OHS) conditions of firms. 
 
Material-METHOD: Elmeri method has been put into practice within the study for a metal manufacturing sector 
company with approximately 450 workers. 
 
FINDINGS: Average Elmeri index of the company in which the practice is made in this study is about 62.333%, 
and this value is above the average value 54% obtained in “The Improvement Project of Occupational Health and 
Safety Conditions in Turkey (ISGIP)” involving 58 companies. In return, this value is below the average Elmeri 
index value 68% acquired in a study involving 158 companies 13 years ago in Finland. 
 
RESULT: In this study; it has been found that the potential of being aware of hazards and risks strongly depends 
on level of consciousness considering “a higher Elmeri method index for a workplace, ‘a better workplace’ in the 
OHS field” provision. The study also shows that a continuous development can be achieved if Elmeri method, 
which is an internal inspection mechanism tool, is applied strictly and regularly at workplaces in Turkey. 
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Mevzuat çerçevesinde teftişlerin iş sağlığı ve gü-
venliği (İSG) istatistikleri üzerine etkisi 
Fedayi Yılmaz, Burak Birgören 
Kırıkkale Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Kırıkkale 

GİRİŞ-AMAÇ: Ülkemizdeki resmi iş kazası istatistikleri, işletmelerin sosyal sorumluluklarının bir parçası olan İSG 
yönetimine özel bir önem verilmesi gerektiğini göstermektedir. İSG yönetiminde hayati bir fonksiyona sahip olan 
denetim, İSG yönetiminin etkinliği belirlemek için önemli bir araçtır. 2013 yılında yürürlüğe giren yeni İSG mev-
zuatı ile, proaktif yaklaşım benimsenerek süreklilik arzeden etkin bir iç denetim hedeflenmiştir. Ayrıca 2013 ön-
cesi çoğunluğu ihbar, şikayet, kaza gibi nedenler üzerine yapılan ve devlet tarafından gerçekleştirilen dış dene-
timlerin, 2013 yılı ve sonrasında ağırlıklı olarak planlı teftiş şeklinde gerçekleştirilmesi esas alınmıştır. Bu çalışma, 
devlet tarafından gerçekleştirilen dış denetimlerin kaza istatistiklerine etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 
YÖNTEM: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından Türkiye genelinde işletmelere gerçekleştirilen 
programlı denetim sayıları ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından derlenen iş kazası istatistikleri karşılaştı-
rılmıştır. 
BULGULAR: Yukarıda belirtildiği üzere 2013 yılı öncesinde daha çok reaktif bir yaklaşımla yerine getirilen teftişler, 
2013 ve sonrasında proaktif yaklaşımın gereği olarak çoğunlukla programlı bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. 
Bununla birlikte, ÇSGB raporlarından ulaşılabildiği kadarıyla, 2013 ve 2014 yılları arasındaki fark dikkat çekmek-
tedir. Örneğin 2014 yılında gerçekleştirilen teftiş sayısı; denetlenen işyeri açısından %13 azalarak 4.478’den 
3.884’e, teftişlerde ulaşılan çalışan sayısı açısından %5,8 azalarak 424.474’den 400.011’e düşmüştür. Yaşanan 
kayıplar açısından karşılaştırma yapıldığında; 2014 yılındaki kazaya uğrayan kişi sayısı %16 artarak 191.389’dan 
221.366’ya, iş kazasından ölenlerin sayısı %20 artarak 1.360’dan 1.626’ya çıkmıştır. Ayrıca 2010 ile 2014 yılları 
arasını kapsayan son 5 yıllık istatistik verilerinde, kazaya uğrayan çalışan sayısının sürekli artış trendinde seyret-
tiği gözlenmiştir. 
SONUÇ: Dış denetimlerin asıl işlevi kısa süreler dahilinde işyerlerine İSG hassasiyeti yönünde itici bir güç oluş-
turmasıdır. Yeni mevzuatın ruhunu oluşturan proaktif yaklaşım, etkin iç denetim sayesinde işlevini tam manasıyla 
yerine getirebilir. Azalan dış denetimlerin kaza istatistiklerine olumsuz etkisi gözlenmekle birlikte, burada üzerin-
de hassasiyetle üzerinde durulması gereken konunun, işletme üst yönetiminin kararlı ve katılımcı çabaları ile 
desteklenen etkin bir iç denetim olduğu düşünülmektedir. 

 
The effect of formal inspections on the occupational health and safety (OHS) statistics 
 
Fedayi Yılmaz, Burak Birgören 
Department of Industrial Engineering, Kırıkkale University, Kırıkkale, Turkey 
 
INTRODUCTION-PURPOSE: In our country, the official occupational accident statistics indicate that special atten-
tion should be given to OHS management. The inspection is a vital instrument to determine the effectiveness of 
OHS management. A proactive approach was adopted with the new OHS legislation which aims a continuous 
effective internal audit. In addition, external audits, most of which were performed by the government after ac-
cidents and claims before 2013, were mainly conducted in form of planned inspections after 2013. This study 
aims at indicating the effect of external audits carried out by the state on accident statistics. 
METHOD: The programmed inspection numbers performed by Ministry of Labour and Social Security (MLSS) 
were compared to the accident statistics compiled by the Social Security Institution (SSI). 
RESULTS: As noted above, the inspections were performed with reactive approach before 2013. After 2013, the 
inspections were performed with proactive approach in a programmatic way. According to the reports of MLSS, 
the differences between 2013 and 2014 are noteworthy. For example in 2014, the number of inspections decrea-
sed 13.3% from 4,478 to 3,884. The number of employees that are inspected decreased 5.8% from 424,474 to 
400,011. The number of accident victims increased 16% from 191,389 to 221,366. The number of deaths incre-
ased 20% from 1,360 to 1,626. In addition, the statistical facts covering the years 2010-2014 indicate that the 
number of employees suffering from accidents tends to increase steadely. 
CONCLUSION: The main function of external audit is creating a driving force in terms of OHS sensitivity in short 
term. The proactive approach which establishes the spirit of the new legislation can fulfill its own function thro-
ugh effective internal audit. As a conclusion, the main subject is stated as the strong and affiliative effort on 
effective internal audit of the senior management. 
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İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği reyting ölçül-
mesi 
Hasan Orman1, Ömer Asal2 
1Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,İmalat Mühendisliği Bölümü,Ankara 

İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yıl boyunca yapılacak programlı ya da program dışı teftişlerin hazırlanması bir ön-
ceki takvim yılında belirlenmektedir. Bu çalışmada teftiş programlarının hazırlanma aşamasında belirlenmiş olan 
kriterlere alternatif olarak düşünülmüş ve Sektör olarak da metal iş kolu seçilmiştir. İşyerlerinin iş sağlığı ve gü-
venliği açısından reyting ölçümlemesi olarak adlandırılan bu çalışmada neticede elde edilen puan ölçüt olarak 
işyerinin teftiş programına alınmasını gerektirecek bir veri teşkil edecektir. Metod olarak iş sağlığı ve güvenliği 
başlık setleri oluşturulmuş ve ticari işletmeler için kullanılan risk derecelendirme metodu kullanılarak işyerlerinin 
reyting ölçümlemesinin yapılması amaçlanmaktadır. İşveren tarafından yapılması zorunlu olacak bu puanlama 
ülke genelindeki tehlike sınıfı ayırt etmeksizin tüm işyerlerinin objektif derecelendirilmesini sağlayacaktır. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında değerlendirilecek bu verilerin İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca ele alınması sonu-
cunda işyerlerinin teftiş programına yıl başında ve anlık olarak alınması sonucunu doğuracaktır. 

 
Rating measure of occupational health and safety in workplaces 
 
Hasan Orman1, Ömer Asal2 
1Republic of Turkey Ministry of Labor and Social Security, Labor İnspection Board, Ankara,Turkey 
2Gazi University, Faculty of Technology,Department of Manufacturing Engineering,Ankara,Turkey 
 
The preperation of scheduled or unscheduled inspections programs are set out in the previous calendar year by 
Labour İnspector Board. This study it is thought to be an alternative to the established criterias of preperation 
stages of the inspection program and metal business line is selected as sector. The study named as measuring of 
the occupational health and safety rating of the workplaces, the point gathered as a result of the study will be 
used as data inorder to determine whether it is necessary to schedule an inspection program for the workplace. 
As a method occupational health and safet heading sets are established and measuring the health and safety 
rating is aimed by using the risk rating method used in commertial organisations. This point scoring that must be 
done by the employer will provide the rating of the workplaces all over the country independently of hazard 
class. The utalization of the data by the Ministry of Labour and Social Security and the Labour İnspection Board 
will result in scheduling the inspection program for the workplace at the beginning of the year instantaneously 
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Ege Bölgesi Yapı İşlerinde Yapılan İş Teftişleri 
Sonucu Oluşan İşveren Farkındalığının İncelen-
mesi 
Sidem Kaner1, Özge Küllaç2 
1Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Denizli 
2Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığı, İzmir 

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü yasal şartlar ve uygulama alanlarındaki farklı çalışmalar sayesinde geli-
şim göstermektedir. Çalışma alanları içerisinde özellikle tehlike sınıfı yüksek olan İnşaat, Maden gibi çalışma 
alanlarındaki teftişler değerlendirildiğinde işverenin farkındalığı belirlenebilmektedir. Özellikle iş sağlığı ve güven-
liği koşullarının iyileştirilmesi, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği kültürünün benimsetilmesi açısından yapılan teftiş 
ve çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Yapılan teftişler sonucu tespit edilen eksiklerin giderilme yöntemleri ve 
süreçleri, işverenin konuya verdiği önemin boyutunu göstermektedir. Bu çalışmada Ege Bölgesi Yapı İşlerinde 
2015 yılı için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan iş teftişlerine bağlı olarak tespit edilen 
eksiklikler, işverenin bunlarla ilgili önlemleri ve geri dönüş süreçleri incelenmiştir. İşverenin gelişen iş sağlığı ve 
güvenliği şartlarına göre göstermiş olduğu önemin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği teftişlerinin 
olumlu bir farkındalık yarattığı ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşmaya başladığı sonucuna ulaşılmış-
tır. 

 
Investigation of the Labour Inspectorate carried out in the Aegean Region Construc-
tion Induced Employer Awareness 
 
Sidem Kaner1, Özge Küllaç2 
1Department of Occupational Health and Safety, Pamukkale Universty, Honaz Vocational School, Denizli, Turkey 
2Directorate of Labour Inspection Group of İzmir, The Ministry of Labor and Social Security, İzmir, Turkey 
 
Occupational Health and Safety culture in our country are being developed through work in different legal requi-
rements and applications. Especially those working in areas of high danger class construction, when the inspec-
tion work in areas such as mine awareness of employers can be determined. In particular, improvement of occu-
pational health and safety conditions for employees health and safety inspections made in terms of introducing 
the culture and the work is of great importance. As a result of inspections conducted detected missing removal 
methods and processes, the importance given to the subject illustrates the size of the employer. For 2015 in the 
Aegean Region, in this study, the study identified deficiencies and depending on the work done by the Social 
Security Ministry inspection measures and processes related to the employer's return with them were investiga-
ted in construction works. According to the employers have shown the importance of developing occupational 
health and safety requirements are set to increase. In addition, occupational health and safety inspections and 
created a positive awareness of occupational health and safety culture started to spread to the conclusion that 
has been reached. 
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Dahili ve Harici İSG Hizmet Sunucuları 
Internal And External OSH Service Providers 
OP-114 

Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin bina içi oda-
ların ve donanımların kullanılma durumlarının 
değerlendirilmesi 
Sevda Ergüven 
Kocaeli Üniversitesi, İzmit Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 

GİRİŞ VE AMAÇ: Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB); Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri 
ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri-
ni sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimlerdir. 
Araştırmanın amacı yetkilendirilme aşamasında istenen bina, iç mekan yerleşimi araç-gereç ve donanımların kul-
lanılma durumlarının tespit edilerek tartışmaya açılması, yapılacak yasal düzenleme değişikliklerinde referans 
olarak alınmasıdır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma Aralık 2014-Nisan 2015 tarihlerinde Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 83 (%100) OSGB 
'den 65 OSGB (%80)’nin sahibi/vekili veya sorumlu müdürlerle ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır. 
OSGB'lere istenilen odalar ve donanımların kullanılma durumlarını sorgulayan açık uçlu sorular hazırlanmıştır. 
Cevaplar görüşmeci tarafından soru formu üzerine kaydedilmiştir.  
Sorulara verilen cevaplar bilgisayar ortamında gruplanarak değerlendirilmiştir. 
BULGULAR: Muayene odası 54 OSGB (%83) oranıyla işe giriş ve periyodik muayenelerin yapılmasında sürekli 
olarak kullandıklarını, İlk yardım odası 40 OSGB (%62) kendi çalışanları ve çok yakında hizmet verdikleri işyerleri 
için şu ana kadar bir kez veya çok az kullandıklarını 25 OSGB (%38) hiç kullanmadığını, Acil müdahale odası 53 
OSGB (%82) hiç kullanmadığını, OSGB' lerde bulunacak asgari malzeme listesinde verilen malzemelerin 12 OSGB 
(%19) hiç kullanmadıklarını, 45 OSGB (%71) bazılarını, 6 OSGB (% 9) malzemeleri kullandıklarını belirttikleri 
tespit edilmiştir. OSGB'lerde bulunması gerekli tüm bu donanımlarla ilgili genel görüşleri sorulduğunda 50 OSGB 
(%79) çoğu malzeme ve donanımların gereksiz olduğunu ilk yardım odasında bulunan çoğu ilaçların kullanılma-
dığını belirtmiştir. Hizmet verdikleri işyerlerinin kendi kurulu bulunduğu işyerine uzak olduğu, acil durumlarda en 
yakın sağlık kuruluşuna başvurduklarını belirtmişlerdir. 
SONUÇ: Ülkemizde seksen bir ilde toplam 1978 tane OSGB kurulmuştur. Sayıları her geçen gün artmaktadır. 
Miyadı dolan ilaçlar serumlar, kullanılmayan malzemeler büyük bir israf olarak görülmüştür. Her OSGB'de en az 
bir işyeri hekimi bulunmaktadır. Kullanacakları odalar ilaç ve malzemeler konusunda bir dayatma yapılmamalı her 
birim ihtiyaç duyduğu malzemeyi ve donanımı kendisi temin etmelidir. 

Evaluation units of the joint health and safety of the use of indoor rooms and the 
equipment status 
 
Sevda Ergüven 
University of Kocaeli, Izmit Vocational School, Occupational Health and Safety Program 
 
INTRODUCTION AND BACKGROUND: Joint health and safety unit (OSGB); Workplaces that have established 
the necessary equipment and personnel to provide health and safety services and the Ministry are authorized 
units. 
The aim of the study requested authorization stage building, the interior layout tools and use cases identified by 
the opening debate of the equipment is taken as a reference for regulatory changes to be made. 
METHODS: the study in December 2014 and April 2015. operating in Kocaeli 83 (100%) OSGB to 65 OSGB 
(80%) of the owner / with the deputy or the responsible manager is made by face to face interviews. Intended 
use of the equipment room and questioning the status of open-ended questions to be authorized OSGB prepa-
red. Answers were recorded on a questionnaire by the interviewer. 
RESULTS: Examination room 54 OSGB (83%) rate the job entry and they use constantly in the periodic inspec-
tion, first aid room 40 OSGB (62%) of its employees and too soon for businesses they serve once so far, or that 
very little use, emergency room 53 OSGB (82%) is never used, OSGB 's 12 of the materials in the minimum list 
of materials to be found in OSGB (19%) had never used, 45 OSGB (71%) used the very least, when present in 
OSGB required asked general views about all this hardware 50 OSGB (79%) aid is unnecessary most of the ma-
terials and equipment in the room indicated that the use of the drug. 
RESULT:Our country was established in 1978 a total of eighty one OSGB province. Their number is increasing 
every day. Miyaki has expired medications serums, was seen as a huge waste of unused materials. Room to be 
used should be an imposition on drugs and materials. 
 



137

 

 

Meslek Hastalıklarında Proaktif Yaklaşımlar 
Proactive Approaches For Occupational Diseases 

OP-115 

Kuvars İşletmesinde Tozlu Ortam Hava kalitesi-
nin İyileştirilmesi: Uygulama Örneği 
Ali̇ Kemal Çaki ̇r, Nazmi Çetin, Aytaç Demirel 
Mikroman Maden A.Ş., İSG Birimi, MUGLA 

Çalışmamızda açık ocakta üretilen ve mikronize tesisinde işlenen malzemelerin önemli bir bölümü, tesiste kurulan 
pnömatik taşıma sistemi ile minimize edilerek, kuvars tozlarından kaynaklanabilecek olası çevre sorunlarının ve 
sağlık etkilerinin asgari düzeye indirilmesi amaç edinilmiştir. 
Çalışma öncesinde yapılan ölçümde 1961,50 µg/ Nm³ ölçülen değere karşılık, çalışma sonrası aynı yerde yapılan 
ölçümde, bu değerin 833 µg/ Nm³'e düştüğü görülebilmektedir. 
Çalışma alanında günde 7,5 saat çalışan personellerimizin toza maruz kalma olasılığı minimize edilerek, silikozis 
tarzı meslek hastalıklarına yakalanma olasılığı azalmıştır. 

 
Improvement of Air Quality in Dusty Environment in Quartz Plant: Example of Aplica-
tion 
 
Ali̇ Kemal Çaki ̇r, Nazmi Çetin, Aytaç Demirel 
Mikroman Mining Co., HSE Unit, MUGLA 
 
It is aimed to eliminate dusty due to quartz mineral with pneumatic transport in this study. In this context, Mi-
nimized an important part of the dust in the micronizing plant being used to transfer with the pneumatic conve-
ying system. 
It can be seen to reduce the values in after project when we compare before project (the measured value is 
1961,50 µg/ Nm³) and after project value is that the measured value is 833 µg/ Nm³data.  
It is decreased possibility of developing occupational diseases that is silicosis style for our staff that working 7,5 
hours per day. 
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Oxidative Stress Condition and Its Relation to 
Ventilatory Function among Chronic Organop-
hosphate Pesticides Exposed Workers in Ismailia 
City, Egypt 
Amani Waheed1, Neveen Ramsees2, Shaymaa Moussa1 
1Occupational Medicine and Environmental Health, Faculty of Medicine, Suez Canal University. 
2Clinical Pathology, Faculty of Medicine, Suez Canal University. 

Pesticides have been heavily promoted as a means to increase agricultural productivity and eradicate many vec-
tor-borne diseases.  
The aim of this study was to assess respiratory manifestations and ventilatory functions as well as oxidative 
stress status by measuring malondialdehyde level in workers long-term exposed to Organophosphate pesticides 
in Ismailia City. To determine the role of MDA as a biomarker for prediction of the long term effects of pesticides 
on the respiratory system. The total number of the study population was 100 subjects; fifty OP exposed subjects 
were chosen from Disease Vectors Fighting Unit and Agricultural pest control unit at Ismailia. They work at least 
one year with pesticides. The non-exposed group was fifty subjects too. Both groups are subjected to an inter-
view for completion of a questionnaire, ventilatory function assessment and blood samples were collected for 
analysis of cholinesterase and MDA. The results of the study showed that 16 exposed subjects (32%) and 
7(14%) non-exposed participants exhibit mild ventilatory impairment, while 7(14%) exposed and one non-
exposed subject (2%) showed moderate impairment, whereas 3(6%) of exposed showed severe impairment. 
There were statistical significant difference between AChE, PChE and MDA levels in both exposed and non-
exposed group (p=.000). There was negative significant correlation (p=0.00) between MDA levels and FVC and 
FEV1. The results of linear regression analysis within exposed group showed that FVC and FEV1 were negatively 
associated with MDA level and changing clothes after work (p<0.05). 
The study concluded that the level of MDA in the blood can be used as a biomarker of the presence of ventilatory 
function changes in OP exposed persons. 
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Yeni bir sektör, eski bir hastalık: Yağ sektöründe 
pnömokonyoz 
Özkan Kaan Karadağ, Bahar Tüzün, Ece Bener 
İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakanlığı 

Bir yağ fabrikasında çalışan, Kasım-Aralık aylarında İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinde sağlık izlemi ger-
çekleştirilen 48 işçi çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Her işçinin standartlara uygun akciğer grafileri, solunum 
fonksiyon testleri, kan sayımı ve temel biyokimya değerleri elde edilmiştir. Akciğer grafileri ILO uluslararası pnö-
mokonyoz okuyucusu sertifikasına sahip 3 hekim tarafından değerlendirilmiştir. Her 3 okuyucunun 0/1 alt kate-
gorisi ve üzerinde opasite yaygınlığı düşündüğü akciğer grafileri pnömokonyoz olarak değerlendirilmiştir. 48 işçi-
den 8'inde her üç okuyucu birbirinden bağımsız pnömokonyoz opasite yaygınlığı işaretlemiştir. Elde edilen %16 
insidans hızı önemli kabul edilmiştir. Yağ sektöründe rafinerizasyonun "bleaching" işlemi sırasında bentonit içerik-
li kil kullanıldığı bilinmektedir. Ancak söz konusu kil içerisinde bulunan serbest silika'nın %5'in altında olduğu, 
kapalı sistemde kullanıldığı düşünüldüğünden yağ sektöründe filtre kili etkilenmesine uğrayan işçilerin pnömo-
konyoz açısından değerlendirilmesi yapılmamıştır. Elde edilen literatürde söz konusu sektörde pnömokonyoz has-
talığı tespitine rastlanmamıştır. Tüm sayılan nedenlerle çalışma sonuçları önemli kabul edilmiş ve sunulması ka-
rarlaştırılmıştır. 

 
Pneumoconiosis and pulmonary function tests in refining of vegetable oil workers 
 
Özkan Kaan Karadağ, Bahar Tüzün, Ece Bener 
Istanbul Occupational Diseases Hospital; Ministry of Health 
 
Bir yağ fabrikasında çalışan, Kasım-Aralık aylarında İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesinde sağlık izlemi ger-
çekleştirilen 48 işçi çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Her işçinin standartlara uygun akciğer grafileri, solunum 
fonksiyon testleri, kan sayımı ve temel biyokimya değerleri elde edilmiştir. Akciğer grafileri ILO uluslararası pnö-
mokonyoz okuyucusu sertifikasına sahip 3 hekim tarafından değerlendirilmiştir. Her 3 okuyucunun 0/1 alt kate-
gorisi ve üzerinde opasite yaygınlığı düşündüğü akciğer grafileri pnömokonyoz olarak değerlendirilmiştir. 48 işçi-
den 8'inde her üç okuyucu birbirinden bağımsız pnömokonyoz opasite yaygınlığı işaretlemiştir. Elde edilen %16 
insidans hızı önemli kabul edilmiştir. Yağ sektöründe rafinerizasyonun "bleaching" işlemi sırasında bentonit içerik-
li kil kullanıldığı bilinmektedir. Ancak söz konusu kil içerisinde bulunan serbest silika'nın %5'in altında olduğu, 
kapalı sistemde kullanıldığı düşünüldüğünden yağ sektöründe filtre kili etkilenmesine uğrayan işçilerin pnömo-
konyoz açısından değerlendirilmesi yapılmamıştır. Elde edilen literatürde söz konusu sektörde pnömokonyoz has-
talığı tespitine rastlanmamıştır. Tüm sayılan nedenlerle çalışma sonuçları önemli kabul edilmiş ve sunulması ka-
rarlaştırılmıştır. 



140

 

 

 
OP-118 

Ponza tozu kontrolünde iyi uygulamalar 
Deniz Türkbay 
Arçelik A.Ş., Kurutucu ve Elektrik Motorları İşletmesi, Tekirdağ, Türkiye 

AMAÇ:  
Ponza; gözenekli yapıya sahip volkanik kayadır. Yüzey korunmasının kritik olduğu endüstriyel uygulamalarda, 
aşındırıcı özelliğinden faydalanılmaktadır. Ponzanın kırılgan yapısı; hafif bir sürtünme veya basınç ile küçük par-
çalara ayrılmasına, bu yüzden solunabilir(akciğerlere kadar ulaşabilir) hale geçerek sağlık için tehlike oluşturma-
sına neden olmaktadır. 
Ponza taşının uygun ebatlara getirilmesi için yapılan zımpara işlemi sırasında yoğun miktarda toz oluşmaktadır. 
Ponza tozu maruziyetini azaltmak için çeşitli iş hijyeni önlemleri uygulanmıştır.  
Yöntem 
• Mühendislik Önlemleri:  
o İzolasyon: Toz oluşturan zımpara makinesi kısmen kapalı halden tama yakın şekilde kapalı hale getirilmiştir 
o Havalandırma: Toz emici sistemlerde HEPA (yüksek verimli zerrecik) filtresi H13 kullanımına geçilmiştir 
o Sonlandırma: Yeni ponza taşı tucucusu dizaynı ile zımpara makinesinin kullanımın son verilmiştir 
• İdari Önlemler: 
o Eğitim 
o Bakım: Toz temizleyici haznesinin dökülerek boşaltılması yerine toz torbası kullanılmaya başlanmıştır  
• Kişisel koruyucu donanım: 
o FFP3 (3. seviye)filtreli tam yüz maskesi kullanımına geçilerek koruma faktörü seviyesi arttırılmıştır  
SONUÇLAR:  
Zımparalama işlemi sırasında ani ve yüksek seviye toz maruziyeti riski, öncül ve kalıcı önlemler ile sonlandırılmış-
tır. 

 
Best practices on pumice dust control 
 
Deniz Türkbay 
Arçelik A.Ş., Tumble Dryer and Electric Motors Plant, Tekirdağ, Turkey 
 
Objective 
Pumice is extremely porous igneous rock. It is widely used as an industrial abrasive where the protection of the 
surface is critical. Pumice is friable; can be reduced to finer particles by the action of a small pressure or friction, 
thus enabling pumice to become respirable(able to enter human lungs), posing a health hazard.  
Large amount of dust generated while sanding process of pumice to obtaining required dimension to production. 
Variety of occupational hygiene control measures applied for reducing dust exposure. 
Methods  
• Engineering controls:  
o Isolation: Partial enclosure of dust generating sanding machine converted to almost full enclosure 
o Ventilation: Standard filter of vacuum cleaner changed to HEPA (High-efficiency particulate arrestance) H13 
filter 
o Elimination: Sanding machine usage was terminated by new pumice stone holder design 
• Administrative controls: 
o Education 
o Maintenance: Manual dust collector discharge operation terminated after dust bag usage  
• Personal protection equipment: 
o Higher protection levels obtained with using full face piece respirator and FFP( filtering face piece) 3 class filter 
Results  
The risk of sudden and high level dust exposure during sanding operation was eliminated via primer and perma-
nent precautions. 
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Çağrı Merkezi Çalışma Ortamı Elektromanyetik 
Alan Ölçümü İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönün-
den Değerlendirilmesi 
Dilşad Akal1, Mustafa Necmi İlhan2 
1T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara 
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara 

Günümüzde şirketler teknolojinin gelişimine paralel olarak, birbirleri ve müşterileriyle ilişkilerini çağrı merkezleri 
aracılığıyla yürütmektedir. 
Çağrı merkezleri; performansa dayalı çalışma sistemi, belirsiz çalışma saatleri, yetersiz ara dinlenmeleri ve ağır iş 
yükü nedeniyle literatürde yoğun stres faktörünü içeren iş kolu olarak tanımlanmaktadır. 
Çalışma, seçilen iki çağrı merkezinde yürütülen kesitsel tiptedir. Her iki çağrı merkezinde elektromanyetik alan 
ölçümleriyle eş zamanlı olarak çalışanların ve çalışma ortamının genel olarak iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
durumunu tespit etmek amacıyla çalışanlara 39 soruluk bir anket uygulanmış, ayrıca çalışma ortamında gözlem-
sel sonuçlar elde edilmiştir. Ankete katılım oranı her iki araştırma ortamı için yaklaşık 90%’dır. 
Elektromanyetik alan ölçümleri; SPECTRAN (1Hz - 1MHz, 10 MHz – 6 GHz) marka alçak-yüksek ve nokta frekans 
ölçüm aletiyle yapılmıştır. 
Yapılan elekromanyetik alan ölçümleri sonuçları; birinci yerleşkede 371 V/m- 6 V/m aralığında; ikinci yerleşkede 
466 V/m-48 V/m aralığında bulunmuştur. Çalışanların çalışma ortamı için genel olarak yakınmaları; yetersiz ara 
dinlenmeleri, yetersiz havalandırma, ortam gürültüsü, olumsuz termal koşullar, yetersiz/aşırı aydınlatma şeklinde 
tespit edilmiştir. Bunun yanında kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, stres, kulak ve göz rahatsızlıkları da çalışanla-
rın çoğunlukla şikayetçi oldukları sağlık problemleri olarak kaydedilmiştir.  
Çalışmanın verilerinin analizi, SPSS Statistics 23 ve Modeler 17 kullanılarak yapılmıştır. İstatistiksel karşılaştırma-
larda, niceliksel değişkenler için Mann-Whitney U testi, t testi ve varyans analizi, niteliksel değişkenler için ki-
kare testi ve Fisher testi kullanılmıştır. Ayrıca sonuçların değerlendirilmesinde yapay sinir ağları, karar ağacı me-
todu ve regresyon analizi kullanılmıştır. p<0,05 olması istatistiksel olarak farklı kabul edilmiştir. 
 
Çalışmanın sonunda çağrı merkezleri çalışma ortamlarının genel olarak iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk hari-
tası çıkarılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. 

 
Call Center Work Enviroment Electromagnetic Field Measurement With Evaluation of 
Health And Safety Perspective 
 
Dilşad Akal1, Mustafa Necmi İlhan2 
1Industrial Science and Technology Ministry 
2Gazi Unıversity, Faculty of Medicine, Public Health, Work Diseases 
 
Today; companies perform their relationships between one another and their custumers by call centers. 
The working systems of call centers depend on performance, so working times are unknown, work load is high 
and the rest breaks are not enough expressed in literature.  
This study was conducted in two call centers as cross sectional. For both call centers electromagnetic field mea-
surements were done at the same time with the questionarrie which contains 39 questions. The participation to 
the questionnaries is nearly 90%. 
Electromagnetic field measurements were done by SPECTRAN (1Hz - 1MHz, 10 MHz – 6 GHz). 
The results of electromagnetic fields is for the first location is between 371 V/m- 6 V/m; for the second location 
is found between 466 V/m-48 V/m.  
For the working enviroment; the workers complaint about insufficient rest breaks, insufficient ventilation, ambi-
ent noise, negative thermal conditions, insufficient or excessive lighting are determined. Health problems are 
noted as musculoskelatal disorders, stress, hearing loss, and eye diseases. 
Data analyses were done by using SPSS Statistics 23 ve Modeler 17. The tests of SPSS were; Mann-Whitney U, 
t-test, chi-square and Fischer. The statistical difference is accepted as p<0,05. 
At the end of the study; risk map has been prepared and suggestions proposed to make the current situation 
better. 



142

 

 

 
OP-120 

Silicosis in agate grinding workers in Iran 
Ehsan Rafeemanesh1, Mohammad Javad Fahoul2, Mahdi Rafee2 
1Department of Occupational Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences. Mashhad, 
Iran 
2Occupational & Environmental Health Department, Health center. Mashhad University of Medical Sciences. 
Mashhad, Iran 

BACKGROUND: Agate (Akik) is a kind of hard silica which is used for producing decorative articles and jewelry in 
Iran.  
OBJECTIVES: This study designed to determine the prevalence of silicosis and other respiratory diseases among 
agate grinding workers.  
MATERIALS-METHODS: In this cross-sectional study, 160 workers of agate grinders were examined from the 
point of respiratory diseases in Mashhad. Medical and occupational history and respiratory illnesses were obtai-
ned by using respiratory questionnaire of the national program of silicosis control, lung examination, spirometry 
and chest radiography. Chest radiographs were interpreted according to the International Labor Office (ILO) 
system of classification 2008.  
RESULTS: The mean of age and work duration of the participants were 31.15 (±10.14) and 13 (±8.2) years 
respectively. The prevalence of silicosis among agate workers was 15.6% (20 workers simple and 5 had compli-
cated silicosis) with a significant relationship between getting silicosis and exposure duration (P<0.05). 12.7% of 
participants had symptoms consistent with chronic bronchitis and 3.7% showed asthma and asthma-like symp-
toms. The most frequent disorder observed in spirometry was the restrictive pattern (24.3%). In the agate grin-
ders, clinical and spirometry findings did not match with radiological evidences.  
CONCLUSION: We conclude that workers in agate grinding industries are at increased risk for respiratory disea-
ses, specifically for silicosis and chronic bronchitis. It is related to silica dust exposure, poor ventilation and 
inappropriate personal protection. Training of workers is a suitable tool for self-protection and preventing of res-
piratory diseases in these small scale enterprises. 
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İşyeri hekimi tarafından ''şirket çalışanlarına sağlıklı 
ve doğru beslenme bilinci kazandırmak'' amacı ile ya-
pılan danışmanlık hizmetlerinin değerlendirilmesi 
Emine Meral Ünlü, Arzu Kıroğlu 
Turkcell Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. 
GİRİŞ-AMAÇ: İşyerinde çalışanların doğru ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmaları, bunu bir davranış 
şekline dönüştürmeleri birçok hastalığın engellenmesinde,yaşam kalitelerinin yükselmesinde,iş verimliliğinin art-
masında önemli bir etkendir.Uzun süreler masa başında çalışanlarda,obezite ile ilgili sorunlar gün geçtikçe tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Bu amaçla bir çağrı merkezinde işyeri hekimi tarafından yürütü-
len ‘’sağlıklı ve doğru beslenme konusunda bilinçlendirme ve kilo vermeye yardımcı olmak amacı ile yapılan da-
nışmanlık hizmetleri’’nin değerlendirilmesi amaçlandı.  
YÖNTEM: Turkcell Global Bilgi İstanbul'da Mart 2013 tarihinde çalışmalara başlandı.Bu çalışmada;1 Mart- 31 
Aralık 2015 tarihleri arasındaki verilere yer verildi.  
-danışmanlık hizmeti için görüşme odası ayrıldı,  
-profesyonel vücut analizi yapan cihaz alındı,  
-bu hizmet için işyeri hekimi programını düzenledi, 
-çalışanlara elektronik posta yolu ile verilecek danışmanlık hizmeti hakkında bilgi iletildi, 
-gönüllülük esası ile destek almak isteyenlere görüşme süresi 30 dakika olacak şekilde randevuları verildi, 
-danışmanlık alan çalışanlar yüz yüze, e-posta yolu sürekli takip edildi, 
-sağlıklı beslenme konusunda seminer verildi, 
-düzenli gelmeyenlerin gelmeme nedenleri araştırıldı 
BULGULAR: 186 çalışana danışmanlık hizmeti verildi. (163 kadın, 23 erkek) Bayan danışanların VKİ (vücut kütle 
indeksi) ortalaması 26,2, erkek danışanların VKİ 27,9 bulundu. Sağlıklı bireylerde beklenen oran; 18,5-25 aralı-
ğında olması gerekirken bu oranın hem bayan, hem erkeklerde yüksek olduğunu görüldü. Kilo takibine düzenli 
gelen kişi sayısı;19’u kadın 6’sı erkek olmak üzere 27 kişidir. (%14,5) 27 kişinin verdikleri toplam kilo 137’dir. 
(Bayan danışanların toplam verdiği kilo 66, bay danışanların 71 olmuştur.) 
Çalışma sonucunda bayanların VKİ;24,8’e; bay danışanların VKİ;25.2’ye düşmüştür.Görüşmeler sonrası işyeri 
hekimi değerlendirmesine göre düzenli gelmeme nedenlerinin başında motivasyon eksikliği, egzersizi yaşamlarına 
dahil etmeme gelmekle birlikte, fast food ağrılıklı beslenme sonucu insülin direnci ile baş edememe, işyerinde 
verilen bu hizmet için ücret ödenmemesi etken olarak görülmüştür. 
TARTIŞMA-SONUÇ: Çalışanlarının sağlıklı ve doğru beslenme bilinci kazanımı konusunda yapılan çalışmalar 
düzenli kilo takipleri yapılabildiği zaman istenilen başarıya ulaşmaktadır.Düzenli gelmeyen danışanlar için tespit 
edilen problemlerin çözümü için daha detaylı incelemeler gerekmektedir. 
Assessment of consultant services about raising awareness of the proper and healthy 
nutrition for workplace employees by occupational physician 
Emine Meral Ünlü, Arzu Kıroğlu 
Turkcell Global Bilgi Marketing Advisory and Call Service Inc.,Istanbul 
INTRODUCTION- PURPOSE: The proper and healthy nutrition habits of employees in the workplace gathering 
and achieve a form of behaviour providing that is prevention of many diseases,improvent in quality of life and 
increase of the business efficiency.Especially employees in the workplace have obesity related issues that is inc-
reasing in our country like all around the World.For this purpose, occuptional physician has determined to aim 
about about raising awareness of the proper and healthy nutrition for workplace employees. 
METHOD: This study was observed between the dates of 1 March-31 December 2013 
-it was generated a new meeting room for system in this study, 
-it was purchased new device for proffesional body analysis, 
-occupational physician was organized for this program  
-it was given an appointment 30 minutes for the duration of the interview. 
-employees were informed about the matter beforehand via email. 
-employees were followed up constantly with face to face meetings and via e-mail  
-occupational physician was organized to seminare about healthy nutrition.  
-it was researched why some employees were not coming regularly 
RESULTS: This service was given on between the dates of 1 March -31 December 2013 for 186 emplo-
yees.According to the results of the average BMI(body mass index)of women were 26,21 and the average BMI of 
men were 27.86.The number of coming regularly for weight tracking was 27.The sum of their lose weight was 
137.According to the study result was decreased the average BMI.As a result of evalution according to the as-
sessment of occupational physicians has been seen many negative factors why some employees were not co-
ming regularly 
DISCUSSION-CONCLUSION: This investigation has been successful about achieving awareness of the proper 
and healthy nutrition for employees in the workplace who regularly keep their follow-up visits.A more detailed 
review was required for the solution of problems why some employees were not coming regularly 
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İtfaiyecilerde Obezite Prevelansı ve Kardiyovas-
küler Hastalik Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin 
Incelenmesi 
Melek Ardahan, Hatice Şimşek 
Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İzmir 

AMAÇ: Araştırmada itfaiyecilerde obezite prevelansı ve kardiyovasküler hastalık risk faktörleri bilgi düzeylerinin 
belirlenmesi amaçlanmaktadır.  
YÖNTEM: Kesitsel araştırmanın evrenini, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı merkezinde çalı-
şan 20-60 yaş aralığındaki 220 itfaiyeci oluşturmuştur. Evrendeki birey syısı biliniyorsa formulunden yararlanıla-
rak örneklem seçimine gidilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllü tüm itfaiyeciler çalışma kapsamına 
alınmıştır (n:147). Araştırma 1-31 Ocak 2016 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın verileri; “Tanıtıcı 
Özellikler Formu’’ ve Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Arıkan ve ark tarafından (2008) yapılan Kardiyovasküler 
Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi Düzey Ölçeği-KARRİF-BD ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular de-
ğerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS for Windows 15.0 programı kullanılmıştır. Araştırma yapılmadan 
önce etik kurul izni, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden uygulama izini ve itfaiyecilerden sözlü 
onam alınmıştır.  
BULGULAR: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 34.88±7.78’dir (min:21, max:58) İtfaiyecilerin tamamı er-
kek, %42.9’u lise mezunudur. Katılımcıların %69.5’inin sigara kullandığı, %40.8’inin fiziksel aktivite yapmadığı 
belirlenmiştir. İtfaiyecilerin %6.1’inin kronik bir hastalığı olduğu, %2.7’sinin ilaç kullandığı ve %49.7’sinin koles-
terol düzeylerini bilmediği saptanmıştır. İtfaiyecilerin %15.0’ı vücut tipini şişman olarak görmektedir. İtfaiyecile-
rin %75.5’inin BKİ değeri 25 ve üzerindedir, BKİ ortalamaları ise 27.39±3.65’dir. İtfaiyeciler kardiyovasküler 
hastalık risk faktörleri bilgi düzeyi ölçeğinden ise 16.72±4.74 puan almışlardır.  
SONUÇ:  Bu çalışmada itfaiyecilerde obezite prevelansı yüksek ve kardiyovasküler hastalık risk faktörlerine yöne-
lik bilgi düzeylerinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu amaçla itfaiyecilerin kardiyovasküler risk faktörlerine 
yönelik bilgilendirilmesi, tarama programlarının düzenlenmesi ve risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik eğitimle-
rin(beslenme, egzersiz, sigara vb.) düzenlenmesi önerilmektedir. 

Investigation of Obesity Prevalence and Cardiovascular Disease Risk Factors Knowled-
ge Levels in Firefighters 
 
Melek Ardahan, Hatice Şimşek 
Department of Public Health Nursing, Nursing Faculty, Ege University, Izmir, Turkey 
 
AIM: The study aims to determine prevalence of obesity and knowledge of cardiovascular disease risk factors in 
firefighters. 
METHODS: The population of the cross-sectional study was 220 firefighters in the age range 20-60 working at 
the center Manisa Municipality Fire Department. The sample have been selected by formula “if known the num-
ber of individuals in the universe”. All firefighters are volunteers who agreed to participate were included in the 
study (n = 147). The research was conducted between 1-31 January 2016. The research data collected by 
"Descriptive Characteristics Form” and “Cardiovascular Disease Risk Factors Knowledge Level Scale” conducted 
Turkish validity and reliability by Arikan et al (2008). The findings obtained from research was evaluated using 
the SPSS for Windows 15.0 program. Before the research, ethics committee permission, application permission 
from Manisa Municipality Fire Department and verbal consent was obtained from the firefighters. 
FINDINGS: The average age of study participants was 34.88±7.78’dir (min:21, max:58). All of the firefighters 
were male, 42.9% was high school graduates. It was determined that 69.5% of participants had smoked cigaret-
tes and 40.8% didn’t do physical activity. It was determined that 6.1% of the firemen had a chronic disease, 
2.7% used drug and 49.7% did not know their cholesterol level. 15.0% of the firefighter is seen as fat body ty-
pe. 75.5% of firefighters had Body Mass Index (BMI) 25 and above and the mean BMI was 27.39 ± 3.65. Fire-
fighters took 16.72 ± 4.74 points from the cardiovascular disease risk factors knowledge scale. 
CONCLUSIONS: In this study, prevalence of obesity was high and cardiovascular disease risk factors knowledge 
level for firefighters were found to be at an intermediate. It was recommended that firefighters informed for car-
diovascular risk factors, the organization of screening programs, regulation of training for the reduction of risk 
factors (diet, exercise, smoking etc.). 
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Meslek hastalıkları özelinde sağlık risk değerlen-
dirmesi uygulama süreci 
Merve Erbatur 
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., Teknik Emniyet ve Çevre Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Başmühendisliği, 
İzmir 

GİRİŞ - AMAÇ: Çok tehlikeli işyerlerinde çalışma ortamında fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal 
tehlikelerin sağlık üzerine etkilerini değerlendirmek, bu tehlikelerin potansiyel akut ve kronik sonuç envanterini 
hazırlamak ve meslek hastalıklarını önlemek için şirketler bazında farklı risk değerlendirme yöntemleri uygulan-
maktadır. Tüpraş, Sağlık, Emniyet ve Çevre (SEÇ) Yönetim Sistemi’nin önemli bir parçası olan “Sağlık Risk De-
ğerlendirmesi (SRD)” sürecini sistematik olarak yürütmektedir. Adı geçen süreç ile ilgili bilgilendirme katılımcılar-
la paylaşılacaktır. GEREÇ-YÖNTEM: Tüpraş’ ta, Sağlık Risk Değerlendirme Rehberi” uyarınca SRD süreci yürütül-
mektedir. SRD süreci; risk değerlendirme ekibinin organizasyonu, tehlikelerin belirlenmesi, riskin değerlendiril-
mesi, riskin kontrol altına alınması, iyileştirme önlemlerinin tespiti, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, 
aksiyonların takibi ve SRD’lerin periyodik gözden geçirilmesi aşamalarından oluşmaktadır. BULGULAR: Rafineri 
genelinde 18 birim için Sağlık Risk Değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. SRD kapsamında 720 tehlike için 
(fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal etmen kategorilerinde) sağlık tehlike envanteri oluşturul-
muştur. İş birimlerinde, görev odaklı maruziyetler ve mevcut kontrol önlemleri değerlendirilmiştir. Fazla maruzi-
yet sonucu oluşabilecek potansiyel etkisi yüksek etmenler için, kontrol hiyerarşisine göre tespit edilen gerekli 
önlemler alınarak, maruziyetin kabul edilebilir seviyeye çekilmesi sağlanmaktadır. SONUÇ: Maruziyet sonucu 
oluşabilecek potansiyel akut – kronik etkilerin belirlenmesi, maruziyet sıklığı ve süresinin tespiti, mevcut kontrol 
önlemlerinin etkinliğinin sağlanması, aksiyonların takibi ve periyodik maruziyet ölçümleri ile sağlık risklerinin 
ortadan kaldırılması hedeflenmiş olup, SRD çalışmaları ile meslek hastalıklarını önlemede proaktif olarak yaklaşım 
sağlanmaktadır. 

 
Health risk assessment practices focused on occupational diseases 
 
Merve Erbatur 
Turkish Petroleum Refineries Co., Occupational Health and Safety Department, İzmir, Turkey 
 
INTRODUCTION: In highly dangerous workplaces; with the aim of evaluating the health effects of physical, che-
mical, biological, ergonomic and psychosocial hazards, working on the potential acute - chronic inventory results 
of these hazards and preventing occupational disease, different risk assessment methodologies are applied by 
companies. “Health Risk Assessment (HRA)” practices implemented as a key part of the “Health, Safety and En-
vironment (HSE) Management System” will be shared with the participants. METHOD: HRA practices are carried 
out in accordance with “Health Risk Assessment Guide” in Tüpraş. HRA studies are composed of the organization 
of the risk assessment team, identification of hazards, performing risk assessment, controlling of the risks, iden-
tification of remedial measures, identification of corrective - preventive actions, following the actions and periodic 
review of HRA. FINDINGS: HRA studies for refinery are conducted with 18 units. As part of HRA, health risk in-
ventory for 720 hazards (in the category of physical, chemical, biological, ergonomic and psychosocial effect) is 
made. Task-oriented exposure and existing control measures are evaluated. For excess exposure to high impact 
factors of the potential consequences that may occur, acceptable exposure level retreat is provided by taking the 
necessary precautions according to control hierarchy. RESULTS: With the aim of eliminating health risks; deter-
mination of acute - chronic effects that may occur as a result of potential exposure, exposure frequency and 
duration, enhancement of the control measures efficiency, monitoring actions and periodic exposure measure-
ments are performed. Furthermore, HRA studies provide proactive approach to prevent occupational diseases. 



146

 

 

OP-124 

Temizlik işlerinde çalışanlarda kas iskelet sistemi 
rahatsızlıklarının değerlendirilmesi 
Metin Çırpan1, Funda Kahraman2, Rabiye Çırpan3 
1Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 
2Mersin Üniversitesi Tarsus Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 
3Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 

AMAÇ: Bu çalışma bir üniversitenin temizlik işlerinde çalışanlarında kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının değerlen-
dirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
YÖNTEM-GEREÇLER: Araştırma bir üniversitenin temizlik işlerinde çalışanlarda kas iskelet sistemi rahatsızlıkları-
nın belirlenmesi amacıyla Kasım-Aralık 2015 tarihleri arasında çalışmaya katılmayı kabul eden 81 temizlik çalışanı 
ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen tanımlayıcı anket formu ve Cornell Kas İskelet 
Rahatsızlıkları anketi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmış-
tır.  
BULGULAR: Araştırma kapsamına alınan çalışanların yaş ortalaması 37.13±8.42 olup, %64.2’si erkek, %32.1’i 
ilkokul mezunudur. Çalışanların %88,9’u çalıştığı ortamı sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek risk faktörleri 
açısından risksiz olarak ifade etmiştir. Son çalışma haftası boyunca çalışanların kas iskelet sistemiyle ilgili ağrı, 
sızı ya da rahatsızlık hissetme durumları incelendiğinde en fazla bel (%38.3), boyun (%24.7), ayak (sağ ayak 
%23.5, sol ayak %22.2), diz (sağ diz % 19.8, sol diz %23.5) ve omuz (sağ omuz %18.5, sol omuz %14.8) böl-
gesinde ağrı yaşadıkları ve bu bölgelerdeki ağrı şiddetinin hafif veya orta şiddette olduğu belirlenmiştir. 
SONUÇLAR: Çalışma sonucunda çalışanların en fazla bel, boyun, ayak, diz ve omuz bölgesinde ağrı yaşadıkları ve 
çalışma ortamındaki risklere ilişkin farkındalıklarının düşük olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda çalı-
şanlarda kas iskelet sistemi ağrılarına neden olan faktörlerin belirlenmesi, çalışma ortamında ergonomik düzen-
lemeler yapılması, çalışanlara çalışma ortamının riskleri ve vücut mekanikleri konusunda eğitimler verilmesi öne-
rilmektedir. 

Evaluation of the musculoskeletal disorders in cleaning service workers 
 
Metin Çırpan1, Funda Kahraman2, Rabiye Çırpan3 
1Department of Occupational Health and Safety,Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin Univer-
sity, Mersin, Turkey 
2Department of Mechatronics Engineering, Tarsus Technology Faculty, Mersin University, Mersin, Turkey 
3Department of Nursing, School of Health, Osmaniye Korkut Ata University, Osmaniye, Turkey 
 
OBJECTIVE: This study was conducted in order to evaluate musculoskeletal system discomforts in cleaning works 
staff of a university. 
MATERIAL-METHODS: This study was conducted with a total of 81 cleaning staff who accepted to participate in 
the study between November 2015 and December 2015, in order to determine musculoskeletal system discom-
forts in cleaning workers of a university. The data were collected through a descriptive questionnaire form which 
was developed by the researchers and Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire.  
RESULTS: The mean age of the workers included in the study was 37.13±8.42 years, with 64.2% being male 
and 32.1% primary school graduates. Of the workers, 88.9% stated that their working environment was risk-
free in terms of the risk factors that may negatively affect their health. When status of feeling pain, ache or dis-
comfort about musculoskeletal system was examined in the workers in the last week of the study; it was found 
that the workers suffered from pain mostly in the waist (38.3%), neck (24.7%), feet (right foot 23.5%, left foot 
22.2%), knees (right knee 19.8%, left knee 23.5%) and shoulders (right shoulder 18.5%, left shoulder 14.8%), 
while the severity of pain in these regions was determined as mild to moderate. 
CONCLUSION: It was found as a result of the study that, the cleaning workers suffer from pain mostly in waist, 
neck, feet, knees and shoulder regions and they had a low awareness about the risk existing in working envi-
ronment. Based on these findings, we recommend that the factors causing pain associated with the musculoske-
letal system should be determined, ergonomics improvements should be done in working environment and the 
workers should be trained on the risks of work environment and body mechanics. 
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Tekstil Sektöründe Gürültü Kirliliği ve Denetimi 
Muhammet Akaydın1, Özgür Elmacı2, Gürol Uncu2 
1Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü 
2Pamukkale Üniversitesi, Tavas Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

Gürültü, çağımızın en önemli endüstriyel ve çevre sorunlarından biridir. Endüstriyel makine ve araç-gerecin çı-
kardığı sesler, yeterli ve etkin önlemler alınmadığı takdirde özellikle o iş kolunda çalışanlara önemli ölçüde zarar 
verebilmektedir. Tekstil endüstrisinde yüksek devirde çalışan büküm makineleri, mekikli ve hava jetli dokuma 
tezgâhları, büyük motorlar ve havalandırma sistemlerine ait klima santrallarının çıkardığı sesler birer gürültü 
kaynağıdır. 
 
Gürültünün insan sağlığı üzerinde etkileri hem psikolojik (sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgun-
luk, zihinsel etkilerde yavaşlama, uykusuzluk vb.) hem de fizyolojik (İşitme kaybı ya da işitme eşiğinin kayması 
adı verilen işitme duyusunda azalma, kulak ağrısı, mide bulantısı, kas gerilmeleri, stres, kan basıncında artış, 
kalp atışlarının ve kan dolaşımının değişimi, göz bebeğinin büyümesi vb.) olarak ortaya çıkmaktadır.  
 
Kulakta yüksek düzeyde gürültüye (80 dB(A)’ dan fazla olan) uzun süreler ( aylar ve yıllarsa) maruz – sunuk 
kalma sonucu, geriye dönüşü olmayan işitme kayıpları oluşabilir. Bu kayıplar; geçici, sürekli veya her ikisi de 
beraberce olabilir. İşitsel yorgunluk adı da verilen geçici işitme kaybı, kısa bir süre etkisinde kalınan gürültülü 
ortamdan uzaklaştıktan sonra ortadan kalkar. 
 
Gürültü etkisini azaltmada hem proaktif hem de pasif önlemler alınabilmektedir. Proaktif önlemler; gürültü ve 
titreşimin oluşmasını kaynağında önleyen birincil önlemlerdir. Pasif önlemler ise; mevcut sesin yayılmasını azalt-
maya yarayan ikincil önlemlerdir. 
 
Aktif önlemler arasında dokuma makinelerinde atkı atma hızının artırılması, makinalarda gürültü ve titreşime 
sebep olan atalet kuvvetinin indirgenmesi, gürültülü ortamlarda aktif gürültü denetiminin (ANC) uygulanması 
sağlanabilir.  
 
Pasif önlemler arasında ise; gürültülü ortamda bulunan havadaki sesin bloke edilmesi, absorbe edilmesi ve titre-
şimin indirgenmesi ile gürültü seviyesinde azaltmalar sağlanabilmektedir.  
 
Çalışmamızda Denizli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan seçilmiş tekstil işletmelerinde gürültü ölçümleri yapıla-
cak, eşik değerin üstünde ölçülen gürültülü ortamlar için hem proaktif hemde pasif önlemler alınarak sınır değer-
lerde bulunan gürültü değerlerinin azaltılmasına yönelik uygulamalı çalışmalar ve sonuçları tartışılacaktır. 

Noise Pollution and Its Control in Textile Industry 
 
Muhammet Akaydın1, Özgür Elmacı2, Gürol Uncu2 
1Pamukkale University, Denizli Vocational School of technical Sciences, Design Department 
2Pamukkale University, Tavas Vocational School, Occupational Health and Safety Department 
 
Noise is one of the most important industrial and environmental problems. The noise that industrial machines 
and tools produce could do considerable harm to employees of especially that line of work when effective measu-
res are not taken. In textile industry, twisting frames working in high speed, gripper shuttle rooms and air-jet 
weaving rooms, huge engines and ventilation systems are the sources of noise. The effects of noise on human 
health can arise both psychologically and physiologically (As a result of long time(months,years) exposure to 
high levels( more than 80 dBA ) of noise could lead to irreversable hearing losses in ears. These losses might be 
temporary, permanent or both in the same time. Temporary hearing loss which is also called auditory fatigue 
dies out upon leaving the noisy environment. 
 
In an effort to reduce the effects of noise both proactive and inactive measures can be taken. Proactive measu-
res are the primary ones that prevent the occurence of noise and vibration right from the start. As for the inacti-
ve ones, These are the secondary measures used to reduce current noise.  
 
Increasing weft insertion speed of weaving machines, reducing inertial force that cause noise and vibration on 
machines, active control of noisy environments (ANC) could be regarded among such active measures. Among 
the inactive ones, on the other hand, are blocking and absorbing the sound in the air of noisy setting and redu-
cing vibration as well as noise level.  
 
In our survey, noise measurements will be carried in the designated textile companies of Denizli industrial esta-
te. By means of taking both proactive and inactive measures for the ones which are above the threshold values, 
workshops on reducing noise levels of limit value and their results will be performed. 
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Türkiye'de ve Dünyada Karşılaşılan Meslek Has-
talıklarının Hukuki ve Cezai Müeyyidelerinin 
Karşılaştırılması 
Mustafa Arıkan1, Oben Nazlı Altay2 
1Selçuk Üniversitesi 
2Adalet Bakanlığı 

İnsanoğlu, beden ve ruh sağlığının sentezi ile bir bütündür. Bu bütünlük hem hukuki hem de insani açıdan bir 
değer taşır. Bu nedenle yaşama hakkı insan haklarının temelini oluşturur. 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda maddeler arasında yer alan ve sıkça tekrarlanan 
‘’hayati tehlike’’ ifadesi, ülkemizin kanayan yarası olmaya devam eden iş kazası ve meslek hastalıklarının önlen-
mesinin/en aza indirgenmesinin ne denli önem arz ettiğinin bir göstergesidir. Bununla birlikte 2014 Haziran ayı 
içerisinde Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) ile İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD) 
tarafından düzenlenen "1. İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumu" nda da belirtildiği üzere iş kazalarının 
%98’i, meslek hastalıklarının ise tamamı önlenebilir durumdadır. Diğer yandan; tüm dünyada meslek hastalıkla-
rının tanısı, bildirimi, kayıt altına alınması ve doğru istatistiklerin elde edilmesi başta gelişmiş ülkelerde olmak 
üzere büyük sorun teşkil etmektedir. 
 
‘’Türkiye’de ve Dünyada Karşılaşılan Meslek Hastalıklarının Hukuki ve Cezai Müeyyidelerinin Karşılaştırılması’’ 
Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi; meslek hastalıklarının nedenleri, dünya çapında sınıflandırılması, ülkemizde 
ve dünyada yürürlükte olan Yargıtay Kararları itibari ile meslek hastalıkları yaptırımlarının ülkemiz ve dünyadaki 
emsallerinin karşılaştırılması üzere sunulmuştur. 

 
The Comparison Of Legal And Criminal Sanctions For Occupational Diseases Encounte-
red In Turkey And In The World 
 
Mustafa Arıkan1, Oben Nazlı Altay2 
1University of Selcuk 
2Ministry of Justice 
 
Human beings are members of a whole with the synthesis of physical and psychological health. This wholeness 
has both legal and humanitarian values. Therefore, the right to live underlies the human rights. The term ‘’life-
threatening situation,’’ which is addressed and often repeated in the articles of the Law No. 6331 of Occupational 
Health and Safety, which was promulgated on June 30, 2012, is an indicator of how important to prevent or mi-
nimize the work accidents and occupational diseases is, which have remained to be significant issues in our co-
untry. In addition, as suggested in the 1st Symposium of Occupational Health and Diseases, held by the Turkish 
Respiratory Society (TRS) and the Association of Occupational Therapists (in Turkish ‘’IMUD’’) in June, 2014, 
98% of work accidents and all of occupational diseases are preventable. On the other hand, in the whole world, 
diagnosing, reporting and recording the occupational diseases and obtaining accurate statistics pose a major 
problem, particularly in developed countries.  
 
The term project in non-thesis master’s program titled ‘’The Comparison of Legal and Criminal Sanctions for Oc-
cupational Diseases Encountered in Turkey and In the World’’ was submitted on the causes of occupational dise-
ases, classifying them globally and comparing the examples of criminal sanctions for occupational diseases in 
consideration of the Supreme Court decisions in effect. 
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Çalışma mekânlarında tespit edilen elektromanyetik 
alan maruziyetinin iş sağlığı ve iş güvenliği etkilerine 
göre değerlendirilmesi 
Osman Çerezci1, Ş. Selim Şeker2, Şuayb Çağrı Yener1 
1Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 54187, Sakarya, TÜRKİYE 
2Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 34342 Bebek, İstanbul, TÜRKİYE 

İş dünyasında elektromanyetik alanlar yayan Elektriksel cihazların giderek çoğalması dolayısıyla çalışma hayatı 
sürekli artan bir elektromanyetik radyasyon kuşatması altındadır. Elektromanyetik alanların insan bedenine yap-
tığı biyolojik etkiler bilimsel araştırmaların ilgi alanı olup uzun süreli farkında olmaksızın elektromanyetik alan 
maruziyetinde organizmalar üzerinde sağlık sorunları oluşmasından endişelenilmektedir. Bu yönüyle çalışanların 
farkına varmadan maruz kaldığı sağlığı bozucu etkiler yapabilen elektromanyetik alanların hayatımızdan çıkması 
söz konusu olamayacağı için işyerlerindeki elektromanyetik alan boyutunun belirlenmesi iş sağlığı ve güvenliği 
için yapılması gereken çalışmaların başında gelmektedir.  
Elektromanyetik Radyasyon (EMR) seviyelerinin tespiti ve elde edilen sonuçların uluslararası ve ulusal standartlar 
açısından değerlendirilmesi artık kurumların iş sağlığı ve güvenliği bakımından Avrupa standartlarında kaliteye 
sahip olduğunun bir göstergesi olmaktadır. Avrupa birliği ülkelerinde 2012 yılında yürürlüğe giren EU 2004/40/EC 
direktifiyle kurumların çalışma ortamlarındaki elektromanyetik alan maruziyetlerinin ölçülmesi zorunlu olmuştur. 
Ülkemizde de yapılmaya başlayan bu çalışmaların doğru yöntem ve süreç içinde gerçekleştirilmesi gerekmekte-
dir. Bu nedenle Avrupa birliği ülkelerinde bu konuda EN50413 standardı oluşturulmuş ve iş yerlerinde EMR maru-
ziyet inceleme ve ölçüm çalışmaları bu standart kapsamında yapılmaktadır. 
Elektromanyetik Radyasyon seviyesinin iş yeri ortamında belirlenmesinde temel prosedür olarak; çalışma orta-
mında elektromanyetik alan kaynakların tespiti ve ardından bu kaynaklara göre teorik hesaplamalarla kestirim 
yapılır. Çalışmanın ölçüm aşamasında ise ortamın elektromanyetik durumuna uygun cihaz ve antenler kullanıla-
rak spot, frekans seviyesinde ve sürekli ölçümler yapılır. Bu son işlem ortamda var olan elektromanyetik radyas-
yon seviyesinin azaltılması ve kontrolü için alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve böylece iş güvenliği ve sağlığına 
uygun çalışma ortamının tesisi açısından önemlidir. 
Bu çalışmada Elektromanyetik alan konusunda 27 yıldır çalışma yapan Sakarya Üniversitesi Elektromanyetik Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi (SEMAM) uzman elamanları tarafından ülkemizde TSE EN 50413 standardı kapsa-
mında çeşitli iş yerleri ve fabrikalar ve hastanelerde yapılmış olan çalışmalar ve sonuçları İş sağlığı ve Güvenliği 
açısından ulusal ve uluslararası Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) tanınan İyonize olmayan radyasyondan koruma 
komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen standartlara göre değerlendirilecektir. 

The evaluation of electromagnetic radiation exposure in workplaces in terms of occu-
pational health and safety 
 
Osman Çerezci1, Ş. Selim Şeker2, Şuayb Çağrı Yener1 
1Sakarya University, Department of Electrical and Electronics Engineering, 54187, Sakarya, TURKEY 
2Boğaziçi University, Department of Electrical and Electronics Engineering, 34342 Bebek, İstanbul, TURKEY 
 
In today's world, due to the growing proliferation of electrical devices in work life, the occupational environment 
is under siege increasing electromagnetic radiation. Biological effects of electromagnetic fields on the human 
body is taken an interest in scientific research. Long-term exposure to electromagnetic fields are worried to sci-
entists’ about health problems on the organism. In this respect, determination of the levels of electromagnetic 
fields is one of the main precaution for the occupational health and safety. 
Determination of EMR (Electromagnetic Radiation) and evaluation of the results in terms of regulations is a requ-
irement for the conformity to EU (European Union) acquis. In EU countries, determination of exposure levels for 
EMR in occupational environment, came into force with EU 2004/40/EC directive. In this context, monitoring and 
measurement of EMR exposure processes must be carried out within the scope of this directive and EN50413 
standard came into force also in our country. 
The main procedure for determining EMR in the occupational environment is as follows: First, EMR sources are 
identified in the environment and calculations are made according to these sources. Then, in the measurement 
phase, using the appropriate equipment, spotlight, frequency level and time domain continuous measurements 
are done. This last process is important for the determination of the precautions that reduce and control the level 
of EMR in the environment. In this way, it can be ensured a suitable occupational environment for the occupatio-
nal safety and health. 
In this study, the results of researches and measurements of SEMAM (Sakarya University Electromagnetic Rese-
arch Center) experts who work in this field for 27 years, conducted in various occupational environments such as 
factories, power plants, hospitals are presented. Results are discussed and evaluated in terms of occupational 
health and safety considering BTK and ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation) and 
EN50413 standard. 
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Çalışanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 
ve Etkileyen Faktörler: Aydın'da Üç Farklı İşlet-
me Örneği 
Safiye Özvurmaz1, Aliye Mandıracıoğlu2 
1Adnan Menderes Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Blim Dalı Aydın, Türkiye 
2Ege Üniversitesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, İzmir 

Bu çalışmanın amacı Aydın il merkezinde yer alan 3 farklı işletmede çalışanların sağlıklı yaşam biçimi davranışla-
rını ve ilişkili etmenleri belirlemektir. Kesitsel tipteki bu araştırmaya demir-çelik (N: 76), depo-sevkiyat ( N: 53) 
ve kestane işleme ( N: 61) tesislerinde çalışan toplam 190 kişi katılmıştır. Sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 
belirlemek için 52 madde ve altı faktörden oluşan “Sağlıklı Yaşam Biçimi Ölçeği II” kullanılmıştır. Ölçek, Walker 
ve ark. tarafından 1996 yılında geliştirilmiş, 2008 yılında da Bahar ve ark. tarafından Türkçe geçerlik‐ güvenirliği 
çalışılmıştır. Alınan puanın yüksek olması sağlıklı yaşam biçimi davranışının olumlu olduğunu göstermektedir. 
Çalışmanın bağımsız değişkenleri cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, en uzun süre yaşanan yer, ekonomik du-
rum algısı, kronik hastalık varlığı, işyerinde sağlık ve güvenlik önlemleridir. Yüz yüze görüşme yöntemi ile topla-
nan veriler, SPSS 15.0 programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Gruplar arasındaki farkı belirlemek için bağımsız 
gruplarda t testi ve Varyans Analizi kullanılmıştır. Çalışmaya katılanların % 84.2’i erkek, yaş ortalaması 35.22 
±9.85 (19-63), %78.4’ü lise ve daha az eğitim seviyesinde, %62.6’ı evli, % 52.6’sının en uzun yaşadığı yer il 
merkezi olduğu belirlenmiştir. Çalışanların % 12.1’inin kronik hastalığı olduğu ve % 17.4’ünün düzenli ilaç kul-
landığı anlaşılmıştır. Katılımcıların %13,2’i son 1 yıl içinde iş kazası geçirdiğini, %70’i işyeri hekimi tarafından 
düzenli periyodik muayenelerinin yapıldığını, %87.8’i de işyeri koruyucu kontrol önlemlerinin yeterli olduğunu 
belirtmiştir. Çalışanların sağlıklı yaşam biçimi davranışları toplam puan ortalaması 135.46±22.49 (77-200) bu-
lunmuştur. Eğitim düzeyi açısından ölçek toplam puanları arasında fark var (4.661, p:0.004) saptanmış, ilkokul 
mezunlarının en yüksek toplam puanı aldıkları anlaşılmıştır. İşyeri hekimi tarafından düzenli kontrol olduğunu 
belirtenler (t: 3.346, p:0.026 ) ve işyeri önlemlerini yeterli bulanlar (t: 1.851, p: 0.002) daha yüksek puan al-
mıştır. İşyerleri, cinsiyet, kronik hastalık varlığı ve diğer tüm değişkenler açısından fark saptanmamıştır. 

Healthy Lifestyle Behaviors of the Workers and Affecting Factors: Case Study of Three 
Different Companies in Aydın 
 
Safiye Özvurmaz1, Aliye Mandıracıoğlu2 
1Adnan Menderes Universty, Public Health Nursing Aydın, Turkey 
2Ege University, Public Health, İzmir 
 
The aim of this study is to determine the healthy lifestyle behaviors and related factors of the workers working in 
three different businesses in the city center of Aydın. This cross-sectional research consisted of totally 190 wor-
kers working in iron-steel (N:76), warehouse-shipping (N:53), and chestnut processing (N:61) businesses. He-
althy Lifestyle Behavior Scale II consisting of 52 items and 6 factors was used to determine the healthy lifestyle 
behaviors. 
The data collected through face-to-face interview were evaluated by using SPSS 15.0 program. It was determi-
ned that 84.2 % of the participants were male, the average age was 35.22 ±9.85 (19-63), 78.4 % of the partici-
pants were at high school and lower levels, 62.6 % of the participants were married, and the place where 52.6 
% of the participants lived the longest was a city centre. It was found out that 12.1 % of the workers had a 
chronic disease, and 17.4 % of the participants took medicine regularly. 13.2 % of the participants stated that 
they had an accident at work in the last 1 year. 70 % of the participants stated that they were examined periodi-
cally by an occupational physician. 87.8 % of the participants thought that protective-control precautions were 
enough for a workplace. It was found that average score of health lifestyle behaviors of the participants was 
135.46±22.49 (77-200). It was identified that there was a difference between scale total scores in terms of edu-
cation levels (4.661, p:0.004), and it was found that primary school graduates got the highest score. Those who 
stated they were examined regularly by an occupational physician (t: 3.346, p:0.026 ), and safety measures at 
the workplace were enough (t: 1.851, p: 0.002) got the highest score. Any difference wasn't found in terms of 
workplaces, the presence of chronic disease, and all the other variables. 
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Hastahane Labotatuarlarında Alınması Gereken 
Güvenlik Önlemleri 
Seda Candan, Günay Kocasoy 
Gedik Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 

Halk sağlığını koruyan sağlık kurumları gerekli önlemleri almadıkları takdirde farkında olmadan iş kazalarının 
oluşmasına ve belli enfeksiyonların yayılmasınaneden olarak halk sağlığını tehdit etmektedirler. Hastanın sağlık 
sorunlarının teşhisinde çok önemli bir rol oynayan laboratuarlar gerek laboratuarlarda çalışanlar ve gerekse top-
lum için enfeksiyonların yayılmasında önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Özellikle laboratuvar hizmetlerinde 
enfeksiyöz ajanlarla çalışırken laboratuvar çalışanlarının enfeksiyon kapmaları ve etkenlerin topluma yayılması 
çoğu kez ölümle sonuçlanmaktadır. 
Yapılan çalışmada belli sağlık kurumlarındaki laboratuarlar incelenerek alınması gereken önlemler araştırılmıştır. 
Araştırmada laboratuarlarda alınacak güvenlik önlemleri iki gurupta incelenmiş, birinci grupta laboratuarın inşaatı 
aşamasında, ikinci gurupta ise laboratuarda çalışma esnasında alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Labora-
tuarın tasarım/inşaatı esnasında alınacak önlemler, laboratuarın kurulacağı yerin seçimi, yangın alarmı, ikaz sis-
temi, kimyasal ve biyolojik arıtma tesisleri, gaz boru ve vanaları, elektrik tesisatı, havalandırma sistemi, aydın-
latma, kullanılacak malzemenin özellikleri, rahat çalışılabilmesi için bankolar arasında bırakılacak mesafeler, kim-
yasalların ve tehlikeli maddelerin depolanacağı depo odaları, enfeksiyoz maddelerle çalışılacak bölümler, personel 
dinlenme ve soyunma odaları gibi mühendislik uygulamaları yer almaktadır. Çalışma esnasında alınacak önlemler 
ise bireysel korumaya yönelik olarak laboratuarlarda çalışılırken uyulması gereken laboratuar kurallarının hazır-
lanması ve uygulanması, acil eylem planlarının hazırlanıp, tatbikatlarının yapılması, çalışanlara yaptıkları işlerle 
ilgili gerekli eğitimlerin düzenli olarak verilmesi ve eğitimlerin başarısının izlenmesi, gerekli kişisel koruma dona-
nımlarının temin edilmesi, ve kullanılmasının sağlanması, enfekte, tehlikeli ve kesici-delici, evsel ve geri kazanı-
labilen atıkların ayrı ayrı toplanacağı konteynırların temin edilmesi ve atıkların doğru olarak ayrıştırılmasının 
kontrol edilmesi, hijyen ve temizlik kurallarının uygulanmaları olarak özetlenmektedir. Araştırmada ayrıca iş ka-
zalarının genellikle oluştuğu zaman dilimleri, çoğunlukla kimler tarafından yapıldığı ve de bu kazalara neden olan 
sosyal şartlar da incelenmiştir. 
 
Bildiride araştırmada elde edilen sonuçlar, laboratuarlarda alınması gereken önlem ve kurallar, konu ile ilgili 
mevzuat detaylı olarak tablo ve resimlerle açıklanacaktır. 

 
Safety Precautions to be Taken at the Laboratories of the Health-care Institutions 
 
Seda Candan, Günay Kocasoy 
Institute of Social Sciences, Gedik University, İstanbul, Turkey 
 
Health-care institutions, which protect the public health, most of the time threaten the public health by causing 
accidents and the spread of infectios if they do not take the necesary safety precautions. The laboratories which 
have very significant roles in the diagnosis of the diseases are the sources of the spread of infections. Most of 
the time spread of the infection results with death. At the research conducted laboratories of many health-care 
institutions have been evaluated and inspected for the precautions to be taken. These precautions are classified 
in two groups. The first group includes the precautions to be taken at the planning/construction stage while the 
second group includes the precautions to be applied during the operation stage. The selection of the site for the 
laboratory, fire alarm system, wastewater treatment systems, gas pipes and valves, electrical and air conditio-
ning systems, lightining of the area, specifications of the materials used, the space between the benches, stora-
ge room of the chemicals and hazardous materials, units for the operations with the infected agents, rest rooms 
for the laboratory staff as well as the rooms for the breaks are the engineering precautions. The precautions to 
be taken to during the operation is the preparation of the the emergency plans, training the laboratory staff, 
supplying the personel protection equipment and monitoring the usage of them, supplying containers for the 
collection of sharps, hazardous, recyclable and domestic wastes separately, rules about the hygienic and house-
keeping. Also evaluation of the times of the accidents, type of the employees run into the accidents and the so-
cial conditions causing the occurrance of the accidents are investigated. 
 
The results of the research, the precautions to be taken and the related legislation will be presented with tables 
and pictures in detail in the final manuscript. 
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Increasing evidence of prostrate hypertrophy as 
potential occupational hazard of male workers in 
the petroleum oil refining and distribution in-
dustry, Nigeria 
Tobias Innocent Ndubuisi Ezejiofor 
Department of Biotechnology, School of Biological Sciences, Federal University of Technology, Owerri, Nigeria 

Background/Scope: Exposures to hazardous conditions in industrial environments often results in sundry health 
effects among workers. The study investigated effects of occupational activities in the petroleum refining and 
distribution industry in Nigeria with respect to prostatic activity. 
METHODS: Prostate specific antigen(PSA) was among the serological health markers adopted in the health audit 
of male workers of petroleum refining and distribution industry in Nigeria. Using routine laboratory method, a 
total of 210 males aged 40years and above were screened for qualitative PSA. The participants consisted of 140 
males drawn from Port Harcourt Refining Company(PHRC), 50 from Pipelines and Petroleum products marketing 
company (PPMC), both situated in Alesa-Eleme near Port Harcourt, Nigeria, and 20 classroom teachers of a ne-
arby institution of higher learning, serving as control subjects. 
Findings and RESULTS: Of the 210 male workers studied, 31(14.8%) reacted positive for PSA, while 179 
(85.2%) reacted negative. In terms of workplace distribution, none of the 20(100.0%) non-oil work sector cont-
rol subjects reacted positive for PSA, 31 of the 190 Oil workers(16.3%) reacted positive, while 159(83.7%) reac-
ted negative. In terms of company distribution, of the 140 PHRC workers, 30(21.4%) reacted positive for PSA, 
while 110(78.6%) reacted negative. Of the 50 PPMC workers, only one(2.0%) reacted positive for PSA, while the 
rest 49(98.0%) reacted negative. Departmental distribution of the positives showed that 10(32.3%) were from 
the PPU(Power plant unit), 6(19.4%)Administration, 5(16.1%)Production, 4(12.9%)Maintenance, 
4(12.9%)Security, 2(6.5%)FSE(Fire, Safety and Environment), while MMD(Material management department) 
had none, indicating that, with regard to prostatic activity, the effect was least on material management de-
partment and most on the PPU, Administration and Production departments respectively in that descending order 
of severity. Compared to the control subjects(P<0.01), findings showed that prostrate hypertrophy is a potential 
occupational hazard of male workers in the petroleum refining and distribution industry in Nigeria. 
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Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Geliştirilmesi 
Improvement of The Statistics of Occupational Diseases 

OP-131 

Türkiye'de meslek hastalıklarının saptanamama-
sının nedenleri – hekim görüşleri 
Mehmet Erdem Alagüney1, Ali Naci Yıldız2, Ahmet Uğur Demir3, Alp Ergör4 
1Hacettepe Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara 
2Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara 
3Hacettepe Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir 

GİRİŞ: Uluslararası verilere göre Türkiye’de her yıl yaklaşık 120 - 150 bin meslek hastalığı beklenmektedir. Oysa 
ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunun verileri ile meslek hastalığı sayısı yıllar içinde 1500’ ün üzerine çıkmamıştır. Bu 
çalışma, meslek hastalıklarının saptanamamasının olası nedenlerini tespit etmek için bu konuda en önemli rolü 
üstlenen hekim grubunun görüşlerinin saptanması amacı ile yapılmıştır. METOD: Kesitsel tipte, durum saptama 
araştırmasıdır, 2015 yılı içinde tamamlanmıştır. Hacettepe Üniversitesinden Etik Kurul izni alınmıştır (No: GO 
15/55). Araştırmanın evrenini Türkiye’de çalışan hekimler oluşturmaktadır. Veriler elektronik posta yöntemi ile 
toplanmıştır. Yaklaşık 5000 hekime bir ay aralıkla iki kez e-mail ile bilgilendirilmiş onam formu ve veri toplama 
formu gönderilmiştir. Meslek hastalıklarının saptanamamasına ilişkin olası nedenler sıralanmış, önemlilik düzeyini 
değerlendirmeleri istenmiştir. Ayrıca sıralanan nedenler dışında kendi görüşlerini de eklemeleri istenmiştir. 
SONUÇLAR: Toplam 478 yanıt gelmiştir. Katılımcıların 29,7% pratisyen hekim, 16,1% göğüs hastalıkları uzmanı, 
14,6% işyeri hekimi, 13,4% halk sağlığı uzmanı, 10,7% dâhiliye uzmanı 9,2% aile hekimidir, 52,1% halen ya da 
geçmişte işyeri hekimliği yapmıştır. Katılımcıların % 80’den fazlasının, önemli ya da çok önemli olarak değerlen-
dirdikleri meslek hastalıklarının saptanamaması nedenleri sırası ile şunlardır: Çalışma ortamına ilişkin ölçüm ve 
kayıtlardaki yetersizlikler, işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaları gelir kaybı olarak görmesi, kayıt 
dışı çalışmanın yaygınlığı, iş sağlığı ile ilgili işyeri denetimlerinin yetersiz olması, hekimlerin çalışma yaşamı ile 
ilgili öyküyü yeterince almamaları, işyerlerinde işe özel sağlık sorunlarına yönelik tarama çalışmalarının yeterince 
yapılmaması, işverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi eksikliği, çalışanların işe ilişkin sağlık riskleri konu-
sunda bilgi eksikliği, taşeron firma aracılığıyla istihdamın yaygınlığı. TARTIŞMA: Araştırma konuya ilişkin kapsamlı 
ilk çalışmadır. Başlıca sınırlıkları ise yanıt verme düzeyinin düşük olması (9,56%) ve aynı kişi tarafından birden 
fazla yanıt verilmiş olma olasılığıdır. Bildirim sistemini geliştirmek üzere; bu potansiyel sorunlardan yola çıkılarak 
tasarlanan müdahale araştırması yapılması gerektiği inancındayız. 

Causes of underdetermination of occupational diseases in Turkey – physician opinions 
 
Mehmet Erdem Alagüney1, Ali Naci Yıldız2, Ahmet Uğur Demir3, Alp Ergör4 
1Hacettepe University, Department of Internal Medicine, Division of Occupational Medicine, Ankara 
2Hacettepe University, Department of Public Health, Ankara 
3Hacettepe University, Department of Pulmonary Medicine, Ankara 
4Dokuz Eylul University, Department of Public Health, Izmir 
 
INTRODUCTION: According to the international estimations, incidence of occupational disease in Turkey is expec-
ted as above 150 thousand/year. However, number of cases reported by Social Security Institution is very low as 
compared to this estimate. We aimed to identify the opinions of physicians about the problems that could be 
related to the deficient notification of occupational diseases. METHODS: We conducted an online survey study 
among physicians practicing in Turkey. Ethical approval was obtained from Hacettepe University (No: GO 15/ 
55). Informed consent and link to questionnaire forms were sent via e-mail to approximately 5000 physicians. 
Items included possible reasons for underestimation of occupational diseases. Participants were asked to add 
their own comments. 
RESULTS: 478 responders (response rate: 9.5%) included 29.7% general practicioners, 16.1% pulmonologists, 
14.6% occupational physicians, 13.4% public health specialists, 10.7% internal medicine
specialists, 9.2% family physicians. 52.1% reported working as workplace physician currently or in the past.
Items scored as important or very important by >80% were scarcity of measurement and recording in the work
environment, employers’ perception of occupational safety and health services as a loss of revenue, prevalent
employment without a legal contract or as subcontracted, inadequate workplace audits of occupational safety
and health, physicians’ failure to obtain occupational history sufficiently, deficient screening examinations of specif-
ic health problems in the workplace, and gaps of knowledge among employers and employees about occupational
safety and health services. DISCUSSION: In this survey, low rate of participation was a limitation for the
representativeness of our target population. Despite the low response rate, we think that it might reflect the
opinions of physicians involved with diagnosis and management of occupational diseases. We are planning to
address these potential problems by interventional studies to improve the notification system.
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İstanbul'da Bir Tıp Fakültesinde Çalışan Uzman-
lık Öğrencisi Hekimlerde Depresyon Sıklığı Ve İş 
Doyumu İle İlişkisi 
Seyhan Hıdıroğlu, Emel Nimet Lüleci, Pınar Nadiye Ay, Melda Karavuş 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimdalı,İstanbul 

GİRİŞ:
İş doyumu, işe karşı duyulan olumlu duygular olarak tanımlanmaktadır. Depresyonda kişide, isteyerek ve seve-
rek yaptığı günlük etkinliklere karşı isteksizlik ve yaşamdan zevk alamama durumu vardır.Yapılan çalışmalarda 
depresyonun iş doyumsuzluğu ile korelasyon gösterdiği görülmüştür. 
Bu çalışmanın amacı,İstanbul’da bir Tıp Fakültesinde çalışan uzmanlık öğrencisi hekimlerde depresyon sıklığını 
tesbit etmek, depresyon ve iş doyum düzeyinin birbirleri ve çeşitli bağımsız değişkenlerle ilişkilerini ortaya koy-
maktır.  
GEREÇ YÖNTEM: Kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmaya İstanbul’da bir Tıp Fakültesinde çalışan basit rastgele 
yöntemle seçilmiş 200 uzmanlık öğrencisi alınmıştır. Depresyon puanlarını belirlemek üzere “Beck Depresyon 
Envanteri II”, iş doyum düzeylerini belirlemek için ise “Minosatta iş doyum Ölçeği” kullanılmıştır. Anketler katı-
lımcılara dağıtılıp bir süre sonra toplanarak uygulanmıştır. Ki-kare ve Mann-Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. 
BULGULAR:  
Araştırmaya katılanların en küçüğü 23,en büyüğü 42 yaşında olup %15,9’u temel bilimler,%53.5’ i klinik bilimler, 
%30.62'sı cerrahi bilimler de çalışmaktadır.  
Araştırmaya katılanların %92’si yaptığı iş karşılığında aldığı ücretten memnun değildir. Depresyon sıklığı %15.9 
bulunmuştur. Kadınların %22.3’ünde erkeklerin ise %6.3’ünde depresyon saptanmıştır(p<0.05). 
Yaş grupları, medeni durum, nöbet tutma durumu, çalıştıkları bölüm,asistanlık süresi ile depresyon durumu ara-
sında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır(p>0.05). 
Depresyonu olanlarda, olmayanlara göre iş doyum ölçeği skor ortalaması daha düşük bulunmuştur(p<0.001). 
İş doyum ölçeği puanı ve depresyon puanı arasında negatif korelasyon saptanmıştır.İleriye yönelik planlanacak 
çalışmalar ile nedensel ilişkinin gösterilmesi faydalı olacaktır.  
Asistanların ücretleri artırılarak iş doyumuna ulaştırılması depresyon görülme sıklığının azalmasını sağlayacaktır. 

 
The Frequency Of Depresion In Relation To Job Satısfection In Residents Of A Medical 
Faculty, In ISTANBUL 
 
Seyhan Hıdıroğlu, Emel Nimet Lüleci, Pınar Nadiye Ay, Melda Karavuş 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimdalı,Turkey 
 
INTRODUCTION
Job satisfaction can be defined as positive feelings towards one’s job.In depressıon one can feel unvoluntary 
thoughts towards daily activities and may want to detach from life.Several studies demonstrate Job satisfaction 
and accompanying depression. 
The aim of this study is to define the frequency of depression in in the residents of a Medical Faculty and accom-
panying job dissatisfaction or other variables. 
Material and Method 
This is a cross-sectional study.200 randomly selected residents working in a Medical Facultyin İstanbul. Beck 
Depression Inventary II was used to detect depression and Minnesota Satisfaction Questionnaire was used to 
detect job dissatisfaction.The questionaires were distributed and then collected.Chi-square and Mann-Whitney U 
tests wre used in statistical analysis. 
RESULTS 
The minimum age of the residents was 23, and the maximum age of the residents was 42.15,9 % of them were 
attending Basic Sciences, 53,5% Nonsurgical Clinical Sciences and 30.6% Surgical Clinical Sciences. 
92% was found not to be satisfied with the salaries.Depression frequency was 15.9%, being 22.3% in females 
and 6.3% in males.This difference was statistically significant( p< 0,05) 
No statistical difference was found as far as their age groups, marital status, frequency of night duties, their de-
partments, time past during residency training and the frequency of depression. ( p >0,05). 
The mean of Job Satisfaction score was lower in residents which had higher scores on depression scale( possible 
depression)as comparedto lower scores (possible non depression) ( p< 0,001). 
Negative correlation was detected between job satisfaction scores and depression scores. Prospective studies 
showing the reasons of this correlation can be recommended at the end of this study.One important component 
which can possible raise job satisfaction which in turn reduce the depression scores could be raising the salaries. 
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İzmir özel sektör çalışanlarında kronik hastalıklar 
ve iş yaşımı aktivite kısıtlılığı arasında ilişkinin 
belirlenmesi 
Aliye Mandıracıoğlu1, Osman Bölükbaş2, Mehmet Demirel2 
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
2Piramid iş sağlığı güvenliği OSGB 

Kronik hastalığı olan çalışanlar, çalışma yaşamında pek çok problem yaşamaktadır. İşyeri, hastalıkların önlenmesi 
ve sağlığın geliştirilmesi açısından eylemlerin yapılabileceği en uygun ortamdır. Bu çalışmanın amacı kronik has-
talıklarla iş yaşamı aktivite kısıtlılığı arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. İzmir’de özel sektörde, farklı iş kollarında 
çalışan 460 kişinin katılımı ile kesitsel bir çalışma yürütülmüştür. Sosyo-demografik bilgiler, yaşam şekli, sosyal 
ilişkiler, iş doyumu dahil edilmiştir. Kronik hastalık varlığı “ Bir doktor tarafından bir kronik hastalığınız olduğu 
söylendi mi?” sorusu ile değerlendirilmiştir. İş yaşamında aktivite kısıtlığı için son 7 gün içinde sağlık problem 
nedeniyle iş yaşamı veya günlük yaşamının kısıtlılığını sorgulayan 2 soru kullanılmıştır. Bu sorular likert tipi 0-10 
arası değerlendirilmektedir. Katılımcıların % 78.5’i erkek, yaş ortalaması 35.2 ± 8.2 (18-60) ve %44.8i lise ve 
daha üzeri eğitimlidir. Çalışanların %10.0’u en az bir kronik hastalığı olduğunu belirtmiştir. Kronik hastalığı olan 
çalışanların %88.9’u iş arkadaşları ve amirlerinden destek gördüklerini ve %60’I işlerinden memnuniyetlerini 
belirtmişlerdir. İş ve günlük yaşam kısıtlılığı ortalama değerleri sırasıyla 25.94±26.75% ve 28.79±28.59 % ola-
rak hesaplanmıştır. Kronik hastalığı olan kişilerin anlamlı olarak iş ve günlük yaşam kısıtlılıkları daha fazladır ( 
p<0.05). Kronik hastalıklar, çalışanların iş performansını etkilemektedir. Destekleyici çalışma ortamı bu kişiler 
için önemlidir. 

 
Noncommunicable diseases and work limitation among private sector workers in Izmır 
 
Aliye Mandıracıoğlu1, Osman Bölükbaş2, Mehmet Demirel2 
1Ege University Faculty of Medicine Department of Public Health 
2Piramid occupational health and safety centre 
 
Employees with noncommunicable diseases encounter many problems in working life. The workplace can be a 
very useful site to action health promotion and disease prevention. The aims of this study were to describe rela-
tionship chronic diseases and work impairment in private sector in Izmir. In Izmir, 460 people from different 
enterprises attended to this cross-sectional study. The sociodemographic variables, lifestyle (smoking status, 
alcohol consumption, physical activity, body mass index), job satisfaction, social relationships were included. 
Chronic diseases were determined in each study phase by asking respondents: ‘Has a doctor ever told you that 
you have a chronic disease? Two items were used to determine whether the health problems in the last 7 days 
affect daily life and working life for work Impairment. This Likert type questions were evaluated on a scale ran-
ging from 0 [no effect] to 10 [Health problem prevents working]. High scores indicate work impairment. 
Of the participants, 78.5 % were male, 44.8% were at high school or higher education level. Mean age was 35.2 
± 8.2 years (18-60). Of the personnel, 10.0 % have been diagnosed with at least one chronic disease. Most of 
the participants with chronic diseases reported that they received support from colleagues and superiors 
(88.9%). Almost 60% of the workers with chronic diseases were satisfied with their work. Mean work impair-
ment and activity impairment values for the participants were calculated as 25.94±26.75% and 28.79±28.59 % 
respectively. Work impairment ( p<0.05) and activity impairment ( p<0.05) were found to be significantly higher 
in chronically ill employees. Chronic diseases affect their work performance. A supportive environment is impor-
tant for persons with chronic diseases. 
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Çalışma Ortamında Ergonominin Sürdürülebilir-
liği 
Burcu Felekoglu, Seren Ozmehmet Tasan 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İzmir 

AMAÇ: Ergonomik prensiplere uygun tasarlanmış çalışma ortamları, firmaların çalışan sağlığını ve güvenliğini 
dikkate alarak verimliliklerini arttırmaları açısından çok önemlidir. Günümüzde işyerlerinde ergonomi konusu 
giderek artan bir önem kazanmaktadır. Firmalarda ergonomi ile ilgili çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 
yürütülen çalışmaların bir parçası olacak şekilde yürütülmelidir. Bu kapsamda yapılacak ergonomik çalışmaların 
gerekliliğinin yanı sıra sürdürülebilirliklerinin sağlanması çok önemli bir husustur. Bu çalışmada firmaların işyeri 
ortamında ergonomi ile ilgili yaptıkları çalışmaların firma içerisinde sürdürülebilirliklerinin detaylı olarak incelen-
mesi amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Bu doğrultuda öncelikle ergonomi çalışmaları konusunda endüstriyel ülkelerdeki literatür incelenmiş ve 
işyerlerinde ergonomik çalışmaların sürdürülebilirliğini etkileyen faktörler belirlenmiştir. Daha sonra Türkiye’de 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren değişik boyutlardaki firmalardan anket yöntemi ile bu faktörlerin ne düzeyde 
önemli olduğuna ilişkin görüşleri toplanmıştır. Veri toplama sırasında işyerlerinde ergonomi çalışmalarını yürütü-
lebilecek kişilerin temsilcileri olarak işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile iletişime geçilmiştir.  
BULGULAR: Bu çalışma sonucunda işyerinde formal bir ergonomi ekibi oluşturulması, işyerinde çalışanların er-
gonomik farkındalığa sahip olması, işyerinde uygulamaya geçirilmiş bir ergonomik risk değerlendirme programı-
nın varlığı ve üst yönetimin desteğinin çalışma ortamında ergonomik çalışmaların sürdürülebilirliği üzerine farklı 
düzeylerde önemli etkileri olduğu bulunmuştur.  
SONUÇ: Ayrıca bu konularda çalışacak kişilere firma içi ya da dışında ergonomi konusunda ayrıntılı eğitimler 
verilmesi, firma içerisinde çalışanları bölümler arası ortak ergonomik çalışmalara teşvik etmek, ergonominin iş-
yerlerinde üretime ve verimliliğe katkısının üst yönetimden en alt kademe çalışana kadar herkese aktarılması, 
ergonomi çalışmalarına yeterli işgücü, zaman ve finansal kaynağın ayırılması ve ergonomik bakış açısının firma-
nın stratejik planı içerisine entegre edilmesi gibi diğer faktörlerin de önemli olduğu bulunmuştur. Elde edilen bu 
bulgular çerçevesinde, firmalara ergonomi ile ilgili çalışmalarının sürdürülebilirliğini arttırmak için bu faktörler 
üzerine yoğunlaşan önerilerde bulunulmuştur. 

Sustaining Ergonomics in Working Environment 
 
Burcu Felekoglu, Seren Ozmehmet Tasan 
Department of Industrial Engineering, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey 
 
OBJECTIVE: Designing work environments considering ergonomics principles is very important for companies to 
increase their efficiency while satisfying occupational safety and health requirements. The topic of workplace 
ergonomics has gained increasing importance nowadays. Ergonomics related practices in companies should be a 
part of the occupational safety and health program. Within this context, not only the necessity to do such ergo-
nomics practices but also to ensure their sustainability is vital. In this study, the objective is to investigate the 
sustainability of ergonomics practices pursued by companies.  
METHOD: In this regard, primarily the literature on ergonomics studies in industrial countries has been reviewed 
and the factors that affect the sustainability of workplace ergonomics have been identified. Later, perceptions on 
the level of importance of these factors were collected from companies of different sizes and operating in various 
sectors from Turkey. Data was collected from occupational physicians and occupational safety experts as repre-
sentatives.  
FINDINGS: Findings indicate that creation of a formal ergonomics team, ergonomics awareness among emplo-
yees, the presence of a risk assessment program which has been implemented in the workplace, top manage-
ment support have different levels of importance on the sustainability of ergonomic practices.  
CONCLUSION: Additionally, several other factors; i.e. providing comprehensive in-house and outside training 
programs for the related employees, promoting the collaborated ergonomics practices among various depart-
ments within the company, spreading the value of ergonomics for production and efficiency to everyone, from 
top management to the lowest level employee, within the company, allocating sufficient workforce, time and 
financial resources for ergonomics practices, and integrating the ergonomic perspective into the companies’ stra-
tegic plan were found to be important. In the light of these findings, while focusing on the identified factors sug-
gestions are made to help companies increase the sustainability of their workplace ergonomics practices. 
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Odun Hammadesi Üretim İşçilerinde Ergonomik 
Risk Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırıl-
ması 
Erhan Çalışkan 
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Odun hammaddesi üretimi islerinde, is objesi olan agaç dogal bir varlıktır.Ormandaki agaçlar degisik arazide, 
degisik konumlarda, her biri ayrı sekil ve durumlardadır. Çalısma yeri tabiatın kendisidir. Orman isçisi is araçları 
ile birlikte, genis bir alan üzerinde ve her türlü dıs etkenlere maruz kalarak çalışma metodunu uygular ve o is 
tamamlanınca bir digerine hareket edilir. Dolayısıyla isyeri sabit olmayıp, gezicidir. İsyeri degistikçe çalısma ko-
sulları da degismektedir.İşle ilgili kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesi amacıyla öncelikle işyerlerinde 
ergonomik risk değerlendirmesi gerçekleştirilmelidir. Ergonomik risk değerlendirmesi amacıyla literatürde gelişti-
rilmiş birçok yöntem mevcuttur. Bu çalışmada,5 yöntem seçilmiş ve bu yöntemlerle ilgili ayrıntılı bilgiler sunul-
muştur. Bu yöntemler orman işçileri üzerinde ve ergonomik açıdan öncelikli risk faktörleri olan uygun olmayan 
duruş, kuvvet ve süreklilik faktörlerinin farklı birleşimlerinden oluşan bir modele dayalı olarak değerlendirilmiş-
tir.Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara göre risk yüzdeleri tespit edilmiştir. 

 
Comparison Of Workers Timber Harvesting In Ergonomic Risk Assesment Methodology 
 
Erhan Çalışkan 
KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSTY 
 
Wood raw material in the production of soot, wood is a natural object of wood in different varlıktır.orm implicati-
ons for land in different locations, each of which are in different shapes and situations. The study of the nature of 
the place itself. Forestry workers work with tools, implements over a wide area and being exposed to all kinds of 
external factors and working methods is completed, it will move to another. Thus, the workplace is not hard, it is 
mobile. Workplace change working conditions are also changing the order was related musculoskeletal disorders 
primarily for the prevention of ergonomic risk assessment should be carried out in workplaces.. Many methods 
have been developed in the literature in order to ergonomic risk assessments are available. 
In this study, 5 method chosen to ergonomic risk assessment and presented detailed information on these met-
hods. These methods are not suitable in terms of the primary risk factors on forest workers and ergonomic pos-
ture, strength and continuity factor is assessed on the basis of a model consisting of different combinations.Risk 
percent according to the results obtained in the studies was determined 
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REBA yöntemi kullanılarak düşük maliyetli ergo-
nomik çözümlerin araştırılması 
Fatih Mümtaz Duran1, Nurullah Sinan Köksal2 
1Celal Bayar Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Manisa 
2Celal Bayar Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Manisa 

Kas iskelet rahatsızlıklarına yönelik yapılacak ergonomik iyileştirmeler, çalışan sağlığı ve verimi üzerinde oldukça 
etkilidir. Çalışma hayatındaki bu rahatsızlıklarına neden olan düzensizliklerde, yapılabilecek ergonomik iyileştir-
meler maliyetlerinden dolayı tercih edilmemektedir. İşveren açısından bu iyileştirmelerin yüksek maliyetleri ola-
cağı algısı ön plana çıkmaktadır. Ancak, REBA ergonomik risk analizi yöntemi ile önerilen çözümler yorumlanıp, 
basit ve ucuz çözümlerle bu algının değiştirilmesi amaçlanmıştır. 
Bu çalışmada, beyaz eşya üretim hattında çalışanların duruşları incelenerek ekonomik açıdan uygulanabilecek 
ergonomik iyileştirmeler araştırılmıştır. Beyaz eşya üretim hattında rastgele seçilen 25 çalışanın 143 farklı duruşu 
REBA ergonomik risk analizi yöntemiyle incelenmiştir.  
Bu duruşların 15’i düşük, 78’i orta, 41’i yüksek ve 9’u çok yüksek REBA risk düzeyinde olduğu tespit edilmiş ve 
bu risklere uygun çözümler geliştirilmiştir. 
Bu yaklaşımda, yüksek maliyetinden dolayı bir bütün olarak yapılacak iyileştirmeler yerine, sadece boyun ve 
gövde duruşunu düzeltmeye yönelik iyileştirmeler ele alınmıştır. Bu duruşlardaki bozukluklar için yapılan düşük 
maliyetli iyileştirmelerle, yüksek risk skorlarının orta veya düşük seviyeye indirilmesi sağlanmıştır. Sonuç olarak, 
REBA skorlarında yüksek risk oluşturan duruşların çalışma ortamında yapılacak küçük değişikliklerle orta risk 
seviyesine kolaylıkla düşürülebildiği gösterilmiştir. 

 
Investigating low cost ergonomic solutions by using REBA tool 
 
Fatih Mümtaz Duran1, Nurullah Sinan Köksal2 
1Celal Bayar University, Department of Industrial Engineering, Manisa 
2Celal Bayar University, Department of Mechanical Engineering, Manisa 
 
Ergonomic improvements towards muscoskeletal disorders are highly effective on employee health and producti-
vity. Ergonomic improvements which can be done to prevent work-related disorders are not implemented in 
work life due to being costly. It is perceived by the employers that these improvements may have high costs. 
This study aims to focus on the solutions which are suggested by REBA ergonomic risk assessment tool and 
change the perceptions with simple and convenient solutions. 
The postures of the workers in a white goods production line were evaluated and convenient ergonomic impro-
vements that can be implemented were investigated. 143 different postures of 25 randomly selected workers 
who work in a white good production line were analyzed through REBA ergonomic risk assessment tool. 
The data suggested that 15 of the postures have low, 78 of them have medium, 41 of them have high and 9 of 
them have very high level of MSD risk, and solutions were developed to minimize these risks. 
This study focuses on improving neck and body posture particularly because improvements that will be imple-
mented as a whole will be costly. Together with the low cost improvements that aimed to minimize the disorders 
of these postures, the high risk scores were lowered to middle or low risk scores. As a result, this study showed 
that the postures which got high level of risk of MSD in REBA scores can be easily lowered to medium risk level 
with small changes in the workplace. 
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Mobilya Üretimi Yapılan İşletmelerde Bazı Fizik-
sel Çevre Faktörlerinin İşçi Sağlığı Açısından De-
ğerlendirilmesi 
Hasan Kurban1, Kenan Melemez2, Kıvanç Bakır3, Ali Naci Tankut1 
1Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği 
2Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği 
3Bartın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri 

Gürültü, titreşim ve odun tozu mobilya işletmelerinde işçi sağlığını etkileyen en önemli kriterlerdendir. Bu çalış-
mada gürültü, titreşim ve odun tozu gibi fiziksel çevre faktörlerinin işçi sağlığı üzerindeki etkileri belirlenmeye 
çalışılmıştır. Bartın ve Zonguldak illerinde faaliyet gösteren 10 adet küçük-orta ölçekli panel mobilya üretimi yapı-
lan işletmelerdeki işçiler üzerinde (N=109) anket çalışması yapılmıştır. Anket verilerine ait tanıtıcı istatistiki bilgi-
ler ve frekans analizi ile işletmede çalışan işçilere ait demografik özellikler tespit edilmiştir. Anket sorularına ki-
kare testi uygulanarak gürültü, titreşim ve odun tozunun işçiler üzerindeki etkileri tespit edilmiştir. İşçilerin 
%95,4’ünün gürültüden etkilendiği, %63,3’ünün titreşimden etkilendiği ve %71,6’sının odun tozundan etkilendiği 
tespit edilmiştir. Gürültülü ortamda işçilerin karşılıklı konuşmada zorluk (x2=8,69) çektiği, titreşim faktörünün 
işçilerde aşırı yorgunluğa (x2=4,28) ve odun tozunun öksürük (x2=14,26) ve göz tahrişleri (x2=6,91) gibi rahat-
sızlıklara sebep olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonunda işletmelerde fiziksel çevre faktörlerinden korunmak için 
öneri ve tedbirler sıralanmıştır. 

 
An Evaluation of Some Physical Environmental Factors in terms of Occupational Health 
in Furniture Produces Enterprises 
 
Hasan Kurban1, Kenan Melemez2, Kıvanç Bakır3, Ali Naci Tankut1 
1Bartin University, Faculty of Forestry, Forest Industry Engineering 
2Bartin University, Faculty of Forestry, Forest Engineering 
3Bartin University, Vocational High School, Business Technology Department of Materials and Supplies 
 
Noise, vibration and wood dust problems are some of the most important factors on occupational health in furni-
ture produces enterprises. In this study, negative effects of physical environmental factors such as noise, vibra-
tion and wood dust for employee health were determined. Survey was conducted with employees (N = 109) 
work in 10 small-medium sized panel furniture produce enterprises. Demographic features of employees were 
identified with descriptive statistics and frequency analysis of survey data. Noise, vibrations and wood dust ef-
fects on employees were identified with chi-square test according to survey data. It was found that the rate of 
employees were effected from noise, vibration and wood dust as 95.4%, 63.3% and 71.6%, respectively. It was 
also determined that employees have trouble in conversation (χ2=8.69) at noisy environment, very excessive 
fatigue (χ2=4.28) because of vibration exposure, and coughing (χ2=14.26) and eye irritation (χ2=6.91) prob-
lems through wood dust exposure. Finally, suggestions are made to prevent negative effects of physical envi-
ronmental factors. 
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Ofis Ekipmanlarının Kullanımlarının Ergonomik 
Açıdan Değerlendirilmesi 
Nevin Akılveren1, Murat Etöz2 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Antalya 
2Yrd. Doç. Dr., Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Alan-
ya/Antalya 

Ergonomi, maksimum iş güvenliği ve verimlilik sağlamak amacıyla, insanların anatomik ve bilişsel özelliklerinin, 
çalıştıkları çevrenin ve sistemlerin incelenmesine ve bu öğeler arasında maksimum uyumun sağlanmasına yönelik 
çalışmaların bütünüdür. 
 
Ofis ekipmanlarındaki ergonomik yaklaşımlarla, göz sağlığı korunmakta, hareket sınırları optimum düzeyde sağ-
lanarak, boyun, omuz, sırt ve baş ağrıları ile birlikte bilek kanalı sendromu gibi rahatsızlıkların önüne geçilmekte 
veya en aza indirilmektedir. Böylece insan vücudundan en yüksek verim alınmakta, ofislerde iş sağlığı ve güven-
liği sağlanmaktadır.  
 
Bu çalışmada, çalışanların ofis ekipmanları kullanımları ergonomik açıdan incelenmiştir. Çalışanların ekipmanlara 
antropometrik uygunluğu, kişisel kullanım tercihleri, kullanma şekilleri ve koşulları ile kurumun sunduğu imkanlar 
göz önüne alınarak ergonomik açıdan değerlendirilmiştir. 
 
Elde edilen bulgular ışığında, ofis çalışmalarındaki uygunsuz ekipman kullanımı problemleri tanımlanmış ve bu 
problemlerin çözümüne yönelik öneriler getirilmiştir. 

 
Evaluating The Use Of Office Equipments In Terms Of Ergonomics 
 
Nevin Akılveren1, Murat Etöz2 
1Akdeniz University, Institute of Science, Occupational Health and Safety Master’s Degree Student, Antalya 
2Asst. Prof. Dr., Alanya Alaattin Keykubat University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Alan-
ya/Turkey 
 
Ergonomics is the overall study aimed at investigating people’s anatomical and cognitive features, their workpla-
ce environments and systems, and enabling maximum coordination between these components in order to ensu-
re maximum work safety and efficiency.  
 
By means of ergonomic designs for office equipments eye health is protected; aches on the neck, shoulders, 
back and head are reduced; and disorders such as wrist canal syndrome are prevented or minimized by optimi-
zing the space of movement. Thus highest level of efficiency is obtained from individuals, and occupational he-
alth and safety are ensured at the offices.  
 
In this study, employees’ use of office equipments is investigated in terms of ergonomics. The anthropometric 
fitness of employees for the equipments, personal preferences of use, styles and conditions of use and affordan-
ce provided by the institutions are considered and evaluated in terms of ergonomics. 
In the light of the findings, problems of inappropriate equipment use at the office works have been identified and 
suggestions have been made for the solution of these problems. 
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Relationship between job stress and musculoske-
letal disorders among workers in one industry 
Sara Karimi Zeverdegani1, Samira Barakt1, Maryam Yazdi2, Amir Hossein Molla Agha Babaei3 
1Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfa-
han, Iran 
2Department of Statistics and Epidemiology, School of Public Health, Isfahan University of Medical Sciences, Is-
fahan, Iran 
3Occupational Health Expert, Isfahan Health Center, Isfahan, Iran 

OBJECTIVE: Job stress has several effects on performance and employee activities, which sometimes resulted in 
occupational accidents, therefore managing job stress not only lead to reducing workers' physical and psycholo-
gical effects also can increase productivity, satisfaction and quality of work. Given that musculoskeletal disorders 
including common complaints of workers in work environments so this study aimed to determine the association 
between the prevalence of these disorders and occupational stress among workers in one industry. 
 
MATERIAL-METHOD: This study examined 361 workers in one industry, so job stress was assessment with Dass
21 software and prevalence of musculoskeletal disorders was investigated with nordic questionnaire. In this in-
vestigation some workers demographic parameters were collected in a separate questionnaire. 
 
RESULTS: The prevalence of musculoskeletal disorders in the past 12 months was 78.1%. The highest incidence 
of these injuries was to the lumbar (42.1%) and neck (30.7%) but the lowest incidence was in the leg (12.2%). 
A statistically significant relationship was obtained between body position while working and musculoskeletal 
disorders (Pvalue<0.01), also results show significant relationship between the severity of job stress and muscu-
loskeletal disorders (Pvalue <0.01). 
 
CONCLUSION: The findings show that, posture at work, exercise and smoking are effective in prevalence of 
musculoskeletal disorders in workplace and job stress has a direct relationship with musculoskeletal disorders, so 
that if job stress is not considered in the workplace, can be effective in the prevalence of these disorders. 
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A Framework for Investigating the Factors That 
Affect Knowledge Workers to Take Rest Breaks in 
Work Hours 
Şeyma Küçüközer Çavdar, Tuğba Taşkaya Temizel 
Department of Information Systems, Middle East Technical University, Ankara, Turkey 

Most of the office workers in today’s world face repetitive movements and/or static postures in their work lives. 
These repetitive movoments and static postures lead to work related musculoskeletal disorders (WRMSDs). He-
alth and Safety Agencies throughout Europe and USA have developed intervention strategies for preventing 
WRMSDs such as taking rest breaks regularly. Rest breaks in every 60-90 minutes, and simple exercises for 
neck, shoulders and wrists have been widely suggested in the literature as well. However, rest break times sho-
uld be designed in a way that office workers do not lose their focus on their work, and the break times can be 
adapted to work routines and personal characteristics. In this study, a framework for investigating the factors 
that affect office workers to take breaks, and to do exercises will be developed. Participants will get notifications 
on their mobile phones about taking breaks during work hours based on their schedules. Experience Sampling 
Method will be adopted which means that each time a reminder is sent, workers are requested to answer five 
simple questions about their availability for that moment. Furthermore, the mobile application which is the me-
dium for message delivery will collect mobile sensor data such as location, activity (via accelerometer), and mo-
bile ringer state (bell, vibrate or silent) so that relation between context and availability during work hours wil be 
investigated. Personal information will be collected through questionnaires (e.g. personality traits, mobile addic-
tion level, or locus of control through taking breaks, and regular work breaks such as coffee breaks). Results of 
the study will present the factors related to taking breaks. Based on these factors, rest break times could be 
designed effectively in organizations as a prevention from WRMSDs. 
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Helikopter pisti apron çalışanlarının gürültü ma-
ruziyet değerlendirmesi 
Zafer Bilgin1, Hakkı Şahin1, Tülin Gündüz2 
1Işık Üniversitesi İş Güvenliği Yüksek Lisans Programı, Bursa 
2Uludağ Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bursa 

AMAÇ: Bu çalışma, helikopter pisti yer hizmetleri ekibinin çalışma ortamındaki gürültü düzeyinin incelenmesini 
içermektedir. Çalışmada amaç, helikopter pisti yer hizmetleri ekibinin maruz kaldığı gürültü maruziyet değerleri-
nin belirlenmesidir.  
 
YÖNTEM: Helikopter pisti yer hizmetleri ekibinin helikopter başında, uçuş öncesi uçuş sonrası yürüttükleri faali-
yetler kapsamında helikopter motoru, ana rotor ve kuyruk rotorundan kaynaklanan gürültü düzeyi ölçülmüştür. 
Belirlenen çalışma helikopter çalışırken ve çalışmazken pist bölgesinde 4 ayrı noktadan ölçümler yapılarak gürültü 
ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 
 
BULGULAR: Helikopter pist 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 kay-
nak gürültüleri ve arka plan aşma miktarları arasındaki farklar 10 dB’den yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
 
SONUÇ: Gürültü ölçümlemelerin sadece çevre için değil helikopter pisti 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 alın-
masının, ortam ve kişisel ses ölçümlerinin sürekli olarak yapılmasını sağlayacak sistemler kurulmasının, artarak 
devam eden hava araçları ses maruziyetini önlemede etkili olacağı değerlendirilmiştir. 

 
Noise aspect evaluation of the helipad ground services team 
 
Zafer Bilgin1, Hakkı Şahin1, Tülin Gündüz2 
1Isik University, Occupational Health and Safety, Master Program, Bursa 
2Uludag University, Department of Industrial Engineering, Bursa 
 
AIM: This work contains that evaluation of the noise level in working environment of helipad ground services 
team. The aim of the study is determined the noise exposure values that is exposed of the helipad ground servi-
ces team. 
 
METHOD: The helipad ground services team has administrated some activities in letting helicopter, prior to flight, 
after the flight. In scope of these activities the noise level has been measured that is caused of helicopter engi-
ne, main engine and tail engine. Noise measurements have been realized by doing measurements from four 
different points in the helipad while the helicopter is running and is not running. 
 
RESULTS: It has been determined that differences between the noise that is performed at the helipad, obtained 
from no 1, 2, 3, 4 measure points are higher than 10 dB the pure source noises that calculated based on Envi-
ronment and Forest Ministry Environmental Noise Measurement and Evaluation Manual and background suspen-
ded amount. 
 
CONCLUSION: It is determined that noise measurements should be done based on both environment and all 
runs in the helipad. 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 drawal 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. 
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OP-142 

Eczacılık Fakültesi Laboratuvarlarında İş Sağlığı 
ve Güvenliği Koşullarının Değerlendirilmesi 
Lütfiye Hilal Özcebe, Erdem Çavlan 
Hacettepe Üniversitesi, İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Ankara 

Laboratuvar çalışanları çalıştıkları laboratuvarın özelliğine bağlı olarak, kimyasal, biyolojik, fiziksel ve radyoaktif 
tehlikelerin yanı sıra kas-iskelet sistemi zorlanmalarını da içeren birçok farklı potansiyel tehlikelere maruz kal-
maktadır. 
AMAÇ: Laboratuvar çalışanlarının; bazı sosyo-demografik özellikleri, çalışma hayatı bulguları, genel sağlık durum-
ları ve yakınmaları, iş sağlığı ve güvenliği bilgi düzeyleri, çalışma ortam koşulları hakkındaki algı ve görüşlerinin 
saptanmasıdır.  
YÖNTEM: Bu araştırma, Ankara’da büyük bir üniversitenin Eczacılık Fakültesi laboratuvarlarında çalışanların katı-
lımı ile sağlanmış tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir çalışmadır. Örnek seçilmemiş, bütün laboratuvarlarda ince-
leme yapılmıştır. Araştırma kapsamında 59 çalışana ulaşılmıştır. Laboratuvar çalışanlarına yüz yüze veri toplama 
tekniği ile anket yöntemi uygulanarak sosyo-demografik, çalışma hayatı, sağlık durumları vb. konulara ilişkin 
veriler toplanmıştır. Laboratuvar çalışma ortam koşularına ilişkin durum tespiti verileri, geliştirilen kontrol listesi 
kullanılarak araştırmacının gözlemi ile toplanmıştır. 
BULGULAR: Çalışanların yarısından fazlası (%56,4) tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Araştırmaya katılan 
40 kişi (%76,9) yaptıkları işin riskli ya da çok riskli olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların üçte ikisinden fazlası 
(%67,9) yaptıkları işin güvenli olmadığı görüşündedir. Katılımcıların çoğunluğu (%70,7) koruyucu maskeyi bazen 
kullanmakta ya da hiç kullanmamaktadır (%22,4). Araştırmaya katılanların önemli çoğunluğu (%89,8) çalışma 
ortamındaki kokudan rahatsız olduğunu belirtmiştir. Ancak katılımcıların çoğunluğu (%70,7) koruyucu maskeyi 
bazen kullanmakta ya da hiç kullanmamaktadır (%22,4). Çalışanların %81,4’ü hoş olmayan koku hissi; %72,2’si 
baş ağrısından; %70,6’sı boğaz kuruluğu, boğaz ağrısı hassasiyet, kuru öksürükten; %67,9’u gözlerde yanma-
batma, sulanma, kızarıklık ve %65,3’ü ise halsizlik, yorgunluk-bitkinlik şikâyetlerinden yakınmaktadır. 
SONUÇ: Laboratuvar çalışanların sağlık yakınmalarının çalışma ortamı koşulları arasındaki ilişki istatistiksel olarak 
anlamlı çıkmamıştır. Laboratuvarlar için kimyasal hijyen planının hazırlanması ve uygulamaya konulması ile ça-
lışma ortam koşullarının iyileşeceği düşünülmektedir. 

Health and Safety Conditions at Faculty of Pharmacy Laboratories 
 
Lütfiye Hilal Özcebe, Erdem Çavlan 
Department of Occupational Health and Diseases, Hacettepe University, Ankara, Turkey 
 
Depending on the type of laboratory, laboratory workers are exposed to numerous potential hazards including 
chemical, biological, physical and radioactive hazards, as well as musculoskeletal stresses. 
OBJECTIVE: The aim of this study to determine work life and sociodemographic properties and health conditions, 
cccupational conditions and work area situations, opinions and perceptions about occupational conditions of emp-
loyees of a faculty of pharmacy laboratories. 
METHOD: This research is descriptive epidemiological study achieved with the participation of one of the leading 
University's faculty of pharmacy laboratory employees in Ankara. Data was collected form 59 employees. Two 
types of questionnaires were used in data collection: improved workplace assessment form filled by the researc-
her and employee questionnaire applied by face to face interviews. 
RESULT: More than half of employees (56.4%) are working full time. 40 employees (76.9%) think that their job 
is risky or very risky. More than two-thirds of respondents (67.9%) thinks that their job is not safe. Most of the 
respondents (70.7%) do not use protective mask all the time or they use protective mask sometimes (22.4%). A 
huge number of employees (89.8%) stated that the working environment is uncomfortable smell. However, ne-
arly all of the respondents (70.7%) use protective mask or sometimes does not use at all (22.4%). 81.4% of 
employees complaint about unpleasant smell; 72.2% of the headaches; 70,6% of the dry throat, sore throat, 
tenderness, dry cough; 67.9% of eyes burning-stinging, tearing, redness and fatigue and 65.3% of weakness, 
exhaustion-fatigue. 
CONCLUSION: The relationship between workplace conditions of the laboratory workers' health complaints were 
not statistically significant. Workplace safety is expected to improved by preparation and applying of chemical 
hygiene plan for laboratories. 
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Kimyasalların Kullanımında İş Sağlığı ve Güven-
liği - Tekstil Sektörü ve Otomatik Dozajlama Sis-
temi 
Fatih Uğurlu 
İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Kimyasal maddeler başta kimya ve tekstil sektörü olmak üzere neredeyse bütün endüstri dallarında ve günlük 
yaşamımızda yoğun olarak kullanılmaktadır. İşyerlerinde tehlikeli kimyasalların kullanılması yanıklar, zehirlenme-
ler vb. şekillerde meydana gelen iş kazalarını ve birçok meslek hastalıklarını da beraberinde getirmektedir. Ülke-
mizde kimyasal kullanımında iş sağlığı ve güvenliği önlemi deyince ilk akla kişisel koruyucu ekipmanlar özellikle 
maske ve eldiven kullanımı akla gelmektedir. Ancak risklerden korunma prensiplerinde kişisel koruyucu kullanımı 
en son sırada yer almakta olup 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince daha teknolojik ve güvenli 
çalışma yöntemleri ile toplu koruma yöntemlerine öncelik verilmesi gerekmektedir. Bu makalemizde tekstil sektö-
ründe kimyasallar nedeniyle meydana gelen iş kazalarını çok önemli ölçüde azaltan, çalışanların tehlikeli kimya-
sallara maruz kalmadan bu kimyasalların gerekli yerlere gönderilmesini sağlayan otomatik dozajlama sistemi 
anlatılmaktadır. Ayrıca daha önce meydana gelmiş iş kazası örnekleri de verilerek otomatik dozajlama sistemi ile 
bu kazaların nasıl önlenebileceğine yer verilmiştir. Sonuç olarak ta otomatik dozajlama sistemlerinin işletmelerde 
verimliliği arttırdığı, üretim hatalarını azalttığı ve daha önemlisi kimyasalların neden olduğu iş kazalarını çok bü-
yük ölçüde azalttığı ortaya konulmuştur. 

 
Occupational Health And Safety in The Use Of Chemicals - Textile İndustry and Auto-
matic Dispensing System 
 
Fatih Uğurlu 
Labour Inspection Board 
 
Chemicals are widely used in almost all industries especially in the chemical and textile industry and our daily 
lives. Using dangerous chemicals in workplaces brings along many work-related accidents such as chemical 
burns, poisoning and occupational diseases. In Turkey, the first safety measurement comes to mind is personal 
protective equipment especially masks and gloves. However, the use of personal protective equipment take pla-
ce the last one in occupational health and safety principles and according to the Occupational Health and Safety 
Law No. 6331 the priority should be given to more technological and safe working methods.This article is about 
automatic dosing system that allows the sending of these chemicals where necessary and reduces work-related 
accidents caused by chemicals very significantly. In addition, true life accident samples are given and explained 
how to prevent these accidents with using automatic dosing system. As a result, this article shows that automa-
tic dosing system increases the productivity and more importantly reduces the work-related accidents and disea-
se caused by dangerous chemicals. 
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Boya Terbiye İşletmelerinde Kullanılan Tehlikeli 
Kimyasallar ve Alınması Gereken Tedbirler 
Hüseyin Benli, Enes Gündüz 
Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, Kayseri 

Bu çalışmada; boya terbiye işletmelerinde kullanılan tehlikeli kimyasal maddelerin kullanım özelliklerinin araştı-
rılması, depolamada uygulanması gereken hususlar ve bu işletmelerde çalışanların eğitilmesi konuları detaylı bir 
şekilde araştırılmıştır. Boya terbiye işletmeleri, tekstil sanayinin en önemli kollarından biridir. Günümüzde kullanı-
lan birçok tekstil materyali boyanarak kullanılmaktadır. Boyama işlemlerinde genellikle zararlı ve tehlikeli kimya-
sal maddeler kullanılmaktadır. Bu tehlikeli kimyasallar içinde bazıları kanserojen özellikte, bazıları parlayıcı, pat-
layıcı ve hatta mutajenik özellikler bile göstermektedirler. Örneğin; patlayıcı ve oksidatif bir madde olan hidrojen 
peroksit tekstil materyallerinin ağartılmasında, sodyum sülfür gibi toksik, sodyum hidroksit gibi alerjik maddeler 
boyama ve ön terbiye işlemlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Özellikle uzun süreli kullanımlar da boyahane-
lerdeki bu kimyasal maddelerin çalışanlar üzerindeki tehlikelerini ortadan kaldırmak için çok ciddi çalışmaların 
yapılması, çalışanların periyodik eğitimlerden geçirilmesi şarttır. Tekstil ürünleri ihracatının ülkemizde lokomotif 
sektörlerden biri olduğu düşünüldüğünde sektörde ki çalışan sayının yüksek olması alınacak tedbirlerin ne denli 
önemli olacağının da açık göstergesidir. 

 
The use of hazardous chemicals and cautions in the dyeing and finishing departments 
 
Hüseyin Benli, Enes Gündüz 
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Vocational School, Erciyes University, Kayseri, Turkey 
 
In this study; dye finishing evaluate the handling characteristics of the hazardous chemicals used in business, 
the issues that need to be implemented in storage and training of workers in these operational issues have been 
investigated in detail. Dye-finishing department enterprises, is one of the most important branches of the textile 
industry. Dyed textile material is used in many areas, today. Harmful and hazardous chemicals often used in the 
dyeing process. This carcinogenic properties of some hazardous chemicals, some flammable, even explosive, and 
even demonstrate mutagenic properties. For example; explosives and oxidative bleaching agent hydrogen pe-
roxide textile materials, such as sodium sulfide toxic, allergenic substances are widely used in dyeing and pretre-
atment like sodium hydroxide. In particular, long-term use can also be very serious work to eliminate the danger 
of these chemicals on employees in the paint shop, it is necessary to undergo periodic training of employees. 
Exports of textile products is one of the leading sectors of our country. There are a large number of employees. 
Therefore, these issues must be worked very serious. 
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The importance of vapor pressure during emis-
sion of flammable liquids 
Mustafa Bağan 
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği 

In the plants which may be in the ATEX scope, generally ISO 670079-10-1 standard is used for estimation of 
"atmosphére explosible" made by emission of flammable gas or liquids. But this standard is usable for the emis-
sion of flammable gas or liquid from the system closed. It is not usable for the estimation of "atmosphére explo-
sible" for the emission made by the vessels open to atmosphere. This kind of the emission are related to the 
vapor pressure of liquid emitted. In this paper we try to explain to how can we determine of "atmosphére explo-
sible" by using vapor pressure of liquid emitted. 
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Kuru temizleme atölyelerinde çalışanların maruz 
kaldığı kimyasal risk faktörlerinin incelenmesi 
Ömer Oran, Yunus Kısa 
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı 

Bu çalışmanın amacı; kuru temizleme atölyelerinde çalışanların maruz kaldığı kimyasal risklerin tespit edilmesi, 
ölçüm alınması, sağlık ve güvenlik etkilerinin belirlenmesidir. Sahada yapılan incelemelerde neredeyse bütün 
firmaların solvent olarak Perkloroetilen’i (PERC) kullandığı gözlenmiştir. PERC; insan vücuduna solunum veya deri 
yoluyla girmektedir. PERC buhar/gazlarına maruz kalındığı takdirde çeşitli rahatsızlıklar meydana gelebilmektedir. 
Kuru temizleme atölyeleri ülkemizin her yerinde olduğu gibi Ankara’da da birçok noktada yer almaktadır. Anka-
ra’da yerleşik bulunan bütün alışveriş merkezlerinde kuru temizleme atölyeleri bulunduğu gibi ihtiyaca bağlı ola-
rak meskun mahallerde de faaliyetini sürdüren bir çok firma mevcuttur. Yapılan saha çalışmalarında, meskun 
mahallerde faaliyet gösteren firmaların çoğunun küçük ölçekli olduğu ve kuru temizleme işleminden ziyade ütü 
ve basit yıkama hizmeti verdiği tespit edilmiştir. Bundan dolayı, bu tip işletmelerde kimyasal maruziyeti neredey-
se hiç bulunmamaktadır. Yapılan çalışmanın bütün sahayı temsil edebilmesi için, birçok atölyede, PERC konsant-
rayonunun yüksek olduğu yerlerde numune alınmış ve çalışanların tehlikeli kimyasallara maruziyeti belirlenmiştir. 
Maruziyetin tam olarak tespit edilebilmesi için kuru temizleme makinesinin çalıştığı zaman periyodu seçilmiştir. 
Ölçüm çalışması yapılırken ortam şartları, havalandırma sisteminin olup olmadığı, kimyasal kokusu vb. bilgiler 
kayıt altına alınmıştır. Kısa süreli yapılan ölçümlerde ACGIH tarafından belirlenen 100 ppm sınır değerin, numune 
alınan 12 işyerinden sadece birisinde aşıldığı tespit edilmiştir. 

 
Research of chemical risk factors to which workers exposure in the dry-cleaning shops 
 
Ömer Oran, Yunus Kısa 
Occupational Health and Safety Research and Development Institute 
 
The aim of the study is that determination of health and safety effects, identify of chemical risk that workers 
have exposured and measurement of contaminants. In the research of the field, nearly it was observed that the 
whole firms use Perchloroetylene as a solvent. PERC, enters the body throgh inhalation and skin. In case of 
exposure PERC vapour or gases occur various diseases. Dry cleaning shops is located in several point of Ankara 
like everywhere in Turkey. In the field studies, most of firms operating in the residental area were small-scaled 
and determined them giving basic celaning and iron service rather than dry cleaning. Therefore; chemical expo-
sure in this type dry cleaning shops hardly ever have found. 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 dangerous chemicals. It was 
selected time period that dry cleaning machine working to be determined exposure completely. As it was samp-
led, data such as atmosferic conditions, whether or not venting system, chemical odour recorded. In the short-
term sampling, 100 ppm limit values that designated by ACGIH was determined to be surpassed lonely in the 
one of twelve shops. 
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Patlayıcı Ortam Bölge (Zone) Hesaplamasında 
CFD Modelleme Yaklaşımı ve EN 60079-10-
1:2015 Standartının Getirdiği Yeni Bakış Açısı – 
QUADVENT Modeli 
Özlem Özki ̇li ̇ç 
ÖNDER AKADEMİ Endüstriyel Güvenlik Danışmanlık Eğitim ve İleri Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. 

ATEX Direktifleri olarak bilinen, 99/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi 2002 yılında, 99/9/EC 
sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi ise 2003 yılında mevzuatımıza uyumlaştırılmıştır. Çalışanların 
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’te Bölge’lerin (Zone) genel tarifi yapılmakta 
ve bir tesisteki tehlikeli alanların hangi bölgelere girdiğinin belirlemesi işverene bırakılmaktadır. Yine yeni yönet-
meliğimizde patlayıcı ortam risklerinin değerlendirilmesi, patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı 
ile patlamadan korunma dokümanı hazırlama yükümlülüğü işverene verilmektedir.  
Günümüze kadar hazırlanmış olan Patlamadan Korunma Dokuman’larında çoğunlukla EN 60079-10-1:2009 stan-
dartı kullanılmıştır. Ancak yeni yayınlanan TS EN 60079-10-1:2015 standartı Zone (Bölge) hesaplamasına çok 
farklı ve yeni bir yaklaşım getirmektedir. 
Bu tebliğde özellikle ülkemizde yeni yayınlanan TS EN 60079-10-1:2015 standartındaki CFD modellemesi yakla-
şımından bahsedilecek ve standartın ana mantığını oluşturan QUADVENT modeli irdelenicektir. 

 
CFD Modelling Approach in Explosive Environment Hazardous Area Classification and 
New Perspective Brought by EN 60079-10-1:2015 standard called QUADVENT 
 
Özlem Özki ̇li ̇ç 
ONDER AKADEMI Industrial Safety Consultancy Training and High Technology Products Trade Inc. 
 
Known as the ATEX Directives, Directive 99/92/EC of the European Parliament and the Council in 2002, and the 
European Parliament and Council Directive 99/9/EC in 2003 is aligned with our legislation. 
In Turkish directive about Protection of Workers at Risk from Explosive Atmospheres, definitions of Zones are 
given in general and the decision that what parts of the facility are to be in a certain zone is left to employer.  
EN 60079-10-1:2009 standard is widely used in Explosive environment Hazardous Area Classification so far. 
However, recently announced standard TS EN 60079-10-1:2015 brings a completely different new paradigm to 
Hazardous Area Classification. 
In this paper, CFD modelling approach employed in recently announced standard TS EN 60079-10-1:2015 will be 
studied and QUADVENT model which form the backbone of the standard will be investigated in detail. 
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Benzin İstasyonlarında Çalışanların Maruz Kal-
dıkları Kimyasallar ve Bunların Sağlık Üzerine 
Etkileri 
Petek Olgun1, Prof. Dr. Ali Naci Yıldız2 
1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitisü Başkanlığı 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara 

Benzin istasyonlarında çalışanlar akaryakıt içinde bulunan kimyasallar nedeniyle risk altındadırlar. Bu çalışmanın 
amacı, araştırma kapsamındaki benzin istasyonlarında çalışanların karşılaştıkları kimyasal etkenleri ve bunlara 
bağlı sağlık sorunlarını saptamaktır. Tanımlayıcı tipte olan araştırmanın verileri Ankara’daki 10 benzin istasyo-
nunda 10.10.2010-04.08.2011 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırma grubu 57 kişidir (11 market çalışanı, 46 
pompacı). İşyeri ortamı ölçümleri, kişisel gaz maruziyeti ölçümleri, laboratuvar tetkikleri yapılmış, anket uygu-
lanmıştır. 
Ortam ölçümlerinde isopropil alkol, metil alkol ve etil alkol saptanmamışken, karbon monoksit ve kükürt dioksit 
ölçümlerinde sınır değerlerin üzerinde saptamalar bulunmuştur. Araştırma grubunun yaş ortalaması 27,64±5,13 
yıldır, dördü kadındır, %68,4’ü lise veya üniversite mezunudur, ortalama 4,8±4,7 yıldır benzin istasyonunda ça-
lışmaktadırlar, %45,6’sı şişmandır, %65,7’si sigara içmektedir. Erkeklerin %42,5’inde, kadınların yarısında anemi 
saptanmıştır. Kişisel maruziyet ölçümlerinde toluen ve ksilen değerleri limit değerlerin altında bulunmuşken ben-
zen 3, etil benzen 1, formaldehit 8, idrarda fenol 16, idrarda hipürik asit 4 kişide referans değerlerden yüksek 
düzeyde saptanmıştır. Çalışanların görevi, benzin istasyonunda çalışma süresi ve sigara içme durumlarına göre, 
idrarda fenol düzeyleri ve idrarda hipürik asit düzeyleri istatistiksel olarak önemli düzeyde farklı saptanmamıştır 
(p> 0,05). Kişisel benzen maruziyeti düzeyine göre idrarda fenol düzeyi karşılaştırılmasında istatistiksel olarak 
önemli düzeyde fark saptanmamıştır. Benzin istasyonlarında, önleyici ve gerektiğinde koruyucu düzenlemeler 
yapılmalı, tıbbi, teknik ve idari önlemler alınmalıdır. 

 
The Chemicals that Gas Station Workers Are Exposed and The Effects of These Chemi-
cals on Health 
 
Petek Olgun1, Prof. Dr. Ali Naci Yıldız2 
1Ministry of Labor and Social Security / Occupational Health and Safety Institute 
2Department of Public Health, Hacettepe University, Ankara, Turkey 
 
Gas station workers are at risk because of the chemicals in the fuel. The aim of this study is, to determine the 
chemical factors and related health problems faced by the gas station workers. Data of this descriptive study 
were collected in 10 gas stations in Ankara between 10 th October 2010 – 04 th August 2011. The research 
group constituted of 57 workers (11 grocery employees, 46 gas pump attendants). Workplace environment mea-
surements, individual gas exposure measurements, laboratory tests were conducted and a survey was adminis-
tered. In the environment measurements whereas isopropyl alcohol, methyl alcohol and ethyl alcohol were unde-
tected, some of the measured values for carbon monoxide and sulfur dioxide were over the limit. The mean age 
of the study group was 27.64 ± 5.13 years, four of them were women, 68.4% were high school or college gra-
duates. The workers were working at the gas station for 4.8 ± 4.7 years, 45.6% were obese, 65.7% were smo-
kers. Anemia was detected in 42.5% of men and half of the women. In the personal exposure measurements 
toluene and xylene measurements were found below the limit values, whereas benzene (3 workers), ethyl ben-
zene (1 worker), formaldehyde (8 workers), urinary phenol (16 workers) and hippuric acid in urine (4 workers) 
were detected to be higher than the reference values. There was no statistically significant relation in urinary 
hippuric acid and urine phenol levels according to smoking status, the tasks of workers and working duration in 
the gas station (p> 0.05). The correlation between individual benzene exposure level and the level of phenol in 
urine was also not statistically significant (p> 0.05). In gas stations preventive and protective arrangements 
should be made as needed and medical, technical and administrative measures should be taken. 
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Yapı Kimyasalları Sektöründe İş Sağlığı ve Gü-
venliği Uygulamalarının Değerlendirilmesi 
Rifat Battaloğlu, Koray Buhurcu 
Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacı; iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, 
daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, üretim güvenliğini sağlayarak verimi artırmak ve işletme gü-
venliğini sağlamaktır Tehlikeli kimyasal maddelerin sanayi içerisinde iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri önemli bo-
yutlardadır. Risk değerlendirme çalışanların korunması, iş devamlılığı ve yasal uyum için oldukça önemli bir ba-
samaktır. Bu çalışmada, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapı kimyasalları sektöründe bir çalışma gerçekleşti-
rilmiştir. Kullanılmakta olan farklı risk değerlendirme metotları bulunmaktadır. Ancak bu metotların tek başına 
kullanılması ile bir işletmenin tüm risklerini kapsaması mümkün değildir. Bu kapsamda sektöre özel riskler göz 
önüne alınarak mevcut risk analiz yöntemleri arasından seçilmiş farklı yöntemler ile risk analizleri yapılmış ve bu 
yöntemler karşılaştırılarak ve sektör için çözüm önerileri sunulmuştur. 

 
Evaluation of Occupational Health and Safety Practice in Construction Chemicals In-
dustry 
 
Rifat Battaloğlu, Koray Buhurcu 
Niğde University, Science and Art Faculty, Department of Chemistry 
 
The main aims of the Occupational Health and Safety; To protect the employees from occupational accidents and 
occupational diseases, to provide employees healthier conditions, to increase capacity with providing product 
safety and to provide working safety. The hazard dimension of chemical materials in industry about Occupational 
Health and Safety is very important.A risk assessment is an important step in protecting your worker and your 
business continueties, as well as complying with the law. In this study it conducted a study in Occupational He-
alth and Safety within the scope of the construction chemicals industry. There are different risk assessment met-
hods being used. However, to cover all risk of an entity by using these methods alone is not possible. In this 
context, particular risks for the sector selected from existing methods of risk analysis taking into account the risk 
analyses were presented with different methods and techniques for comparing and industry solutions. 
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OP-150 

Patlayıcı Ortamlarda Zone Hesaplamaları ve 
Standart Yöntemleri ve Sonuçları Arasındaki 
Farklar 
Tahsin Aykan Kepekli, Müberra Demircioğlu, Merve Buse Özdem, Meltem Temay Güler, Ulaş Çınar, Uğur Saklan-
gıç, Aliye Kaşarcı Hakan 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul 

Çalışanları sağlık ve güvenlik yönünden işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden korumak için 
alınması gereken çeşitli önlemler günümüzde önem kazanmaktadır. Patlama riskinin belirlenip değerlendirmesi, 
patlayıcı atmosfer oluşabilecek tehlikeli bölgeleri belirlenip sınıflandırılması ve zone haritalarının çıkarılmasında; 
yanıcı sıvı ve gazlar için TS EN 60079-10-1 ve tozlar için TS EN 60079-10-2 standartlarından yararlanılır. Yanıcı 
gaz ve sıvılar için bu işlemler yapılırken TS EN 60079-10-1 standardındaki formüller ile hesaplamaların yapılması 
gerekmektedir. Standart metodolojisindeki hesaplamalar ile patlayıcı ortam hacimleri, zone sınıfları belirlenir. 
Fakat bu standartlardaki metodoloji; karmaşıklığı sebebiyle uzmanlar tarafından zor anlaşılabilmektedir. Hesap-
lamalar yapılıp zone’ların belirlenmesi ile alınacak mühendislik önlemleri ve zone’larda kullanılması gereken ATEX 
sertifikalı ekipmanların asgari güvenlik özellikleri belirlenir. 60079-10-1 standartı 2015 yılında tekrar güncellen-
miş ve hesaplama yöntemlerine değişiklikler getirilmiştir. Bununla beraber patlayıcı ortam zone’ları, gaz bulutu 
patlama aralığında kalan alan ve hacimleri ayrıca çeşitli modelleme metodolojileri ve bunları kullanan programlar 
vasıtası ile de hesaplanabilmeleri ve geometrik olarak konumlandırılabilmeleri mümkündür. Çalışma kapsamında 
TS EN 60079-10-1 2009 ve 2015 versiyonları ve EPA ALOHA modelleme algoritmaları ile örnek senaryolar hesap-
lanmış ve sonuçları karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, bazı senaryolarda metodolojiler arasında fazla fark etmezken, 
bazı senaryolarda ise belirgin farklar olduğu gözlemlenmektedir. 

 
Zone Calculations in Explosive Atmosphere: Differences Between Standart Methods 
and Results 
 
Tahsin Aykan Kepekli, Müberra Demircioğlu, Merve Buse Özdem, Meltem Temay Güler, Ulaş Çınar, Uğur Saklan-
gıç, Aliye Kaşarcı Hakan 
Istanbul Yeni Yüzyıl University, Occupational Health and Safety Department, Istanbul 
 
There are a number of precautions that needs to be taken in order to protect the workers from the dangers of 
explosive atmosphere in work places. The determination and assessment of explosion risk; classification and 
mapping of zones are done according to TS EN 60079-10-1 for flammable liquids, gases and TS EN 60079-10-2 
for dust zones. Using the algorithms laid out in the standard TS 60079-10-1, explosive atmosphere volumes and 
zone classifications are determined although methodology of the standard is usually hard to grasp by the 
experts. After the calculations are done and zones are classified, engineering precautions and ATEX certified 
equipment that needs to be used in the zones are determined. The 60079-10-1 standard was updated lately in 
2015 and several changes for calculation methods were introduced. Additionally, it is also possible to calculate 
explosive atmosphere zones, concentration areas – volumes and locate the zones geospatially with several mo-
deling algorithms and software that use these. In scope of this study, several exemplary scenarios were calcula-
ted using TS EN 60079-10-1 2009 and 2015 versions, EPA ALOHA modeling algorithms and the results were 
correlated. The outcomes were found to be similar between the methodologies with some scenarios, while signi-
ficant differences were seen in some other. 
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İş Hijyeninin İSGde Rolü 
The Role of Occupational (Industrial) Hygiene In OSH 
 

OP-151 

Occupational Hazards' Exposure in Egyptian Fo-
undries 
Adel Mahmoud Zakaria1, Kamal Hamed Nowier2, Gamal Mohamed El Maghraby3 
1King Abdulaziz University 
2High Institute of Public Health 
3Ministry of Manpower and Immigration 

Scope: The working environment of foundries is hazardous and characterized by multiple simultaneous chemical, 
physical and mechanical hazards exposure, which would lead to highhealth risk to foundry workers. The aim of 
the present work is to evaluate occupational hazards in four foundries, two in Alexandria: El Nasr and Ramsis, 
and two in Behira: Misr Spinning and Weaving and Misr Rayon companies. 
METHODS: Levels of total and respirable dust, free silica % in total dust and lead concentration in total and res-
pirable dust; NO2, SO2 and CO concentrations; noise and heat stress levels have been determined in the present 
work. Direct reading calibrated instruments, standard chemical and spectromertry methods and atomic absorp-
tion spectroscopy have been utilized. 
FINDINGS: The results of the present work revealed; 1. The levels of total dust and respirable dust exceeded the 
threshold limit values at knockout and cleaning operations at El Nasr Company. 2. Free silica percentage excee-
ded permissible levels in all operations except pouring in El Nasr Company. 3. CO levels in Misr Spinning and 
Weaving Company were higher than threshold levels. 4. Noise levels in knockout and cleaning operations at the 
four companies were exceeding the threshold limit values. 5. Heat stress levels in melting and pouring operati-
ons in El Nasr and in pouring operation in Ramsis Company were higher than the maximum permissible levels. 
RESULTS: The four surveyed foundries were different mainly in applied technology, capacity and workload. The 
majority of the assessed chemical hazards were within threshold limits value with some exceptions; whereas, 
physical hazards were exceeding threshold limit values. 
The combined exposures of chemical and physical hazards might create much serious situation than expected. 
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OP-152 

İş Hijyeni Laboratuvarlarının Kimyasal Paramet-
relerde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 
Ayşe Erim 
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü 

20.08.2013 tarihinde yayımlanan ve amacı; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki 
kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, 
test ve analizleri yapacak özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının yetkilendirilmesine ilişkin 
usul ve esasları düzenlemek olan İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin 
20.08.2015 tarihinde yürürlüğe girmesinden bu yana İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Konusunda Yetkilendi-
rilmiş Laboratuvarlar, Türkiye’deki İSG hizmetlerinin yürütülmesinde rol almaya başlamış ve günümüze kadar 
gerek sayıları gerek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri içerisinde payı itibari ile sürekli yükselen bir grafik ortaya 
koymuştur. 
Bu kapsamda Yetkilendirme süreci esnasında laboratuvarların yönetmelikte belirtilen kimyasal parametreler hu-
susunda dikkat etmesi gerekenleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 
Laboratuvar, metot seçiminde elde edilen sonuçların iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki veya ilgili standartlar-
daki sınır değerler ile karşılaştırılmasına imkân tanıyan, güncel iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metotlarını kullan-
mak ve seçtiği standart metotları uygulayabildiğini teyit etmek, 
Standart olmayan, laboratuvarda geliştirilmiş ve ilavelerle takviye edilmiş veya değiştirilmiş standart metotların 
amaçlanan kullanıma uygun olduklarını teyit etmek için bu metotları geçerli kılmak, 
Numune alma işlemini ulusal ve/veya uluslararası standartlara ve kullanılan metotlara göre yapmak, numune 
alma süresini yapılan iş sırasındaki maruziyeti temsil edecek şekilde düzenlemek, 
İşyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune alma ve değerlendirme stratejileri be-
lirlenirken, TS EN 689 “İşyeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler ile Karşılaştı-
rılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz” ve benzeri standartların güncel hallerini dikkate 
almak, 
Laboratuvar tarafından yapılan her bir iş hijyeni ölçüm, test ve analizine ait sonuçları, doğru, açık, kesin, tarafsız 
ve iş hijyeni ölçüm, test ve analiz metotlarında belirtilen bütün özel talimatlara uygun şekilde rapor etmek. 

 
Attention to issues of chemical parameters related to Occupational Hygiene Laboratory 
 
Ayşe Erim 
Ministry of Labor and Social SecurityThe Directorate General of Occupational Health and Safety 
 
You need to pay attention to the issues specified in the regulation of laboratory chemical parameters during the 
authorization process in this context can be summarized as follows: 
Laboratory, limit the methods of selection of the results obtained occupational health and safety or related to the 
regulatory standard values that allow for comparison with current occupational hygiene measurements, tests and 
analyzes using the method and confirmed can apply standard methods chosen, 
Non-standard, developed in the laboratory and have been reinforced with additional or modified standard met-
hod of validating these methods to verify that they are suitable for their intended use, 
Each occupational hygiene measurements made by laboratory testing and the results of the analysis, accurate, 
clear, precise, objective and occupational hygiene measurement, testing and analysis methods specified in spe-
cial instructions to all the appropriate report 
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Gaziantep’te Özel Bir Halı Fabrikasında İş Sağlı-
ğı Ve Güvenliği Ortam Ölçümlerinin Değerlendi-
rilmesi 
Nilgün Ulutaşdemir1, İmren Tekgöz1, Melike Deniz Karataş1, Ebru Öztürk Çopur2 
1Zirve Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Gaziantep 
2Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara 

GİRİŞ-AMAÇ: İşyerlerinde ortam ölçümleri yaptırmak mevzuat yönünden zorunlu olduğu gibi, işletme içerisinde 
çalışan personellerin maruz kaldığı tehlikeleri ve bu tehlikelere karşı hangi kişisel koruyucuları kullanacaklarını 
belirleme konusunda oldukça önemlidir. Bu çalışma, Gaziantep’te özel bir halı fabrikasında iş sağlığı ve güvenliği 
ortam ölçümlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmanın verileri; Gaziantep’te özel bir halı fabrikasında 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri 
arasında uygulanan iş sağlığı ve güvenliği ortam ölçülerinin incelenmesi sonucu elde edilmiştir. Araştırma, tanım-
layıcı tipte, retrospektif bir kayıt çalışmasıdır. 
 
BULGULAR: Çalışma yapılan fabrikamızda ilk olarak iç ortam hava kirlenmesine neden olacak kaynaklar tespit 
edildi. Tufting tezgahı, halı dokuma tezgahı, ram makinası ve konfeksiyon bölümünde yapılan toz ölçümlerinin 
sonucuna istinaden sınır değeri 15mg/m3 olmasına rağmen değerler 2.17-7.87mg/m3 arasındadır. Bu durum 
maske kullanımının zorunlu olmadığını fakat temin edilmesi gerektiğini göstermektedir. Yapılan gürültü ölçümle-
rinin değerlendirmeleri sonucunda konfeksiyon haricinde tufting ve dokuma bölümlerinde sınır değerin 80db üze-
rinde çıkması çalışan personelin kulaklık kullanmasını zorunlu kılmıştır.  
 
SONUÇ: Araştırmamızın sonuçları doğrultusunda çalışma alanlarında özellikle halı dokuma ve tufting ile ilgili bö-
lümlerde kesinlikle kulaklık kullanılması gerektiği saptanmıştır. Bu bağlamda, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapı-
lan ortam ölçümlerinin çalışan sağlığını korumada katkı sağladığını söyleyebiliriz. 

 
Assessment of Occupational Health and Safety Environment Measurements at A Priva-
te Carpet Factory in Gaziantep 
 
Nilgün Ulutaşdemir1, İmren Tekgöz1, Melike Deniz Karataş1, Ebru Öztürk Çopur2 
1Department of Occupational Health and Safety, Zirve University, Gaziantep, Turkey 
2Department of Public Health, Hacettepe University, Ankara, Turkey 
 
INTRODUCTION and AIM: Having environment measurements carried out in workplaces is obligatory as per 
legislation, and also very important in determination of the dangers that the personnel working in the establish-
ment are exposed to, as well as of the personal protective equipments to be used against such dangers. The aim 
of this study is to assess occupational health and safety environment measurements at a private carpet factory 
in Gaziantep. 
 
METHODS: Data of the study were obtained from the analysis of occupational health and safety environment 
measurements applied at a private carpet factory in Gaziantep between 01.01.2015 and 31.12.2015. The rese-
arch is a retrospective record study of descriptive quality. 
 
RESULTS: Initially, resources to cause indoor air pollution in the factory where the study was conducted were 
detected. According to the results of dust measurements in tufting machine, carpet weaving machine, ram mac-
hine and outfitting department, the values range between 2.17-7.87mg/m3 although the limit value is 
15mg/m3. This indicates that the use of masks is not obligatory, but they should be provided. In consequence of 
the assessment of noise measurements, the limit value, which is higher than 80db in tufting and weaving de-
partments except the outfitting department, requires the personnel to use ear protectors.  
 
CONCLUSION: In line with the results of our research, it was found out that ear protectors should definitely be 
used in working areas, especially in weaving- and tufting-related departments. In this context, it could be stated 
that environment measurements regarding occupational health and safety contribute to the protection of emplo-
yees’ health. 
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NIOSH 7400 Faz Kontrast Mikroskobu (PCM) ile 
Asbest ve Diğer Lifler 
Pınar Atabek, Esra Yılmaz 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı 

Bu çalışmanın amacı, iş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan ve NIOSH 7400 metodu kullanarak faz kontrast mik-
roskobu ile asbest ve diğer lifsi tozların ölçüm ve analizini yapan laboratuvarların, bu metodun uygulanması, 
ölçüm belirsizliği bütçesinin oluşturulması ve metodun verifikasyonunun nasıl yapılacağı konularında bilgilendiril-
mesidir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı resmi gazetede “Asbestle Ça-
lışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yönetmeliğin 10. maddesi asbest 
ölçümleri ile ilgilidir. Bu maddeye göre; asbest ölçme ve numune alma işlemleri akredite olmuş ve Genel Müdür-
lükçe yetkilendirilmiş laboratuvarlarca, lif sayımı ise, faz-kontrast mikroskobu kullanılarak Dünya Sağlık Örgütü-
nün 1997 yılında tavsiye ettiği metotla veya eşdeğer sonuçları veren başka bir metotla yapılır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından; 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İş 
Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik” EK-1’de listesi verilen ve akreditasyon 
belgesi alma zorunluluğu olan 22 parametreden biri de “Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri” dir. 
Bu iki yönetmelik kapsamında Genel Müdürlüğü’müze başvuruda bulunarak yetki almak isteyen laboratuvarlar 
genelde Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yılında tavsiye ettiği metodun eşdeğeri olan NIOSH 7400 metodunu kul-
lanmaktadırlar. 
Hazırlanan bu çalışma ile öncelikle, NIOSH 7400 metoduna göre gerekli olan cihaz, ekipman ve sarf malzemeler, 
numune alma, numune hazırlama ve lif sayımının yapılması, havadaki lif konsantrasyonunun hesaplanması ve 
sonucun değerlendirilmesi konu başlıklarında bilgi verilmiştir. Ayrıca akreditasyon belgesi alınabilmesi için yapıl-
ması gereken ölçüm belirsizliği ve verifikasyon çalışmaları anlatılmıştır. 

 
NIOSH 7400 Asbestos and Other Fibers by PCM 
 
Pınar Atabek, Esra Yılmaz 
The Ministry of Labour and Social Security, The Head of Occupational Helath and Safety Research and Develop-
ment İnstitute 
 
The aim of this study was to give information about application rules, components of measurement uncertainty 
budget and verification parameters of NIOSH 7400 ASBESTOS and OTHER FIBERS by PCM method to occupatio-
nal hygiene laboratories who analyse asbestos and other fibrous dust particles by phase contrast microscope. 
 
"Regulations on Work with Asbestos Health and Safety Measures (Official Gazette date 25.01.2013, no 28539)" 
have been promulgated by the Ministry of Labor and Social Security of Turkish Republic. 10th article of this regu-
lation is related to asbestos measurements. According to related article, only authorized hygiene laboratories are 
able to sample and analyze asbestos (accreditation required) and count fibrous dust particles by using phase 
contrast microscope technique according to WHO reference method (1997) or equivalent ones. 
According to “Regulations on Occupational Hygiene Measurement, Test and Analyze Laboratories (Official Gazette 
date 20.08.2013, no 28741)" have been promulgated by the Ministry of Labor and Social Security of Turkish 
Republic Annex 1, asbestos sampling and analyze one of the accreditation required 22 parameters. 
Occupational hygiene laboratories that apply to General Directory of Occupational Safety and Health to be autho-
rized, usually prefer WHO advice 1997 method or equivalent NIOSH 7400 reference method. 
The paper provides information on the instruments used, sampling, preparing sampling and analysing and mea-
surement uncertainty and method verification processes. 
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İş Hijyeni Ölçüm Test Ve Analiz Laboratuvarları-
nın Yetkilendirilme Süreci 
Zekiye Karakaya, Özlem Tosyalı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara 

6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi 
Yönetmeliği’ne göre zorunlu hale gelen risk değerlendirme çalışmasında işyeri ortamındaki tehlikelerin tanımlan-
ması ile ilgili yapılacak çalışmalardan biriside Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçümleridir. 
1969’dan bugüne işyerlerinde ortam ve kişisel maruziyet ölçümleri ve analizleri yapmakla yetkili olan İSGÜM, 
20.08.2015 tarihinde İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe 
girmesi ile birlikte bu görevinden çekilmiştir. Yönetmelik gereğince, işyerlerinde iş hijyeni ölçüm ve analiz yapma 
yetkisi özel laboratuvarlara İSGÜM tarafından verilmektedir ve yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra İSGÜM’ 
den yetki almamış laboratuvarların yaptığı ölçüm ve analizler geçersiz olacaktır.20.01.2016 tarihi itibariyle 66 
özel laboratuvar İSGÜM’ den yeterlik alarak iş hijyeni ölçümleri yapmak üzere yetkilendirilmiştir. 
İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlarının yetkilendirilme sürecinde; İSGÜM laboratuvar yetki-
lendirme birimi tarafından öncelikle başvuru belgeleri üzerinde ilk inceleme tamamlandıktan sonra, yetkili dene-
tim personelince yerinde inceleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Yerinde inceleme işlemi kalite yönetim sistemi, 
teorik ve uygulama faaliyetlerini kapsamaktadır. Laboratuvarın gerekli şartları sağlaması durumunda başvurulan 
ölçüm parametreleri ile ilgili yetkilendirme tamamlanmaktadır. Yetkilendirilen laboratuvarların her beş senede bir 
İSGÜM’ den yeterlilikleri yenilenmekte, iki yılda en az bir defa olmak üzere ara denetimleri gerçekleştirilmektedir. 
Mevzuat 2013 yılında yayınlanmış olup iki yıllık bir geçiş süreci içermesine rağmen, İşveren, işveren vekili veya 
bunlara hizmet veren İSG hizmet sunucuları (OSGB, işyeri hekimleri İSG uzmanları gibi) iş hijyeni ölçüm analiz 
hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışma ile, ilgili tarafların yetkilendirme 
süreci, yetki verilen parametrelere ilişkin bilgi eksikliğini gidermek amaçlanmaktadır. 

 
Authorization Process of Occupational Hygiene Measurement Test and Analysis Labo-
ratory 
 
Zekiye Karakaya, Özlem Tosyalı 
The Ministry of Labor and Social Security Ankara 
 
No. 6331 Occupational Health and Safety Law, depending issued by the Occupational Health and Safety Risk 
Assessment Regulation, according to the mandatory becoming risk assessment work in one of the studies rela-
ting to the identification of hazards in the workplace environment and are personal exposure level measure-
ments. 
Media in 1969 to date workplaces and personal exposure measurements and analysis ISGUM who are authorized 
to make, 20.08.2015 Date of Occupational Hygiene Measurement, Testing And Analysis Makes Laboratory About 
withdrew from this mission together with the entry Regulation comes into force.In accordance with regulations, 
the authority to make occupational hygiene measurement and analysis to private laboratories in the workplace is 
given by ISGUM and after the effective date of the regulations made laboratory measurements have not authori-
zation from ISGUM and analysis are invalid. 01.20.2016 date 66 private laboratories ISGUM taking is authorized 
to do business in the competence hygiene measures. 
Occupational Hygiene Measurement, Testing and Analysis Laboratory Author of the authorization process; After 
authorization by the laboratory unit ISGUM primarily on the completion of the first review application documents, 
on-site inspection is carried out by authorized personnel audit. On-site inspection process quality management 
system covers theoretical and practical activities. Referenced measurement parameters related to the authoriza-
tion only if it is complemented by the conditions of the laboratory. Accredited laboratory for ISGUM every five 
years' competence are also renewed, intermediate inspections are carried out, including at least once every two 
years. 
Despite having legislation was published in 2013, a two-year transition period, employers, employer representa-
tives or their serving OSH service providers (OSGB, such as occupational physicians and OSH specialists), they 
need information on the implementation of occupational hygiene measurement analysis services. In this study, 
the authorization process of the parties involved, authorities aim to address the lack of information regarding the 
given parameters. 



178

 

 

Maden Sektöründe İSG 
OSH In Mining 

OP-156 

Yeralti Kömür Madenleri için İş Sağlığı ve Gü-
venliği Risk Değerlendirmesi Aracı 
Fatma Nur Büyükkara 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara 

Yeraltı kömür madenciliği dünyadaki en tehlikeli işlerden biridir. Yeraltı kömür madenlerinde artan iş kazaları iş 
sağlığı ve güvenliğinin önemini göstermektedir. Çalışanların durumunu, ekipmanı ve işyeri organizasyonunu dik-
kate alarak yapılan risk değerlendirmesi iş kazalarının önlenmesi için kilit öneme sahiptir ve tüm yeraltı kömür 
madenlerinde yasal olarak risk değerlendirmesi yapılması zorunludur. 
 
Uzaktan kumandalı ekipmanların bulunduğu ve işyeri koşullarının izlendiği sistemleri olan mekanize modern ma-
denler de, basit zincirli konveyörle taşımanın yapıldığı ve kazmalarla çalışmaların yapıldığı madenler de yeraltı 
kömür madenleridir. Bu nedenle yeraltı kömür madenleri karakteristik olarak fiziksel, kimyasal, psikososyal, elet-
rik vs. olmak üzere çok sayıda farklı tehlikeyi barındırır.  
 
Risk değerlendirmesinde tehlikelerin belirlenmesi hayati öneme sahiptir çünkü fark edilmeyen ya da ihmal edilen 
tehlikenin neden olacağı risklere karşı önleyici bir tedbir alınamaz ki bu yetersiziliğin sonuçları hayati boyutta 
olabilir. Ayrıca, üretimin ilerlemesiyle birlikte çalışma alanı değişir bu da yeni tehlikelere sebep olabilir bu değişim 
de risk değerlendirmesinin daha sık güncellenmesini gerektirir. 
 
Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği hakkında yeraltı kömür madenciliği istatistikleri toplanmıştır. Yeraltı kömür 
madenlerinde karşılaşılan tehlikeler araştırılmış ve derlenmiştir. Sonra, yeraltı kömür madenleri için bir “risk de-
ğerlendirmesi aracı” hazırlanmıştır. Bu araç bir yazılım paketidir ve çok sayıda modülden oluşmaktadır. Kullanıcı-
ya; belirlediği çalışma alanında ya da maden ocağının tamamında risk değerlendirmesi yapmayı, istenilen za-
manda risk değerlendirmesini güncellemeyi, tüm verileri sınıflandırma, raporlama ve arşivlemeyi sağlar. Bununla 
birlikte, tehlikelerin belirlenmesi, risklerin analizi, koruyucu ve önleyici tedbirler alınması aşamalarını içerir. Sonuç 
olarak, yeraltı kömür madenlerinde iş kazalarını risk değerlendirmesi aracıyla önlenmesi hedeflenmiştir. 

 
Occupational Health and Safety Risk Assessment Tool for Underground Coal Mines 
 
Fatma Nur Büyükkara 
Ministry of Labor and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety, Ankara 
 
Underground coal mining remains one of the world’s most hazardous occupations. Increasing number of occupa-
tional accidents in underground coal mines shows the importance of occupational health and safety. Risk as-
sessment, considering workers situation, equipment, and workplace organization, has a key role in order to pre-
vent occupational accidents and legally must be conducted in all underground coal mines. 
 
Underground coal mines range from mechanized modern mines using the remote-controlled equipment and mo-
nitoring continuously the workplace conditions, to mines which are mainly excavated by picks and transported by 
simple chain conveyors. For that reason, underground coal mines intrinsically includes many kinds of different 
hazards such as physical, chemical, psychological, electricity, etc.  
 
Hazard identification is a crucial step in risk assessment because of the fact that, if any hazard is ignored or go 
unnoticed, resulting risks would not be tackled and no preventive measures would be evaluated; consequences 
of this insufficiency could be severe. In addition to this, with the advance of the production working place chan-
ges which may cause new hazards and makes obligatory to update risk assessment more frequently.  
 
In this study, underground coal mining statistics were collected about occupational health and safety. Hazards 
which are encountered in an underground coal mines were searched and compiled. Then, a “risk assessment 
tool”, were prepared for underground coal mines. This tool is a software package and consists of several modu-
les. It provides to user; conduct risk assessment any specified working area or the whole working place, update 
the risk assessment any desired frequency, classify, report and archive the all the data. In addition, it includes 
steps for identifying the hazards, analyzing the risks and taking preventive and protective measures. Finally, it is 
aimed to prevent occupational accidents in underground coal mines by the risk assessment tool. 
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Bir yeraltı metal madenindeki risklerin değerlen-
dirilmesi 
Hasan Eker1, İbrahim Ocak1, Hakan Yalkı2 
1İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maden İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İstanbul 

Türkiye, iş kazalarında kaybedilen insan sayısı bakımından dünyada 3. Avrupa'da 1. sırada yer almaktadır. Ülke-
mizde en fazla ölümlü kazaların olduğu sektör ise madenciliktir. Bu kazaları tamamen ortadan kaldırmak veya 
azaltmak, İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamıza ve en iyi şekilde uygulamamıza bağlıdır. İş sağlığı ve gü-
venliği çalışmalarının en önemli kısmı ise risk değerlendirmesidir. Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA); risklere 
göre olası hataları ortaya çıkarır, öncelikli riskleri belirleyip onların oluşumunu ortadan kaldırır veya azaltır ve 
ileride yapılacak analizler için sürekli iyileştirme amacı ile çalışan etkin bir yöntemdir. Bu çalışmada Çanakkale 
Yenice’de bulunan bir yeraltı madeni için HTEA yöntemi kullanılarak risk değerlendirilmesi yapılmıştır. Belirlenen 
riskler 5 bölüme ayrılarak 40 adet risk tanımlanmıştır. Analiz sonucunda metal maden işletmesinde tanımlanan 
40 riskten 14 tanesinin Risk öncelik sayısı (RÖS) değerinin 40’dan küçük, 18 tanesinin RÖS değerinin 40-100 
arasında ve 8 tanesinin ise RÖS değerinin 100’den büyük olduğu tespit edilmiştir. RÖS değeri 100’den büyük 
olanlar katlanılamaz risk grubunda yer aldığı için acilen düzenleyici önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu Ön-
lemlerin uygulanması durumunda RÖS değerlerinin düşeceği görülecektir. 

 
{Assessment of risks in the underground metallic mining} 
 
Hasan Eker1, İbrahim Ocak1, Hakan Yalkı2 
1Istanbul University Faculty of Engineering, Mining Division, Istanbul, Turkey 
2Istanbul University, Department of Mining Engineering, Istanbul, Turkey 
 
Turkey is ranks 3rd in the world, in Europe number one in terms of the number of people who died in accidents 
at work. In our country, mining is sector that is most fatal accidents. Occupational health and safety rules are 
obeyed for fully eliminating or reducing these accidents and practiced ideally. The most important part of occu-
pational health and safety is risk assessment. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA); It reveals possible 
errors by the risks, identifying priority risks and reduce or eliminate their formation and for the analysis to be 
done in the future working with the aim of continuous improvement is an effective method. 
This study was conducted using FMEA risk assessment method for underground mine located in Çanakkale Yeni-
ce. Identified risks have been divided into 5 sections and identified 40 risks. Analysis showed that are identified 
metal mines, 14 of the 40 risks in the operational risk priority number (ROS) value of 40 small, 18 of them in 
ROS value of 40-100 and the 8 of them have been found to be greater than 100 of ROS value. ROS value that is 
larger than 100 are intolerable. Regulatory precaution need to be taken urgently for ROS values that are larger 
than 100 in intolerable risk group. In case of the implementation of these precautions will be seen falling of ROS 
value. 
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Yaşam Odaları ve Dünya Mevzuatındaki Yeri 
İpek Temel1, Ömer Asal2 
1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Ana Bilim Dalı, Ankara 

AMAÇ:Yeraltı kömür ve metal madenciliği, ülkemiz iş kolları arasında, içerdiği riskler ve çalışma koşullarının zor-
luğu açısından en tehlikeli sektörlerin başında gelmektedir. 
YÖNTEM:Yeraltında oluşabilecek tehlikeli durumların nedenleri araştırıldığında; başta havalandırma ve tahkimat 
sistemlerinden kaynaklı riskler olmak üzere, yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun geri dönülmez felaketlere yol 
açabileceği görülmektedir. Ocaktaki gazların neden olduğu patlamalar, gaz zehirlenmeleri, ocak yangınları yeral-
tında bulunan çalışanların hayatlarını tehdit etmekte, bulundukları ortamın olası bir kaza anında yaşamsal faali-
yetlerini sürdürebilmelerine imkan tanımasına izin vermemektedir.  
BULGULAR:  
Yaşam odaları dış ortamın etkilerini iç ortama sızdırmayarak içinde barındırdığı oksijen sağlayıcı ve zararlı gaz 
uzaklaştırıcı sistemler ile iç ortamda solunabilir hava konsantrasyonu sağlamaktadır. Sığınma istasyonu olarak da 
nitelendirilebileceğimiz yaşam odaları, 1930’lardan beri maden biliminin bir parçasıdır ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
geliştirilerek, mevcut halini günümüzdeki çeşitliliğiyle kazanmıştır. 
SONUÇ: 
Yeraltı metal ve kömür madenlerinde yaşam odalarının dünya mevzuatındaki yerleri, madenciliğin gelişmiş oldu-
ğu ülkeler olan Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Güney Afrika, Kanada ve Yeni Zelenda’ da iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatları temel alınarak incelendiğinde, Amerika Birleşik Devletleri’nin, yaşanan kazalar sonrası top-
lumsal “sıfır kaza” beklentisiyle yaptığı iyileştirme amaçlı çalışmalar dikkate değerdir. 
Madenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları incelendiğinde; Amerika Birleşik Devlet-
leri’nde yaşanan kazalar sonrasında iş sağlığı ve güvenliği hakkında yeni politikalar geliştirildiği, Avustralya’da ise 
metal madenleri dışında kalan yeraltı maden çalışmaları için hazırlanmış bir uygulama rehberi bulunmadığı dikkat 
çekmektedir.  
Ülkemizde sığınma odalarının maden işyerlerinin hangilerinde kurulabileceği ve bu odaların teknik özelliklerine 
dair usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30. 
Madde 3. Fıkrası gereği çıkartılacak yönetmelikle düzenlenecektir. 

Refuge Chambers in the World Legislation 
 
İpek Temel1, Ömer Asal2 
1Ministry Of Labour and Social Security,Ankara,Turkey 
2Gazi University,Institute for Research and Prevention of Accidents,Ankara,Turkey 
 
OBJECTIVE:Underground coal and metalliferous mining, is the most hazardous sector among the labour sectors 
in the Turkey, because of the risks and difficulties of labour conditions. 
METHOD: When causes of dangerous situations that may occur in the underground is researched; at first, venti-
lation and underground support systems, all kinds of negativity which may be occured, can cause irreversible 
disasters. The explosions caused by the mine gases, gas poisoning and underground mine fires; threaten the 
lives and don’t enable to maintain the vital activities of employees in the possible environment. 
FINDINGS:Refuge chambers provides breathable air for internal environment of refuge stations by leak of ne-
gative effects of the external environment which includes hazardous gases by force of gas repellent systems and 
oxygen providers. Refuge station; is part of the mine science since 1930[1] and has reached to the todays' di-
versity, by developing in accordance with the needs of todays. 
RESULT: When the position in the World legislation about the underground metalliferous and coal mines refuge 
chambers, based on the occupational health and safety regulations were examined in the countries which having 
the advanced mining conditions, like USA, Australia, S.Africa, Canada and N.Zealand; in USA, the works after 
accidents which is aimed at improving “the social expectation of zero accident" is considerable. 
Countries, which having the advanced mining techniques, occupational health and safety legislation was evalua-
ted; in United States, occupational health and safety policies are being developed in the aftermath of the acci-
dent, while in Australia for underground mining works, outside the metal mines the guideline does not exist. 
Turkey; refuge chambers can be used in which mining sectors (for ex. underground or open pit mining) and pro-
cedures and principles pertaining to the specifications of this stations, will been arranged by MLSS, as required 
by Occupational Health and Safety Act 
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Tasarım: Madenlerde işyeri güvenliğiyle ilişkisi 
Mehmet Kemal Gokay1, Mohammad Shahriari2 
1Selcuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Konya 
2N.Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Konya 

Anadolu, insanlık tarihine eşdeğer bir madencilik geçmişine sahiptir. Son yıllarda maden kanununda ve yönetme-
liğinde yapılan değişiklikler (güncellemeler) nedeniyle madencilik şirketleri iş ve işyeri güvenliğine daha fazla 
önem vermektedirler. Türkiye'de, madenlerdeki çalışmalar sırasında iş-işyeri güvenliğinden maden mühendisleri 
sorumludur. Yeraltı ve açık maden işletmelerinde maden, (cevher) kazanımı için galeriler, kuyular, ayaklar, şev-
ler, rampalar v.b. kazı lokasyonları oluşturma zorunluluğu vardır. Bu kazı işlemleri yeraltında ve açık ocaklarda 
yapıldığı zaman ortaya çıkan hacimsel boşlukların stabilitesini de düşünmesi gereken kişiler maden mühendisleri-
dir. Verimli ve karlı bir madencilik ancak seçilecek genel madencilik kazı yönteminin, bu yönteme bağlı alt-
tasarımların, bu yöntem için gerekli galeri veya şev benzeri tasarımların önceden değerlendirilip, detaylı analizin-
den sonra gerçekleştirilen tasarımlarla mümkün olacaktır. Madenlerle oluşan iş-işyeri kazaları konusunda yapılan 
araştırmalar "operasyonel işlemler" başlığı altına sokulabilecek kaza nedenlerinin önemine dikkat çekmektedir. 
Bu işlemlerin de seçilen madencilik yöntemi ve genel maden tasarımıyla yakinen ilişkili olduğu unutulmamalıdır. 
Eğer bir madenin genel tasarımında problemli unsurlar varsa, bu madende işe yeni başlayan bir maden mühendi-
sinin sorumluluklarını yerine getirebilmesi için neler yapması gerektiği önemlidir. 
 
Bu bildiri maden planlamasından-tasarımından dolayı oluşan iş-işyeri güvenliği konularına dikkat çekmektedir. 
Burada vurgulanması gereken olgulardan birisi, Türkiye'de madenlerde oluşan tehlikeli gazları, gerilmeleri, sar-
sıntıları ölçme imkanının bulunmasıdır. İlgili şirketler isterlerse bunları elde edebilirler. Bu aşamadan sonra, öl-
çüm değerleri artık kayıt altına alındıktan sonra, iş-işyeri güvenliği için neler yapıldığı, hangi ek-tasarımların, 
(planların) yapıldığı, ilgili madenlerde yapılan tekrar-değerlendirmelerin neler olduğu konuları ve bunların detaylı 
olarak raporlaştırılıp imza altına alınması önemlidir. Türkiye'de resmi maden işletmesi denetlemesinin daha derin-
lemesine ve detaylı yapılması; kaya mekaniği, kazı boşluklarının stabilitesi, havalandırma, madenlerde ulaşım & 
taşıma, yeraltısu atımını v.b. konularını daha derinlemesine kapsaması yerinde olacaktır. Madencilikle ilgili iş-
işyeri denetimini, bir otomobil fabrikası iş-işyeri denetimi gibi genel maden planına (tasarımına), cevher kazanım 
oranına, v.b. konulara bakmadan denetlemek belki de maden kazalarını azaltmak için üzerine konsantre olunma-
sı gereken konular arasındadır. 

Design: relation with occupational safety in mines 
 
Mehmet Kemal Gokay1, Mohammad Shahriari2 
1Selcuk University, Engineering Faculty, Mine Engineering Dapartment, Konya-Turkey 
2N.Erbakan University, Engineering Faculty, Endustrial Engineering Dapartment, Konya-Turkey 
 
Anatolia has long history of mining since early age of human beings. In last decades, occupational safety has 
been more concerned by mining companies in Turkey because of updating regulatory rules and mining law. Res-
ponsibility of occupational safety in mines belongs to mining engineers in Turkey. Ore extraction in underground 
and open pit mines requires galleries, shafts, stopes, slopes, ramps etc. which covers excavation operations. 
When the excavated volumes are handled in underground mines and open pits then their stability are started to 
be concerned by mine engineers. In efficient and profitable mine operations, mining methods and related sub-
designs of required underground facilities and mining operations should be pre-evaluated in deep analyses. Re-
searches in mine related accidents show that "operational procedures" is one of the main reasons causing occu-
pational dangerous situations. If the mine design in general has problematic facts, what can newly employed 
mine shift engineers do for their responsible mine areas.  
 
This paper concentrates on occupational safety concerns of mine designs. It is important in Turkey to point out 
that, you can measure the level of dangerous gases, stresses, vibrations in underground working places, what is 
important also that what kind of post-designs and re-evaluation steps are performed for occupational safety pur-
poses. Official mine inspection procedures should also includes mine design check ups deeply including rock 
mechanics, stability of excavations, ventilation, hauling, groundwater handling, etc. activities in Turkey. Control-
ling work places in mines like controlling work places in automobile factories for examples without concerning the 
main points like mine design, ore recovery, stability etc. may be one of the facts we should concentrate on to 
decrease the level of mine accidents. 
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What are the main hazards in limestone quarries 
Mohammad Shahriari1, Mehmet Kemal Gokay2 
1Department of Endustry, N.Erbakan University, Konya-Turkey 
2Department of Mining Engineering, Selcuk University, Konya_Turkey 

Mining has many activities which can be hazardous in certain circumstances. In last decades, trend in mine acci-
dents in world is declining because of extensive researches in the field and technological developments. New 
technologies on the other hand come also with new hazards. The main aim of this study is to identify probable 
hazardous conditions at limestone quarries near Konya-Turkey. This work is focused on general quarry operati-
ons, including jaw crusher operation, to evaluate risk analysis of operations to create a foundation for further 
studies. A literature review has been made firstly about different kinds of accident in the mining industry, how 
they occur, ways to prevent them and the importance of safety culture. The hazards conditions at quarries near 
Konya city have been identified and "what if " tables have been made for the processes that were chosen accor-
ding to authors experiences. The identified hazards conditions have been classified according to their types and 
possible causes. The types of accidents mainly are; hand tool based accidents, machinery based accidents, slip-
ping, falling and quarry blasting. The main causes of quarry hazards are; work environment, human error, orga-
nization, procedure and technical error. An Ishikawa diagram has been made to illustrate all the causes leading 
to an accident in this paper. 
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Yeraltı Kömür Madenlerinde Metan Patlaması 
Riskinin Hata Ağacı Analizi Yöntemiyle Değer-
lendirilmesi 
Rıdvan Mevsim1, Nuray Demirel2 
1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara 
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Ankara 

Ekonomik öneminin yanında, madencilik dünya üzerindeki en riskli mesleklerin başında gelmektedir. Tüm ma-
dencilik sektörü ele alındığında, en yüksek iş kazası ve meslek hastalığı oranları yeraltı kömür madenciliğinde 
görülmektedir. Yeraltı kömür madenciliğinde ise metan patlamalarının en ciddi can ve mal kayıpları ile sonuçla-
nan kaza tipi olduğu bilinmektedir. İş kazalarının önlenmesinde uygulanabilir bir risk değerlendirmesinin varlığı 
büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, kantitatif bir risk değerlendirmesi yardımıyla metan pat-
lamalarının kök nedenlerini değerlendirmektir. Çalışmada Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda 1875-2014 yılları ara-
sında kaydedilen iş kazaları veri olarak kullanılmıştır. Kök nedenler belirlenirken, tümden gelim yaklaşımı ile hata 
ağacı analizi (HAA) yöntemi uygulanmıştır. Bu çalışma, ilk kez metan patlamalarının bu derece detaylı bir risk 
değerlendirmesi olması nedeniyle, madencilik sektörü ve literatüre pek çok açıdan katkı sağlayacaktır. Gelecek-
teki çalışmalar ile kapsam genişletilerek özel sektör dahil olmak üzere tüm iş yerlerine uyarlanabilir bir model 
oluşturmanın yanında, sektörün dikkatini HAA'nın ayrıntılı yaklaşımı ile çekerek ülke genelinde kullanılan tek tip 
(5x5 matris yöntemi) risk analizi alışkanlığını değiştirme kapasitesine sahiptir. Metan patlamalarını önleme ile 
ilgili rehber oluşturulabilecek ve ülkedeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ilgili hükümlerin eklenmesi suretiyle 
katkıda bulunabilecektir. Çalışmanın nihai amacı ise, metan patlamalarından kaynaklanabilecek yaralanma ve 
ölümlerin engellenmesine dolaylı olarak katkıda bulunabilmektir. 

Risk Assessment by Fault Tree Analysis of Methane Explosions in Underground Coal 
Mines 
 
Rıdvan Mevsim1, Nuray Demirel2 
1Ministry of Labour and Social Security, Labour Inspection Board, Ankara 
2Mining Engineering Department, Middle East Technical University, Ankara 
 
Mining is one of the most hazardous occupations in the world, besides it’s economical significance. Among all 
mining industries, underground coal mining has the highest occupational accident and disease rates. Methane 
explosion appears as the major accident type which results in severe loss of life and property in underground 
coal mining. Preparing a practicable risk assessment is the primary step to generate a safe workplace environ-
ment. The main objective of this study is to specify the root causes of methane explosions in underground coal 
mines by performing quantitative risk assessment. Explosions occured between the years 1875 and 2014 within 
Turkish Hard Coal Enterprise (TTK), which is the major hard coal producer in Turkey, are evaluated in order to 
achieve the goal. A deductive risk analysis technique, fault tree analysis (FTA), was implemented for specifying 
the root causes of methane explosions. This study, as being the first implementation of FTA to methane explosi-
ons in detail, is expected to contribute to mining industry and current literature in various ways. Research area 
could be extended in the future studies from TTK to Turkish mining industry, including also the private sector 
companies. The monotype risk analysis practice (5x5 matrix method) in the country could be differentiated by 
raising the awareness of coal industry to the comprehensive nature of FTA approach and performing FTA at mi-
ning companies. A general guide to prevent methane explosions could be prepared by considering the root cau-
ses on the fault tree and it could also contribute to the provisions of national OSH legislation. The ultimate goal is 
to prevent possible injuries and fatalities caused by methane explosions in mining. 
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Ülkemiz ve gelişmiş bazı ülkeler yeraltı madenci-
liğinde tahlisiye ekipleri ve ülkemizde uygulanma-
sı gerekli yeni tahlisiye modeli 
Selim Çatakçı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Çalışmamda başta madencilik ve iş sağlığı ve güvenliği alanında gelişmiş olan ülkeler ile Türkiye'de yer alt maden 
işyerlerinde görevli arama, kurtarma ve tahliye (tahlisiye) personellerinin eğitimi, eğitim tesisleri, demografik 
özellikleri gibi kriterlerinin karşılaştırılması gündeme getirilecektir. Bununla birlikte ülkemizde meydan gelen va-
him maden kazalarında tahlisiye faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar da dikkate alınacak olup araştırma kapsa-
mında gerçekleştirilen tahlisiye personeli anket çalışma sonuçlarımdan da bahsedilecektir. Anket sonuçları ve yurt 
içi ve yurt dışı tahlisiye merkezleri teknik gezilerimizde edindiğimiz bilgi ve tecrübeler doğrultusunda yer altı ma-
den işyerlerinde tahlisiye faaliyetlerinin geliştirilmesi ile ilgili önerilerimi de sunumumda belirteceğim. 

 
Mine Rescue Teams in Turkey and some countries which are developed in mining &the 
new rescue model has to be used in Turkey 
 
Selim Çatakçı 
Ministry of Labour and Social Security- General Directorate of Occupational Health and Safety 
 
In my presentation; especially I will show information about the rescue team members of Turkey and some de-
veloped countries. These info. includes some physical information, etc. And also I will give detailed info. about 
my research So that I wiil give proposal for developing mine rescue. 
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Ulusal Mevzuat ile ILO 176 Sayılı Sözleşmenin 
Karşılaştırılması 
Yasin Dursun Sarı 
Anadolu Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye 

Bilgi, uzmanlık ve sürekli kontrol gerektiren madencilik sektörü en zor ve riskli işleri kapsamaktadır. Bu nedenle, 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) madencilik sektörü için ayrıntılı sözleşme, tavsiye ve kullanma kılavuzları ha-
zırlamıştır. ILO 176 sayılı sözleşme genel anlamda; Üye ülkelerin ulusal koşullar ve uygulamayı göz önünde bu-
lundurarak ve en fazla temsil yetkisini haiz ilgili işçi ve işveren kuruluşları temsilcileriyle istişare etmek suretiyle, 
özellikle sözleşme hükümlerinde yer verilen önlemlere ilişkin olarak maden iş yerlerinde güvenlik ve sağlığa iliş-
kin tutarlı politikalar oluşturulması ve bunların yürürlüğe konularak düzenli olarak gözden geçirilmesi yönünde 
taahhütte bulunmalarını gerektirmektedir. Bu sözleşme, Türkiye tarafından 23 Mart 2015 tarihinde imzalanmıştır. 
Bu çalışmada, 176 sayılı ILO sözleşme hükümlerinin ulusal mevzuatla karşılaştırılması yapılmıştır. Devlet, işve-
ren, işçi üçgeninden oluşan iş güvenliği sistemindeki boşluk, farklılıklar ve uygulamada görülen eksiklikler ortaya 
konulmuştur. Ayrıca, tercüme gibi bazı teknik problemlerden kaynaklı farklılıklar konusunda öneriler getirilmiştir. 

 
Comparison of National Legal Legislation and Convention No. 176 
 
Yasin Dursun Sarı 
Institute of Earth and Space Sciences, Eskisehir, Turkey 
 
The mining sector, which requires knowledge, expertise and continuous monitoring, contains the most difficulties 
and risky jobs. Due to this, the International Labor Office (ILO) has prepared detailed convention, recommenda-
tion and user guides. In general means the ILO 176; In the light of national conditions and practice and after 
consultations with the most representative organizations of employers and workers concerned, the Member shall 
formulate, carry out and periodically review a coherent policy on safety and health in mines, particularly with 
regard to the measures to give effect to the provisions of the Convention. Turkey has ratified this convention on 
23 March 2015. In this study, the comparative analysis of ILO Convention No. 176 with national legal legislation 
has been done.The gaps, differences, and deficiencies in practice in the safety system of the tripartite, govern-
ment, employee and employers have been revealed out. In addition, recommendations have been made for the 
issue of the differences originated from the some technical problems, such as translation. 
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İnşaat Sektöründe İSG 
OSH In Construction 

OP-164 

İnşaat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarına 
Asıl İşveren-Alt İşverenlik Sözleşmesinin Etkisi 
Ali Ekin 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı, Samsun 

AMAÇ: İnşaat sektöründe yaşanan iş kazaları sonrası 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da dikkate alı-
narak asıl işveren alt işverenlik ilişkisi içerisinde çalışan kişilerin hukuki olarak nasıl değerlendirilmeleri gerektiği 
konusundaki tartışmalar değerlendirilerek olması gereken sistemin ne olduğu tespit edilecektir. 
YÖNTEM: Çalışmamızda, iş kazaları, inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, asıl işveren alt işverenlik sözleş-
meleri öncelikle ayrı ayrı daha sonra da birlikte değerlendirilerektir. 
BULGULAR:Asıl işveren alt işverenlik ilişkisinin sık kullanıldığı alanlardan birisi de inşaat sektörüdür. Dolayısıyla 
asıl işveren alt işverenlik sözleşmelerinin unsurları ve inşaat sektöründe yaşanan iş kazalarına etkisi ile 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken önlemlerin neler olduğunun tespiti gerekmek-
tedir.  
Asıl işverenin sorumluluğu cezai değil, hukuki olmasına rağmen uygulamada inşaatlarda meydana gelen iş kaza-
ları sonrasında asıl işveren pozisyonunda olan müteahhit de genellikle ceza davasında taksirle yaralama yahut da 
ölüme sebebiyet verme suçlarından dolayı yargılanmaktadır. Bu durumun üç nedeni olduğu görüşündeyiz. Bun-
lardan ilki, taraflar arasında yapılan asıl işveren alt işveren sözleşmesinin esas ve şekil unsurları bakımından ha-
talı olması dolayısıyla sözleşmenin geçersiz kabul edilerek husumetin asıl işverene yöneltilmesinden kaynaklan-
maktadır.  
Diğer bir durum ise iş kazası sonrası yapılan incelemelerde asıl işveren konumunda olanın İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunundan kaynaklanan yükümlülüklerine uymadığının kabul edilmesindendir. 
Asıl işverenin ceza mahkemelerinde yargılanmasına neden olan bir durum da kaza sonrası savcılık aşamasında iş 
güvenliği uzmanlarından alınan kusur oranı tespitine ilişkin rapordur. Nitekim iş güvenliği uzmanları bu konuda 
kendi teknik sınırlarının yanı sıra tarafların asıl işveren-alt işveren ilişkisi hakkında da hukuki değerlendirmelerde 
bulunmaktadırlar.  
SONUÇ: Çalışmamızda inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusu ile yapı müteahhitlerinin imzalamış ol-
dukları asıl işveren-alt işverenlik sözleşmesinin yaşanan iş kazaları sonrası nasıl değerlendirildiği ve değerlendi-
rilmesi gerektiği yönünde hukuki tespitler yapılarak, inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları sonrası iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirleri kapsamında yargılamada en çok karşılaşılan olaylara ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır. 

Effects Of Work Accidents Occuring in Construction Sector On Principal Employer- Sub-
contractor’s Contracts 
Ali Ekin 
Department of Labour and Social Security Law, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Turkey 
 
AIMS:After occupational accidents in the construction sector and taking Occupational Health and Safety Act No. 
6331 into consideration, debates on how should people working in primary employer-subcontractor relationship 
be legally considered will be evaluated and the necessary system will be identified.  
METHOD:In our study, work accidents, occupational health and safety in the construction industry, principal 
employer –subcontractor’s contracts will be evaluated separately first and then together.  
RESULTS:The construction industry is one of the areas where the relationship of primary employer -
subcontractor is mostly used. Accordingly, along with occupational health and safety issues in the construction 
industry, principal employer –subcontractor’s contract signed between the parties following an industrial accident 
that has occurred in the construction sites is quite important. Therefore, elements of principal employer –
subcontractor’s contracts and their effects on the accidents in the construction sector and the precautions to be 
taken under the law of Occupational Health and Safety No. 6331 must be determined.  
Although the liability of the primary employer is civil rather than criminal, in practice, after the work accidents 
occurring in the construction sites, the contractor in the position of primary employer is also usually prosecuted 
in criminal proceedings due to negligent injury or death. We believe that this situation is for three reasons. The 
first of these is, since the principal employer –subcontractor’s contract between the parties is incorrect in terms 
of elements of basis and forms, therefore, it has been regarded as invalid and hostility is directed at the primary 
employer.  
Another case is that, in examination after accidents at work, the person deemed in the position of primary emp-
loyer is considered not to have complied with the obligations arising from the Law of Occupational Health and 
Safety No. 6331. 
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Betonarme Kalıp ve İskele Sistemlerinde Meyda-
na Gelen İş Kazaları ve Alınması Gerekli Güven-
lik Tedbirleri 
Ceyhun Temel 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

AMAÇ: Yapı endüstrisi, dünyada ve ülkemizde ölümle sonuçlanan iş kazalarının en çok yaşandığı sektördür. Bu 
nedenle yapı işlerinde çalışanlar en riskli çalışma grupları arasında yer almaktadır. 
Yapı işlerinde meydana gelen ölümlü iş kazalarının nedenleri değerlendirildiğinde büyük bir kısmının yüksekten 
düşme, cisim düşmesi, iş ekipmanları ve elektrik ile temas neticesinde oluştuğu görülmektedir. Dünya genelinde 
yapı işlerinde meydana gelen ölümlü iş kazalarının yaklaşık %50 lik bir kısmının ise yüksekten düşme sonucu 
meydana geldiği bilinmektedir. Yüksekten düşmeyi ele aldığımız da ise yapı işinin temelini oluşturan kalıp çalış-
malarında meydana gelen iş kazası oranının yüksek olduğunu söyleyebiliriz.  
 
YÖNTEM: Ülkemiz mevzuatında yapı işlerinde alınması gerekli tedbirler; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu kapsamında yürürlükte olan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” ile zorunlu hale getirilmiştir. 
 
BULGULAR: Ülkemizde yapı işlerinde kullanılacak olan kalıp ve iskele sistemlerinin kullanımına ilişkin bir düzen-
leme bulunmamasından kaynaklı olarak yüksek metrajlı yapı işlerinde dahi güvenlik şartlarının güçlükle sağlana-
bildiği klasik sistem (ahşap kalıp) kullanımından ve endüstriyel kalıp ve iskele kullanımında ise tüm iskele bile-
şenlerinin sistematik olarak kullanılmamasından dolayı da iş kazalarının meydana geldiğini bilmekteyiz.  
 
SONUÇ: Ülkemizde yayınlanan 2014 yılı SGK istatistik yıllıkları incelendiğinde inşaat sektöründe her 100.000 
çalışan başına ölüm oranının gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında oldukça fazla olduğu görülmekte olup inşaat 
yapım yöntem ve teknikleri ile ilgili bir düzenlemenin getirilmesi yapı işyerlerinde meydana gelebilecek iş kazala-
rının azalmasında önemli bir rol oynayacaktır. 

Occupational Accidents and Safety Rules on Formwork and Scaffolding Systems 
 
Ceyhun Temel 
Ministry of Labour and Social Security 
 
Objective: Construction industry is the sector that experienced the most fatal accidents at work in the world 
and in our country. For this reason, construction employees are among the most risky working groups.  
When investigated in causes of fatal work-related accidents a large part of fall from the height, falling objects, 
working equipment and as a result of contact with electricity is seen to occur. Approximately 50% of mortal acci-
dents at construction sector across the globe is known to occur as a result of a fall from the height. When falls 
from the height's rate in occupational accidents occuring, is evaluated, formwork which is the basis of construc-
tion sector has highest rate. 
Method: Measures that is necessary in our country legislation, has been made mandatory by "Regulations Of 
The Occupational Health And Safety In Construction Work" which is in the scope of Occupational Health and Sa-
fety Act No. 6331 
Findings:  In our country legislation doesn’t include any regulation about using of formwork and scaffolding 
systems, therefore; even that large scale construction works using classic system (wood patterns) which provi-
des safety difficulty and causes occupational accidents. 
In case using of industrial scaffolding and formwork, nonsystematic use of components of formworks pave the 
way for occupational accidents. 
Result:  Posted in our country at 2004 SSI statistics yearbooks were examined in the construction industry 
every 100,000 per employee compared with the developed countries the mortality rate is pretty much, If aran-
gements about construction methods and techniques make mandatory by legislation, this state would provide 
decreasing the number of accidents. 
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OP-166 

Yüksekte Çalışma Platformlarında Mesleki Yeter-
liliğin İş Kazalarıyla İlişkisi 
Oktay Tan, Ferhat Bayram 
Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) verilerine göre; iş kazalarında son 5 yıla baktığımızda 2010 yılında %10,23 olan 
bu oran 2014 yılında %14,59 olmuştur. 2014 yılında İnşaat sektöründe yaşanan 29628 iş kazasının % 1,7’si 
ölümle sonuçlanmıştır. Ölümlü iş kazalarının büyük bir kısmının yüksekte çalışma platformlarında yapılan işlerde 
çalışanın düşmesinden veya bu çalışmalar sırasında düşen malzeme/ekipmanlardan kaynaklandığı bildirilmiştir. 
Ayrıca, TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerinde 2013 iş kazalarının eğitim durumuna göre dağılımına bakıldı-
ğında en çok iş kazasını okur-yazar olmayan ve lise altı mezuniyetli çalışanların yaşadığı görülmüştür. Bu çalış-
mada İnşaat sektöründe yüksekte çalışma platformlarında mesleki yeterliliğin iş kazaları ile ilişkisi ortaya koyma-
yı amaçladık.  
 
Bu amaca ulaşmak üzere, rastgele seçilen sektör çalışanlarına 27 soruluk bir anket uygulanmış, toplanan veriler 
SPSS (Statistical Package For Social Sciens) Paket programı ile tablolar halinde incelenerek hazırlanmıştır. Veriler 
yapısına göre parametrik ve nonparametrik test yöntemleriyle analiz edilmiştir.  
 
Çalışma grubundaki kişilerin mezuniyet ve iş kazası geçirme oranı TUİK 2013 verilerine paralel olarak bulunmuş-
tur. Birden çok alanda mesleki eğitim alan kişilerin kaza geçirme oranları arasında olumlu ilişki görülmüştür 
(P<0,05). Geçirilen iş kazalarının nedeni sorgulandığında tehlikeyi görememe seçeneği frekansı en yüksek olarak 
bulunmuştur. Geçirilen iş kazalarının çeşitleri sorgulandığında malzeme düşmesi seçeneği frekansı yüksek bu-
lunmuştur. Bulguların SGK verileri ile örtüştüğü görülmüştür.  
Çalışma grubundaki kişilerin mesleki eğitimleri olduğu halde iş sağlığı ve güvenliği farkındalıkları düşüktür. Bu 
bağlamda ülkemizdeki mesleki yeterlilik eğitimlerinin yetersiz olduğu ve geliştirilmesi gerektiği düşünülmelidir 
sonucuna varılmıştır. 

The Relationship With The Professional Competence of Occupational Accidents in the 
High Working Platform 
 
Oktay Tan, Ferhat Bayram 
Gedik University Graduate School of Social Sciences, Occupational Health and Safety Program 
 
SGK (Social Security Administration) data; Looking at the work-related accidents in the last 5 years, this rate 
was 10.23% in 2010, 14.59% in 2014. In the construction sector in the year 2014, 29628 1.7% of workplace 
accidents were fatal. The vast majority of fatal occupational accidents in the high employee work platforms work 
done in the fall or falling material during these works / has been reported that due to the equipment. In addition, 
TÜİK (Turkey Statistical Institute) reads the data from most non-work-related accidents and author of the 2013 
situation when the distribution according to work-related accidents and high school education were found to have 
six mezuniyetl workers. In this study, we aimed at the construction sector, high working platform to demonstrate 
the relationship between the professional qualifications of occupational accidents.  
 
To achieve this goal, randomly selected 27-question survey was applied to industry professionals, the collected 
data using SPSS (Statistical Package for Social Sciens) is prepared in tables examining the package program. 
Data were analyzed by parametric and non-parametric test method according to the structure.  
 
The graduation rate and work accident and people in the study group were found in 2013 in parallel with the 
TÜİK data. Positive correlation between an accident rate of vocational training in several areas people were seen 
(P <0.05). The danger passed when questioned why the frequency of occupational accidents sightedness option 
was found to be highest. When the types of occupational accidents questionable material passed drop option was 
significantly higher frequency. Findings showed that overlap with the SGK data.  
 
Although the occupational health and safety of people in the study group that vocational education and safety 
awareness is low. In this context, our country had insufficient training and professional competence should be 
considered to have reached the conclusion that should be developed. 
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Analysis of the occupational injuries in construc-
tion sector in Bahrain (1995-2009) 
Hani Abbas Mahfoodh 
Minstry Of Labour, Isa Town, Bahrain 

The kingdom of Bahrain is a developing country, with a high percentage of foreign workers in construction and 
many other economic sectors. This study was conducted to analyze the occupational injuries in the construction 
sector occurred between 1995 and 2009. In addition, it was aimed at assessing the effectiveness of the regulati-
ons issued in 2000 and after for the construction sector. The different data of the occupational injuries from so-
cial insurance organization and ministry of labour records were obtained, reviewed and analyzed. The data were 
then used to calculate the injury and fatality rates for the different economic sectors. A self-administrated ques-
tionnaire was designed to measure the compliance with the regulations of the construction establishments emp-
loying 50 or more workers (n=345) and to measure their perceptions about those regulations. The study shows 
that there is a steady decline in the injury rate of the construction sector, and it is the least rate among the eco-
nomic sectors since 2001. The new regulations have been found to be considerably effective, with good percep-
tion about the work ban of construction activities in July and August regulation. The study revealed that under-
reporting can give an interpretation on why the size of establishments is positively proportional to the injuries’ 
rate and why the Bahraini injuries’ rate is bigger than non-Bahrainis’. Thus, under-reporting should be assessed 
extensively in future research, and the need for a national comprehensive surveillance program should be add-
ressed by the top decision-makers in the country. 
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Şehir Şantiyeciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği – 
İSFALT Örneği 
İbrahim Sönmez1, Alper Çeltikçi2, Sadettin Bağdatlı2 
1İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT), İstanbul 
2Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, İstanbul 

Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı genellikle kapalı tesislerde çalışan sistemler üzerinde kurulmuştur. 
Bu bildiride, İstanbul gibi trafiğin çok yoğun olduğu bir şehirde yapılan yol çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetiminin nasıl uygulanabileceğinin incelemesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda şehir şantiyelerinde yapılan asfalt-
lama faaliyetlerinin koşulları ve uygulama yöntemleri incelenmiştir. İSFALT tarafından şehir şantiyeciliğinde kuru-
lan iş sağlığı ve güvenliği yönetimi incelenmiş olup kullanılan güvenlik işaretlemeleri ve kişisel koruyucu dona-
nımların özellikleri irdelenmiştir. Trafiğin yoğun olarak işlediği metropol şehirlerinde asfaltlama faaliyetlerinde ve 
yol çalışmalarında alınması gereken iş güvenliği önlemlerinin belli bir sistem çevresinde kurumsal olan ve olma-
yan bütün firmalar için standartlaştırılması gereği ortaya konulmuştur. 

 
Occupational Health and Safety at Construction Sites in Urban Areas – the Case of IS-
FALT 
 
İbrahim Sönmez1, Alper Çeltikçi2, Sadettin Bağdatlı2 
1Istanbul Asphalt Plant Industry and Trade Inc. (İSFALT), İstanbul, Turkey 
2Okan University, Vocational School, Construction Department, İstanbul, Turkey 
 
The concept of occupational health and safety mainly centers upon activities in indoor workplaces today. This 
paper aims to tackle with a case of outdoor activities—the management of occupational health and safety in road 
construction projects carried out by ISFALT, Istanbul Asphalt Corporation, in Istanbul, where traffic is notoriously 
heavy at any time of day. More specifically, it deals with the conditions and patterns of work in asphalting pro-
jects at and around construction sites in the Istanbul metropolitan area. For this purpose, the researchers 
examine how the occupational health and safety management of the ISFALT projects has been functioning, parti-
cularly focusing upon road construction safety signs and personal protective equipment. The paper draws atten-
tion to the urgent necessity for standardizing occupational health and safety precautions of all the large and 
small companies working in the metropolitan areas with the creation of an elaborate system. 
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İnşaat işlerinde gurbetçi olarak gelen işçilerin ko-
naklama koşullarının iş sağlığı ve güvenliği açı-
sından irdelenmesi 
Mediha Turgut1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı,Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Antalya 

Bu çalışmada, inşaat işlerinde çalışan; memleketlerinden geçici olarak gelen gurbetçi çalışanların konakladıkları 
alanların, çalışanlarda yarattığı fiziksel, kimyasal ve psikososyal risk etmenleri irdelenmiştir. Bu amaçla hazırla-
nan çalışmada öncelikli olarak inşaat sektöründe konaklama açısından genel bir değerlendirme yapılmıştır. Ko-
naklama genellikle prefabrik barakalarda ya da korunmasız büyük çadırlarda olmaktadır. Bu alanlarda yemekha-
ne, duş alanları, yatakhane, soyunma yeri ve dinlenme alanları bulunmaktadır. Bu alanların insan sağlığı ve kon-
foru açısından hangi koşullarda oldukları değerlendirilmiştir. Çok fazla kişinin aynı alanları kullanmasından kay-
naklı mikrobiyolojik bulaşmaya karşı alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Özellikle kimyasal ve tehlikeli toz-
larla çalışan işçilerin konakladıkları alanda diğer işçilerinde bu durumdan etkilenerek rahatsızlanma ihtimali bu-
lunmaktadır. Bu ihtimali ortadan kaldırmak amacıyla alınması gereken önlemler belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili 
gerekli mevzuat incelenerek yapılması gereken doğru uygulamalar belirtilmiştir. İnşaat işçilerinin çalıştıkları iş 
şekillerine göre uygun konaklama alanlarının oluşturulmasından bahsedilmiştir. 

Accommodatıon condıtıons to release of health workers in civil works expats in terms 
of safety to 
 
Mediha Turgut1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Departman of occupational health and safety, Akdeniz University, Antalya, Turkey 
2Departman of mechanical engineering, Akdeniz University, Antalya, Turkey 
 
İn this study, workers in the construction works; they stay in the country temporarily from the area of expatriate 
employees working in physically created, chemical and psychosocial risk factors were examined. The study was 
conducted primarily prepared for this purpose an overview of the construction industry in terms of accommoda-
tion. Accommodation is usually in prefabricated barracks or unprotected large tent. n these areas, a cafeteria, 
shower areas, dormitories, changing place and rest areas. This area of human health and comfort of the circums-
tances in which they are evaluated. Too many people in the same area should be taken against microbiological 
contamination originating from the use of measures it has been identified. 
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Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Planı 
Ahmet Esat Korkut1, Mehmet Kayhan Topaloğlu2, Kamil Erdinç Diler2, Nurullah Taş1 
1İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, Türkiye 
2İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, Türkiye 

İnşaat Sektörü, ülke ekonomilerine sağladığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla her zaman lokomotif bir sek-
tör olmuştur. Ancak sektörde yaşanan iş kazaları Dünya’nın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemiz için de büyük 
sorunlar teşkil etmektedir.  
Avrupa Birliğinin 92/57/EEC sayılı Konsey Direktifi esas alınarak hazırlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yönetmeliği”, yapı işyerlerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemektedir. Bu yönetmelikle her 
yapı projesi için projenin hazırlık aşamasında sağlık ve güvenlik planı hazırlanması ve proje süresince bu planın 
uygulanması ve gerekli hallerde güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir.  
 
Muhtemel risklerin projenin planlama aşamasında belirlenmesi ve bu risklere karşı zamanında tedbir alınarak iş 
kazası ihtimallerinin azaltılması ve bu sayede işyerinde maddi ve manevi kayıpların önüne geçilebilmesi sağlık ve 
güvenlik planının en önemli amacını oluşturmaktadır. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine yönelik planlı bir yaklaşımın 
belirlenmesi ile daha iyi proje yönetimi, daha yüksek kalite, daha az masraf ve daha çok verimlilik gibi faydalar 
da sağlanacaktır. 
 
Direktifte belirlenen çerçeveye göre, sağlık ve güvenlik planının projeye özgü ve mümkün olabilecek en sade 
şekilde oluşturulması, ayrıca projenin büyüklüğü ve karmaşıklığına doğru orantılı olarak yeterli detaya sahip ol-
ması gerekmektedir. Çalışma yöntemlerinin, gerekli organizasyon ve koordinasyon yapısının ve tedarik süreçleri-
nin belirlendiği sağlık ve güvenlik planının, risk değerlendirmesi için de önemli bir kaynak olacağı unutulmamalı-
dır. 
 
Sağlık ve güvenlik planı kavramının yönetmelikte yer almasıyla beraber, bu planın içeriğinin ve kapsamının ne 
olacağı hususlarında yapı sektöründe bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.  
 
Bu çalışma kapsamında; Avrupa Birliği ve Dünya ülkelerinden örnekler incelenmiş, 92/57/EEC sayılı Avrupa Birliği 
Konsey Direktifinde belirtilen hususlar ve yasal mevzuatımız çerçevesinde, ülkemiz koşulları da göz önünde bu-
lundurularak sağlık ve güvenlik planının içeriğinde hangi unsurların bulunması gerektiğinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır.  
 
Bu çalışma kapsamında ayrıca sağlık ve güvenlik planının hazırlanmasına yardımcı olacak bir bilgisayar yazılımı 
oluşturulmuştur. SGP 1.0 adı verilen yazılımın, planın hazırlanması ve işyerine özgün olması hususlarında hazır-
layıcılara yol gösterici olması amaçlanmıştır. 

Health and Safety Plan in Construction Works 
Ahmet Esat Korkut1, Mehmet Kayhan Topaloğlu2, Kamil Erdinç Diler2, Nurullah Taş1 
1Directorate General For Occupational Health and Safety, Ministry of Labour and Social Security, Ankara, Türkiye 
2Labour Inspection Board, Ministry of Labour and Social Security, Ankara, Türkiye 
 
Construction Occupational Health and Safety Regulation, which is prepared on the basis of 92/57/EEC numbered 
The European Union's Directive, determines the minimum health and safety requirements in the construction 
workplace. According to the regulation, preparation of health and safety plan in the preparatory phase for each 
construction project and implementation of this plan during the project and update where necessary has become 
mandatory. 
 
Identification of potential risks in project planning stage, reduction of work accident probabilities by taking mea-
sures on time against these risks and thus prevention of financial and intangible damages in workplace comprise 
the most important objective of health and safety plan.  
 
According to the framework set out in the Directive, health and safety plan should be as simple as possible, pro-
ject-specific and also it should have sufficient detail, in direct proportion to the size and complexity of the pro-
ject. It should be noted that health and safety plan determines working methods, organization and coordination 
of the necessary structure and procurement process, will be an important resource for risk assessment. 
 
Within the scope of this study; health and safety examples of European union and World nations which are 
expert in occupational health and safety are examined through out the frame of 92/57/EEC European directive 
and national legislation and we aimed to put forward which elements must be presented in the content of health 
and safety plan throughout our national conditions.  
 
And also; a computer software for assisting in the preparation of a health and safety plan has been created wit-
hin the scope of this study. The creation of this computer software named as SGP 1.0, has a purpose of provi-
ding a guidence for preparing an unique health and safety plan and how you prepare it properly. 
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Yapı İşlerinde Kule Vinçlerden Kaynaklı Kazala-
rın Oluşumuna Bağlı Risklerin Fta Yöntemiyle 
İncelenmesi ve Risk Yönetim Modelinin Oluştu-
rulması 
Msc. B Sınıfı İsg Uzman Serap Öztürk1, Yrd. Doç. Dr. Esin Tümer2 
1Yeni yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul 
2Üsküdar üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş sağlığı ve güvenliği bölümü,İstanbul 

İnşaat sektörü ülke ekonomisi açısından katma değeri yüksek, kısa sürede büyük ölçekli işlerin yapılması amaç-
lanan önemli bir sektördür. Özellikle kule vinçler, inşaat yapı alanında istenilen bir noktadan diğer noktaya belirli 
bir yükseklikten ağır tonajlı malzemelerin (beton kalıplarının, demir demetlerinin hatta makine ve ekipmanların 
vb.) taşınması işlemlerinin hızlı ve seri şekilde yapılmasını sağlayan önemli bir ekipman olup, inşaat projesinin 
büyüklüğüne göre bir veya birden fazla sayıda kullanılan vazgeçilmez kaldırma ekipmanı olarak karşımıza çık-
maktadır. 
 
İnşaat sektöründe ölümlü ve diğer iş kazaları istatistikleri incelendiğinde, inşaat alanlarında kule vinçlerle yapılan 
çalışmalarda, kule vincin çalışmasından ya da çalışma dışında serbest duruşundan kaynaklı kaza oranın yüksek 
olduğu görülmektedir. SGK istatistiklerinde kule vinçten kaynaklı kazalar, makinelerin sebep olduğu iş kazası 
olarak adlandırıldığından ulaşılan veriler gerçek verilerin çok altında kalmaktadır. İhmal, dikkatsizlik, bilinçsizlik, 
eğitim eksikliği, sistemin eksik ya da yanlış koordinasyonundan kaynaklı sebepler kule vinçlerle yapılan çalışma-
larda bu iş kolunda sık ve ağır sonuçlar veren kazaların oluşumunu doğurmaktadır. Hatta çalışma yapılmasa dahi 
güvenli konumda bırakılmayan kule vinçler sadece çalışma alanında değil çevrede de can ve mal güvenliğini teh-
likeye düşürmektedir. 
 
Bu çalışmada 2013 - 2015 yılları arasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşlar başta olmak 
üzere yazılı ve görsel basından ulaşılan kule vinç kaza örnekleri ele alınmış oluşabilecek kaza riskleri FTA (Fault 
Tree Analysis) metodolojisi yöntemiyle incelenmiş, risk nedenlerinin anlaşılır hale getirilip kaza sıklığı ve doğur-
duğu sonuçlar hakkında görülebilir bir değerlendirme yapılması sağlanmıştır. Böylelikle inşaat sektöründe kullanı-
lan kule vinçlerin kaza oluşumuna bağlı olarak tehlikelerin belirlenmesi ve risk yönetim modülünün oluşturulma-
sıyla sistemsel çözümler sunulmuş ve hedeflenmiştir. 

 
The Investigation Of The Risks Connected With Formation Of Tower Crane Accidents 
By FTA Method And The Creation Of A Risk Management Model in the Construction Sec-
tors 
 
Msc. B Sınıfı İsg Uzman Serap Öztürk1, Yrd. Doç. Dr. Esin Tümer2 
1Yeni yüzyıl University,Health Sciences Institute, Occupational Health and Safety Department, İstanbul 
2Üsküdar University,Health Sciences Faculity,Occupational Health and Safety Department, İstanbul 
 
The construction sector is an important sector, high added value in terms of the country’s economy and for ma-
king the large-scale work business in the short term. Particularly, tower cranes are indispensable lifting 
equipment in the construction site, for making such rapid and fast transportation operations of heavy duty mate-
rials from a desired point to another point in a certain height according to project size. 
When the statistics are examined for fatal accidents or others in the construction industry working with tower 
cranes, it is seen that the high accident rate induced of free-standing tower cranes or working outside of the 
work. In the S.G.K. statistics tower crane accidents are called work-related accidents caused by machinery, so 
the accessed data remains far below the actual data. Negligence, carelessness, ignorance, lack of education, 
missing or incorrect system coordination are caused to frequent and severe consequences such as accidents with 
tower cranes. And also if they are not working and not in a safe location, tower cranes endanger the safety of life 
and property at the work area and environment. 
In this study, between the years 2013 and 2015, from occupational health and safety organizations and reached 
the press and media tower crane accident examples are discussed and risk of accidents that may occur examined 
by the FTA (Fault Tree Analysis) methodology to understand the causes of the accident risk by rendering visible 
the frequency and its consequences is provided for an evaluation. Thus, determination of the tower crane used in 
the construction industry due to the formation of the danger of accidents and the creation of a systemic risk ma-
nagement module solutions presented and targeted. 
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İnşaat Sektöründe Meydana Gelen Kazalarda Alt 
İşveren - Üst İşveren Sözleşmesi Çerçevesinde İş-
verenin Cezai Sorumluluğu 
Namık Kemal Topçu 
19 Mayıs Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ana Bilim Dalı, Samsun 

AMAÇ: İnşaat sektöründe meydana gelen kazalarda alt işveren – üst işveren sözleşmesi ilişkisine göre işverenin 
cezai sorumluluğun tespiti ele alınacaktır. 
YÖNTEM:  
Öncelikle alt işveren – üst işveren sözleşmesi incelenerek bu sözleşme türü bakımından işverenin uyması gere-
ken dikkat ve özen yükümlülüğüne ilişkin kurallar belirlenecektir. Devamında işverenin bu kurallara uymaması 
halinde meydana gelen netice bakımından suçun hangi manevi unsur şekliyle hareket ettiği, 5237 sayılı TCK’nın 
konuya ilişkin hükümleri ve Yargıtay’ın yaklaşımı dikkate alınarak, incelenecektir. Daha sonra işçinin ve 3. kişinin 
hatasının, işverenin sorumluluğuna etkisi ele alınacak ve son olarak çalışma sonucunda ulaşılan sonuçlar aktarıla-
caktır. 
BULGULAR: Taksirin esası, dikkat ve özen yükümlülüğü kuralına aykırı hareket etmektir. İş kazalarında işvere-
nin uyması gereken dikkat ve özen yükümlülüğüne ilişkin kurallar, işçi ile arasındaki sözleşme ilişkisine bağlı 
olarak değişmekte olup; işverenin, tüm sözleşme türleri bakımından standart kurallardan oluşan bir yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. 
Alt işveren - üst işveren sözleşmesi çerçevesinde bir iş kazasının meydana gelmesi durumunda, işverenin sorum-
luluğunun tespitinde; ilk olarak 6331 sayılı İSGK ve Alt İşverenlik Yönetmeliği çerçevesinde işverenin uyması 
gereken kurallar belirlenecek, sonrasında somut olayda bu kurallara uyulup uyulmadığı tespit edilecektir. Uyul-
madığı tespit edilmişse işverenin, bu fiilinde, suçun hangi manevi unsur şekliyle hareket ettiği tespit edilecektir. 
Bu tespit yapılırken 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun taksirin uygulama alanını daraltıcı hükümler ihtiva ettiğine 
ve mülga 765 sayılı TCK döneminde bilinçli taksir olarak kabul edilen durumların 5237 sayılı kanunda artık olası 
kast kapsamında değerlendirildiğine dikkat edilmelidir.  
İşverenin sorumluluğu için işverenin özensizliği ile meydana gelen netice arasında yükümlülüklere aykırılık bağ-
lantısı da bulunmalıdır. İşçinin ya da 3. kişinin kusuru da sorumluluğun tespitinde göz önünde bulundurulmalıdır.  
İş kazalarında bilirkişinin görevi, sadece teknik hususlarda bilgi aktarımında bulunmak olup; hukuki değerlendir-
melerde bulunması söz konusu olamaz.  
SONUÇ: Yaptığımız çalışmada işverenin sorumluluğunun tespitinde tamamen bilirkişi raporlarının esas alındığı, 
bilirkişilerin hukuki değerlendirmeler yaptığı, yükümlülüklere aykırılık bağlantısına dikkat edilmediği, 5237 sayılı 
kanunun manevi unsur anlayışının tam olarak özümsenmediği görülmüştür. 

Within The Scope Of Priciple Employer - Subcontractor's Contract, Criminal Liability Of 
The Employer For Occupational Accients In The Contraction Indrustry 
 
Namık Kemal Topçu 
19 Mayis University, Law School, Department of Criminal and Criminal Procedure Law, Samsun 
 
AIM: Determination of criminal liability of an employer regarding principal employer- subcontractor’s contract 
relationship for work accidents in construction industry will be handled.  
METHOD: Primarily, principal employer-subcontractor’s contract will be analysed, in relation to this type of cont-
racts, rules of obligation to attention and care that employer needs to follow will be indentified. Subsequently, 
regarding articles of TPC No. 5237 and approach of Supreme Court, if employer does not follow rules, in respect 
to result of crime, with which type of mens rea he is acted will be analysed. Furthermore, impact of fault of emp-
loyee and third-party on the liability of employer will be handled.  
RESULTS :In case of work accidents, rules of obligation to attention and care which should be followed by emp-
loyer are changeable depending on contract relationship with employee; there are no standard rules of obligati-
ons for every type of contracts. The rules which employers should follow will be determined within the framework 
of OHSA No. 6331 and Subcontracting Regulations; then, it will be determined whether those are followed in 
concrete case. It should be noticed that TPC No. 5237 consists of articles which restrict application area of the 
negligence and considers the situations that were accepted as conscious negligence by former TPC No. 765, as 
eventual intent. For criminal liability of employer, there should be a link of obligations breach between result and 
employer’s carelessness. Employee’s or third-party’s fault should be considered to determine liability. Duty of 
expert in work accidents is only to convey information on technical issues, and not to make legal evaluations.  
CONCLUSION  
To determine liability of employer, it is grounded on reports of expert, experts make legal evaluations, it is not 
paid attention to link of obligations breach, it is not internalised the perception of the mens rea of TPC No. 5237. 
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Şantiye sosyal tesislerin asgari parametrelerin be-
lirlenmesi ve yönetmeliklerle karşılaştırılması 
Ramazan Akarca, Murat Kuruoğlu 
İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul 

Türk İnşaat Sektöründe, şantiyede çalışanlar için gerekli sosyal tesislerin karşılayacağı asgari parametrelerin 
belirlenmesi için sektörde bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ile AB Konsey Direktifi, ILO 
167 sayılı Yapı İşerinde güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen asgari koşullarla karşılaştırılması yapılmıştır. Yönetmelikler ve sektörde 
uygulanan koşullar çerçevesinde yönetmeliklerdeki koşulların ulusal koşulların da göz önünde bulundurularak 
düzeltilebileceği için bir öneri sunulmuştur. 

Determining the minimum parameters of social facilities in construction sites and 
comparison with regulations 
 
Ramazan Akarca, Murat Kuruoğlu 
Department of Civil Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul,Turkey 
 
A survey was carried out in the construction industry for determining the minimum parameters of social facilities 
in construction sites and this studies data is comparised with regulations which are EU Concuil Directive, ILO 
Safety and Health in Constuction Convention and Regulation Regulation on Occupational Health and Safety in 
Construction Works. Regulation in the circumstances and conditions in the regulations applied in this sector has 
also presented a proposal for the national conditions can be corrected in mind. 
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İnşaat İşçilerinde Kronik Ultraviyole Maruziyeti 
Zennure Yıldız1, Serkan Yıldız2 
1Keçiören Eğitim Araştırma Hastahanesi, Göz Hastalıkları, Ankara 
2Kara Harp Okulu Komutanlığı, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı, Ankara 

Meslek hastalıkları, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin 
niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hasta-
lık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri şeklinde tanımlanmaktadır. Ülkemizdeki çalışma koşulları düşünüldü-
ğünde, sonuçları çoğu zaman iş kazaları kadar ağır ve ölümcül olmasa da, meslek hastalıklarının iş kazalarından 
çok daha yaygın olmasını beklemek mümkündür. Öte yandan ülkemizde rapor edilen meslek hastalıkları sayısı 
dünya ortalamasının çok altında hatta yok denecek kadar azdır. Bu ise meslek hastalıkarının tanı ve tedavisindeki 
eksikliği ortaya koymaktadır. İnşaat işçileri uzun süre dış mekanda çalışmaları sonucunda kronik olarak ultraviyo-
leye maruz kalmaktadırlar. Bu maruziyet de başta göz ve cilt olmak üzere tüm sistemlerde kalıcı ya da geçici 
hasarlar oluşturabilmektedir. Bu çalışmada kronik ultraviyole ve çevre kirliliğine maruz kalan inşaat işçilerinin 
konjonktivalarında oluşan sitolojik değişimlerin impresyon sitolojisi yöntemi ile tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Aynı zamanda inşaat işçilerinin göz sağlığı konusunda alınabilecek tedbirlerin belirlenmesine ve bu konuda far-
kındalık yaratılmasına çalışılmıştır. 

Chronic UV Exposure in Construction Workers 
 
Zennure Yıldız1, Serkan Yıldız2 
1Keçiören Education and Research Hospital, Eye Diseases, Ankara 
2Turkish Military Academy, Civil Engineering Department, Ankara 
 
According to Social Security and General Health Insurance Law occupational disease is defined as temporary or 
permanent illness, physical or mental disability cases of the insured, due to the nature of the work done by a 
repeated reason or job execution conditions. When the working conditions in our country is concerned, it may be 
possible to expect that the occupational diseases are much more common than the work accidents, although 
their results are often not so severe and fatal as the work accidents. On the other hand, the number of reported 
occupational diseases in our country is far below the world average even almost destroyed. This reveals the lack 
of diagnosis and treatment of occupational diseases. Construction workers exposure to chronic ultraviolet radia-
tion as a result of prolonged outer space work. This exposure can create permanent or temporary damage on all 
systems, especially on the eye and skin. In this study, cytological changes occurring in the conjunctiva of const-
ruction workers, who exposed to environmental pollution and chronic ultraviolet,is intended to be detected by 
the method of impression cytology. At the same time, it is tried to identify the measures regarding eye health of 
construction workers and raise awareness on this issue. 
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İskelelerde İş Güvenliği 
Yağmur Erteki ̇n 
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 

İnşaat sektöründe iş kazalarının büyük bölümü yüksekten düşme sonucu meydana gelmektedir. Bunların bir kıs-
mı da amaca uygun bir şekilde yapılmayan iskelelerden kaynaklanmaktadır. İş kazalarının azaltılması için stan-
darda uygun belirlenen iskelelerin kurulması ve kullanım sırasında dikkat edilecek hususların bilinmesi ve alına-
cak önlemlerin belirlenmesi gerekmektedir. Ülkemizde, özellikle iskele ekibinin bu konularda bilgilendirilmeleri 
için gerek uzmanların, gerekse uygulamada görev alan tecrübeli personelin görüşlerini ve birikimini inceleyen 
araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. İskelelerin kurulum ve sökümü sırasında dikkat edilecek hususlar ve iskele 
üzerinde alınması gereken önlemler ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ülkemizde henüz istenen seviyede değildir. 
Bu çalışmanın amacı güvenli iskele kullanımının yaygınlaştırmasına yönelik verileri ortaya koymak ve iskeleleri 
standarda uygun hale getirmek için çözüm önerileri bulmaktır. 

 
Scaffold Safety 
 
Yağmur Erteki ̇n 
Health and Safety Research and Development Institute 
 
The majority of work-related accidents occur in the construction sector falls from height result. Some of them 
are due to scaffolds that not made in accordance with the purpose. For reduction of occupational accidents scaf-
folds needs to be istalled toappropriate standard and knowledge of the issues to be considered during operation 
and is necessary to determine the measures to be taken. In our country, these issues need to be informed of the 
scaffolding team of experts, both in practice involved is a need for research that examines the views and 
knowledge of experienced staff.case which needs to pay attention during the installation and dismantling scaffol-
ding and Works about precautions must be taken when person Works with scaffolds still not yet the desired le-
vel. This study aims to reveal the data for the widespread use of safe scaffolding and find solutions to make scaf-
folds that appropriate standards. 
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Tarım Sektöründe İSG 
OSH In Agriculture 

OP-176 

Traktör kuyruk miliyle işletilen tarım makinala-
rıyla çalışmada iş güvenliği 
Ali Bayat 
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 

Tarımsal üretimde özellikle insan gücü ile gerçekleştirmesi zor, yorucu ve maliyetli olan çoğu işler alet ve maki-
neler tarafından kolayca yerine getirilebilmektedir. Ancak özellikle tarımsal üretimde hızla gelişen teknoloji ve 
makinalaşma, insanın işini kolaylaştırmakla birlikte, dikkatli olunmadığı takdirde ölümle sonuçlanan kazalara ne-
den olabilmektedir. Tarımda yaşanan iş kazaları dikkate alındığında bunların başlıca nedenlerinin; Tarım Traktör-
leri ve makinelerinin imalatı ve kullanımı esnasında oluşan kazalar, hayvancılık çalışmaları sırasında hayvanlar-
dan kaynaklanan kazalar, el aletlerinin kullanımı esnasında oluşan kazalar olduğu görülmektedir. Tarım makina-
larına yönelik olarak en çok ölümle sonuçlanan iş kazaları, traktörlerin devrilmesi sırasında meydana gelmekte, 
traktörden sonra en çok yaralanma ve ölümcül iş kazaları ise traktör kuyruk miliyle işletilen tarım makinalarıyla 
çalışmada meydana gelmektedir. Bu çalışmada ülkemizde yaygın olarak kullanılan ve traktör kuyruk mili ile tah-
rik edilen; toprak frezeleri, sapdöver harman makinaları, balya makinaları, ilaçlama makinaları, çayır biçme ma-
kinaları ve dal parçalama, pnömatik ekim ve santrifüj gübre dağıtma makinalarında meydana gelen iş kazaları ve 
nedenleri gözlemsel olarak belirlenecektir. Bu makinalarla çalışmada iş kazalarına neden olan tehlikeli durumların 
ortadan kaldırılmasına yönelik alınması gerekli teknik tedbirler hakkında önerilerde bulunulacaktır. 

Occupational safety working by tractor’s PTO driven agricultural machinery 
 
Ali Bayat 
Çukurova University, Agricultural Faculty, Agricultural Machinery and Technologies Engineering Department 
 
Abstract  
In agricultural production, most of the manpower based jobs especially hard, tiring works and cost jobs can be 
easily performed by the agricultural machinery. However, especially in the rapidly developing technology and 
mechanization of agricultural production, while facilitating the work of the people, it can cause an accident resul-
ting in death if not careful. Considering work-related accidents that occurred in agriculture, their main reasons; 
accidents that occur during manufacturing and use of agricultural tractors and machinery, accidents caused by 
animals during animal studies, it is observed that accidents occurring during the use of hand tools. Most fatal 
accidents at work as for agricultural machinery, the occur during the overthrow of the tractor, while most injuries 
and fatal accidents at work after the tractor consists in working with managed agricultural machines with the 
tractor PTO shaft. In this study, widely used agricultural machinery in our country and driven by PTO; work-
related accidents of soil mills, threshing machines, balers, sprayers, mowers and branch shredding machines, 
pneumatic seed and fertilizer distribution centrifuge machines, and their causes will be identified as observatio-
nal. To elimination of dangerous operations causing the machine to work-related accidents, recommendations 
will be made about necessary technical measures 
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hayvan yetiştiri-
cilerinin özellikleri ve iş sağlığı güvenliği uygula-
maları 
Ayşe Menteş Gürler1, Zeynep Şimşek2 
1Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı; Tarımda İş Sağlığı 
ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Şanlıurfa 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı; Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi, Şanlıurfa 

 Characteristics and occupational health and safety practices of animal breeders in the 
Southeastern Anatolia Region 
 
Ayşe Menteş Gürler1, Zeynep Şimşek2 
1Harran University Veterinary Faculty, Department of History of Veterinary Medicine and Deontology; Agricultural 
Health and Safety Center, Şanlıurfa 
2Harran University Medical Faculty, Department of Public Health; Agricultural Health and Safety Center, Şanlıurfa 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, hayvancılık sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına kanıt oluşturmak
amacıyla, GAP (Güneydoğu Anadolu) Bölgesi’ndeki hayvan yetiştiricilerinin sosyo-demografik özelliklerini, bazı iş
sağlığı/güvenliği uygulamalarını belirlemek ve veteriner hekim kontrolünün uygulamalara etkisini saptamaktır.
YÖNTEM: Çalışmada, kesitsel araştırma niteliğinde, GAP Bölgesi’nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan nüfusu temsil
eden bir örnekte yürütülen ‘GAP Tarımda Çalışanların Sağlığı Araştırması / 2013’ verisi kullanılmıştır. Veri toplama-
da“Sosyo-demografik Bilgi Formu” ve “Tarımda Mesleki Riskler Kontrol Listesi”nin hayvanlarla ilgili riskler
bölümü kullanılmıştır. 
BULGULAR: Hayvan yetiştiricilerinin %77,1’i erkek olup, yaş ortalaması 54,7±15,1 yıldır.
%58,1’i hiç okula gitmemiş ya da ilkokulu bitirmemiş, %38,8’i ekonomik durumlarının kötü olduğunu bildirmişlrdir.
Hayvanlarla ilgili risklerin %37.1-90,6 arasında değiştiği saptanmış olup, %68,4’ü son bir yıl içinde hayvanlarında
hastalık görüldüğünü, yaklaşık 2 kişiden biri hayvanlarının veteriner kontrolünde olduğunu, %37,9’u
özel veteriner hekimlerden hizmet aldıklarını, %30,5’i aşı ve ilaçların pahalı olması ve %9,9’u ise veteriner hekimin
gelmemesi nedeniyle koruma ya da tedavide sorun yaşadıklarını bildirmişlerdir. Katılımcıların %91’i ilk yardım
bilgilerinin olmadığını ifade etmişlerdir. Yetiştiricilerin hayvan hastalandığında yaklaşımı, hasta hayvanın
sütüne ve etine yönelik uygulamaları, brusellaya karşı aşı durumu ve ahır hijyeni ile veteriner hekim kontrolü
olma durumu arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (P<0.05). 
SONUÇ: Bölgede hayvan yetişticilerinin sağlık ve güvenliğini sağlamak için sektörlerarası işbirliği ile risk yönetimi 
çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç vardır. Yetiştiricilerin hayvan hastalandığında yaklaşımı, hasta hayvanın sütüne 
ve etine yönelik uygulamaları, brusellaya karşı aşı durumu ve ahır hijyeni ile veteriner hekim kontrolü olma 
durumu arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (P<0.05).

OBJECTIVE: The aim of this study is to specify the socio-demographic features and some occupational health/ 
safety practices of animal breeders in the SAP (Southeastern Anatolian Project) Region and determine the effect of 
veterinary examinations on the practices, with the purpose of generating evidence on occupational health and 
safety practices within the livestock industry. 
METHODS: Data from the cross-sectional study 'Research on the Health of SAP Agricultural Workers / 2013' 
conducted on a sample representative of the population working in agriculture and animal husbandry in the SAP 
Region was used in the study. The "Socio-demographic Information Form" and the section pertaining to animal 
related hazards in the "Check List for Occupational Hazards in Agriculture" were used for collecting data. 
FINDINGS: 77.1% of the breeders were male, with a mean age of 54.7 ± 15.1 years. 58.1% had never attended 
or had not completed primary school, while 38.8% reported their economic situation to be bad. Animal related 
hazards were found to be vary between 37.1-90.6%, while a 68.4% reported that there was disease in their 
animals within the past one year, about 1 out of 2 people reported their animals to be under veterinary control, a 
37.9% reported receiving service from private veterinary practitioners, 30.5% reported experiencing problems 
with prevention and treatment due to vaccinations and medication being expensive and a 9.9% due to inadequate 
veterinary services. 91% of respondents lacked first aid information. A significant relationship (P <0.05) was found 
between the breeders' approach when an animal got sick, their practices regarding the milk and meat of the sick 
animal, the state of vaccination against brucella, barn hygiene and being under a veterinary doctor's supervision. 
CONCLUSION: Cross-sectoral collaboration and risk management work are needed to be done in order to ensure 
the health and safety of livestock breeders in the region.
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Tarımsal faaliyetlerde yüksekten düşme kazaları 
Emine Selcen Darçın1, Murat Darçın2, Murat Alkan2, Gürdoğan Doğrul2 
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
2İçişleri Bakanlığı 

AMAÇ: Tarımsal faaliyetler ortalamanın üstünde düşme türü kaza riskine sahiptir. Her yıl yüzlerce ölüme sebep 
olan yüksekten düşmeler tarımdaki ölümcül kazaların da ana nedenlerindendir. Düşmeler sıklıkla herhangi bir 
önlem alınmamasından veya kullanılan teçhizatın özelliklerini yitirmesi, işe uygun olmaması veya yanlış kullanı-
mından kaynaklanmaktadır. Bir işi yapmak üzere olan insanlar genellikle o işin ‘sadece birkaç dakika süreceğine’ 
inanırlar ve sadece dikkatli olmanın yeterli olacağı beklentisiyle risk alırlar. Ülkemizde, tarım sektöründe yüksek-
ten düşme risklerine ilişkin yeterli veri/çalışma yoktur. Kendine özgülüğü nedeniyle tarımsal veri bankasına ihti-
yaç duyan tarım sektöründeki bu eksiklik, meydana gelen olayların tam olarak tespit edilip neden ve sonuçlarının 
ortaya konulması zorlaştırmaktadır. Literatürdeki boşluğa katkı sağlayacağı değerlendirilen bu çalışma, Adana 
ilinin kırsal alanında 2002-2013 yılları arasında gerçekleşen tarımsal faaliyetlerle ilişkili yüksekten düşme türü 
kazalardaki önemli faktörleri ortaya koymaktadır. 
YÖNTEM: Dönem boyunca Adana kırsalında gerçekleşen 1618 ‘yüksekten düşme’ kazası, olay raporlarına dayanı-
larak incelenmiştir. Düşme türü bu kazaların tarımsal faaliyetlerle (tarım/ormancılık/hayvancılık) ilişkili olan 
467’si (28,9%); olay tür, sebep ve zamanı, kazanın şiddeti, mağdurların yaş ve cinsiyeti ile diğer faktörler yö-
nünden analiz edilmiştir. 
BULGULAR: Düşme türü olaylar Haziran-Ekim arasında yoğunlaşmaktadır. %75’inden fazlasının mağduru erkek-
lerdir. Meyve/ürün toplama (%60,39), budama (%11,35) ve yükleme/boşaltma/istifleme (%9,2) düşme sırasın-
da yapılan en dikkat çekici tarımsal faaliyetlerdir. Yüksekten düşen mağdurların %9,2’si (43) ilk anda ölmüş, 
%13,7’si (64) de hayati tehlike kaydıyla hastaneye yatırılmıştır. Ağaçtan düşme (323/%69,16), olayların baş 
aktörü ve en fazla sayıda ölüm nedenidir (20/%46,5). Önemli bir diğer ölüm nedeni de kaya/uçurumdan düşme-
dir (12/27,9%). Ölenlerin %16’sı kadın, dörtte birine yakını da 65 yaş ve üstüdür. Ölümcül düşmeler esnasında 
en sık yapılan faaliyet meyve/ürün toplamadır (%32,6). Hayvan otlatma, toplam düşme olayları içinde sadece 
%9’luk pay teşkil ederken, ölümle sonuçlanan düşmelerin %27,9’u esnasındaki faaliyet olarak dikkat çekmekte-
dir. 
SONUÇ: Sadece basit güvenlik tedbirlerinin uygulanmasıyla tarım sektöründeki kazaların önemli bir miktarı önle-
nebilir. Bu çalışmanın sonuçlarının düşme kazaları hakkında farkındalık yaratmaya katkı sağlaması beklenmekte-
dir. 

 
Agriculture-related “falling from a height” accidents 
 
Emine Selcen Darçın1, Murat Darçın2, Murat Alkan2, Gürdoğan Doğrul2 
1Bilecik Seyh Edebali University, Faculty of Agriculture and Natural Sciences 
2Ministry of Interior Affairs 
 
AIM: Agricultural work carries an above-average risk of falling accidents. Falling from height is also one of the 
main causes of fatal accidents in agriculture, accounting for many deaths each year. Falls frequently occur beca-
use no precautions are taken, or any equipment that is used is defective, not appropriate, or used incorrectly. 
Often people about to do a job believe it will ‘only take a few minutes’, and take a risk in the hope that simply 
being careful will be enough. This study highlights the most significant agents involved in agricultural-related 
falling from high accidents between 2002 and 2013 in rural area of Adana. 
METHODS: During the period, 1618 “falling from a height” accidents in rural of Adana were investigated due to 
incident reports. (467/28.9%) of falling accident reports are agriculture-related (agriculture/forestry/livestock) 
which were analyzed with respect to cause, type and time of incident, severity of injury, age and gender of vic-
tims, and other factors. 
RESULTS: Agriculture-related “falling from a height” accidents generally happen between June and October. Ma-
les accounted for more than three-quarters of the falls-related incidents. Fruit picking (60.39%) and trimming a 
tree (11.35%) are the most prominent work process in falls. Loading/unloading (9.42%) is the next most signifi-
cant work processes. Falls from a tree (323/ 69.16%) accounts for the largest number of injury. 9.2% of fallen 
victims died, and 13.7% was hospitalized with a life-threatening condition. Falls from a tree also accounted for 
the greatest number of fatalities (20/46.5%). This was followed by falling from cliff (12/27.9%). Accidental de-
aths are most frequent in August 8(18.6%), June 6(14%), and September 6(14%).  
CONCLUSIONS: There are significant numbers of accidents in the agricultural industry that could be prevented if 
simple control measures were adopted. It is expected that results of this study may contribute to raise aware-
ness about falling incidents. 
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Tarım çalışanları ve ailelerinin maruz kaldığı pes-
tisit zehirlenmeleri 
Emine Selcen Darçın 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

AMAÇ: 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, etkile-
nen kişilerin özellikleri, maruziyet yeri ve zamanı gibi kontrol ve önleme programlarının planlanması için önemli 
parametreler yönünden tarım sektöründe pestisit zehirlenmelerine etki eden faktörlerin olay raporlarına dayanıla-
rak belirlenmesidir.  
YÖNTEM: Çalışmada 2002-1015 yılları arasında Adana ili kırsal kesiminde meydana gelen pestisit kaynaklı zehir-
lenmeler kaza olay raporları incelenerek analiz edilmiştir.  
BULGULAR: On dört yıllık dönemde kırsalda meydana gelen 1292 olayda 1844 kişi zehirlenmiştir. Mağdurların 
%27,8’i (512) insan sağlığı için kullanılan ürünler, %22,6’sı (416) gıdalar, %21’i (388) tarım ilaçları ve hayvan 
sağlığı ürünleri, %8,4’ü (154) CO, %7,2’si (133) bitki ve yabani mantar, %4,4’ü (82) ev kimyasalları, %1,8’i 
(34) endüstri kimyasalları, %1’i (18) hayvanlar, %5,8’i (107) diğer nedenlerle zehirlenmiştir. Pestisitler (tarım 
ilaçları ve hayvan sağlığı ürünleri) sebebiyle zehirlenenlerin %1,3’ü (5) olay yerinde ölmüş, %15,7’si (61) hayati 
tehlike kaydıyla hastaneye yatırılmıştır. Zehirlenenlerin üçte biri kadındır. Zehirlenmelerin en büyük mağduru 
çocuklar olup, dönem içindeki pestisit zehirlenmelerinin %20,4’lük (79) kısmını 5 ve daha küçük yaştakiler oluş-
turmaktadır. En çok olay %44 ile yaz mevsiminde meydana gelmiştir. Zehirlenmeye sebep olan pestisitlerin 
%78’i zirai uygulamalar için, %19’u evdeki haşere/böcek/karınca/farelerin öldürülmesi için, %3’ü de hayvan sağ-
lığı için kullanılan ürünlerdir. Olayların yarıdan fazlası tarla/bahçede, yaklaşık üçte biri de ev/çadır gibi yaşam 
alanlarında gerçekleşmiştir. Maske, eldiven gibi koruyucu donanım kullanmamak, ilaçlama için olumsuz hava 
koşullarına dikkat etmemek, pestisitlerin uygun muhafaza edilmemesi, özellikle çocukların rahatça ulaşabileceği 
alanlarda bırakılması, orijinal kabından çıkarılarak bardak, şişe gibi gıda ürünleriyle karıştırılabilecek kaplara ko-
nulması ve pestisitlerin kontrolsüz olarak yanlış şekilde ev haşereleri için kullanılması zehirlenme nedenleri olarak 
öne çıkmaktadır.  
SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları, pestisitlerin güvenli depolanması, muhafazası, hazırlanması, kullanımı ve imha-
sını teşvik yönüyle tarım çalışanları ve ailelerinin maruz kaldığı akut pestisit zehirlenmelerinin azaltılması için 
uygulama ve eğitim stratejileri geliştirmek amacıyla kullanılabilir. 

Pesticide poisoning among agricultural workers and their family 
 
Emine Selcen Darçın 
Bilecik Seyh Edebali University, Faculty of Agriculture and Natural Sciences 
 
AIM: Pesticide poisoning as an important public health problem mostly occurs in the agricultural sector. The pur-
pose of this work is to determine the factors affecting pesticide poisoning in the agricultural sector based on inci-
dent reports in terms of the important parameters such as exposure time and place, poisoning type and cause 
and the characteristics of the affected people which is very important for the planning of control and prevention 
programs. 
METHODS: In this study, pesticide related poisoning incidents in rural areas in the province of Adana between 
the years 2002-1015 were analyzed by investigating accident reports. 
RESULTS:During the fourteen-year period, 1844 people were poisoned due to 1292 poisoning incidents. Victims 
were poisoned because of products used for human health (27.8%), foods (22.6%), agricultural pesticides and 
animal health products (21%), CO (8.4%), plants and wild mushrooms (7.2%), household chemicals (4.4%), 
industrial chemicals (1.8%), animals (1%; 18) and other reasons (5.8%). 1.3% of poisoned victims due to pesti-
cides died, and 15.7% was hospitalized with a life-threatening condition. One-third of poisoned people are fema-
le. During the period, it was observed that 20.4% of pesticide poisoning occurred in children younger than 5 
years of age. Pesticide poisoning was most common in summer (44%). Pesticides that cause poisoning were 
used for agricultural application (78%), destroying home pest/insect/ant/rodent (19%) and animal health (3%). 
More than half of the events occurred in field/garden, and about one-third at home. Major causes of poisoning 
are not to use protective equipment, not to pay attention to the adverse weather conditions for spraying and 
improper storage.  
CONCLUSIONS: Results of this study encourage using, storage, preparing for application, packaging and disposal 
of packaging after use processes of pesticides. Results may contribute positively to improvement of agricultural 
education programs in order to reduce pesticides poisoning among agricultural workers and their families. 
  



202

 

 

OP-180 

Resmi istatistik ve medya kaynakları temelinde 
traktör kazalarının boyutunun analizi 
Erdal Öz1, Gülden Özgünaltay Ertuğrul2 
1Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu, Tarım Makineleri Programı, İzmir 
2Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kırşehir 

AMAÇ: Türkiye’de yayınlanan kaza istatistiklerinde traktör kazaları ile ilgili sadece ölen ve yaralanan sürücü sayı-
larına yer verilmekte kaza üzerinde etkili diğer faktörler ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Ülkemizde meydana ge-
len trafik kazalarının fazlalığı doğal olarak medyanın da dikkatini çekmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalış-
mada medya kaynaklarının tarım traktörleri kazalarına etkili faktörleri ne denli yansıtabildiğinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bunun yanı sıra kazaların sosyal boyutunun da ortaya konması hedeflenmiştir.  
MATERYAL ve YÖNTEM:Çalışma ülkemizde yayınlanan yerel, ulusal gazeteler ve haber ajanslarının arşivlerine 
dayanılarak gerçekleştirilmiştir. Resmi istatistiklerle karşılaştırma yapılabilmesi açısından 1 Ocak – 31 Aralık 2013 
tarihleri arasındaki haberler derlenmiştir. Elde edilen veriler TUİK sınıflandırmasına sadık kalınarak kategorize 
edilmiş, ayrıca kazaya karışan diğer kişilerin nitelikleri ve kaza sonucu ortaya çıkan sosyal etkiler hakkında da 
değerlendirmelerde bulunulmuştur. 
SONUÇ: Çalışmada 603 adet kazanın bilgilerine ulaşılmıştır. Verilerin istatistiklerde sıralanan 32 kategoriden 21 
ine tamamen kısmen uygun olarak sınıflandırılabildiği belirlenmiştir. Kazalar sonucu 214 ü sürücü toplam 350 kişi 
hayatını kaybetmiş, 946 kişi ise yaralanmıştır. Kazaya karışan taşıt sayısının yaklaşık %20 sinin verilerine ulaşıl-
masına karşın ölü sürücü sayısının istatistiklerde belirtilen rakamlardan fazla olduğu gözlenmiştir. Kaza yerlerinin 
ağırlıklı olarak köy yolu ve karayolu, devrilme ve diğer araçlarla çarpışmanın ise kazaların ana nedeni olduğu 
ortaya çıkmıştır.  
Kazalar sosyal açıdan değerlendirildiğinde ailevi kayıpların ön plana çıktığı gözlenmiştir. Kazalarda ölen sürücü 
yakınlarının %46 sını sürücünün eşi, çocukları, anne-babası ve kardeşlerinin oluşturduğu belirlenmiştir. Kazalara 
karışan tüm taraflardan toplam 99 çocuğun baba, anne ya da her ikisini kaybettiği belirlenmiştir. 
Bu çalışmada elde edilen veriler traktör kazalarının istatistiklerde verilen rakamların dışındaki etkileri ortaya 
koyması açısından önem taşımaktadır. Medya kayıtlarının kazaların niteliği hakkında istatistiklere de uyarlanabi-
lecek boyutta detaylar ortaya koyduğu görülmektedir. Bu durum traktör kazaları ile ilgili ayrı bir veri toplama 
yönteminin gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Böylelikle mevcut durumun ortaya konarak uygun politikalar ve 
korunma önlemleri geliştirilmesi mümkün olabilecektir. 

Analyzing magnitude of tractor accidents on the base of official stattistics and media 
resources 
 
Erdal Öz1, Gülden Özgünaltay Ertuğrul2 
1Ege University, Ege Vocational Higher School, Department of Agricultural Machinery, İzmir, Turkey 
2Ahi Evran University, Faculty of Agriculture, Department of Biosystem Engineering, Kırşehir, Turkey 
 
AIM: Accident statistics in Turkey about tractor accident limited with number of dead or injured drivers and have 
no information about other effective factors on accidents. High numbers of traffic accidents around the country 
has attracted the attention of media naturally. The aim of this study is that to determine how media resources 
can reflect effective factors on farm tractor accidents. It was also aimed that to reveal the social impacts of the 
accidents.  
MATERIAL and METHOD: This study was carried out that on the based of local and national newspapers and 
news agencies. To compare with the statistics news between January 1st and December 31st, 2013 have been 
derived and categorized according to the TUİK statistics. It has also made some assassments about social im-
pacts of accidents. 
RESULTS:603 accidents data derived. Obtained data was found can be completely or partly categorized at 21 
categories as listed in statistics at 32 titles. 350 people died (214 were drivers), 946 people injured. Although 
the results reflect only 20% of number of vehicles involved in the accident, the numbers of died drivers were 
found higher than statistics. The village and state roads were the main places and overturning and crush with 
other vehicles were the main causes. 
Considering social impacts of accidents, it was observed that the importance of family loses. 46% of the died 
people were family members of drivers such as wifes, children, etc. 99 children have lost their parents at the 
accidents. 
Results obtained in this study found important to expose other effects on the tractor accidents rather than official 
statistics. The media records presented detail information which can adapt to the statistics. This situation expo-
ses to necessity of different data collection methods about tractor accidents. Thus, it will be possible to develop 
appropriate politics and prevention strategies. 



203

 

 

OP-181 

Türkiye'de Tarım Traktörleri Kazalarının Tarım-
sal Mekanizasyon Düzeyi ile İlişkisinin Belirlen-
mesi 
Gülden Özgünaltay Ertuğrul1, Erdal Öz2, Ömer Ertuğrul1 
1Ahi Evran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Kırşehir 
2Ege Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu, Tarım Makineleri Programı, İzmir 

Ülkemizde tarımsal üretim girdilerinin yaklaşık üçte birini oluşturan tarımsal mekanizasyon, verimliliği arttırıcı 
unsurlarla direk bağlantılı olmasına rağmen diğer girdilere göre daha az önem görmektedir. Bu durum, tarım alet 
ve makinaları parkını yenilemeye yönelik yatırım anlamında gerekli kaynağın ayrılmamasına ve ekonomik ömrü-
nü tamamlamış mekanizasyon araçlarının park içerisindeki oranının artmasına yol açmıştır. Özellikle tarımda kul-
lanılan en önemli güç kaynağı olan tarım traktörlerinin yaş ortalamasının yüksekliğinin, verimli, kaliteli ve güvenli 
çalışma koşullarını olumsuz etkilediği düşünülmektedir. Önde gelen Avrupa Birliği Ülkelerinin (Almanya, Avustur-
ya, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Finlandiya, Fransa) istatistiklerine göre, yaralanma ve ölüm içeren yol kazala-
rının yarıdan fazlasında 12 yaşını aşmış traktörlerin kullanıldığı saptanmıştır (CARE). Türkiye traktör parkında 
mevcut 1.612.310 adet traktörün yaş ortalaması 24’tür. Toplam traktör sayısının yarıya yakını 25 yaş üzeri trak-
törlerden oluşmaktadır ve 25 yaş üzerindeki traktörlerin ortalama yaşının 37,5 olduğu (Evcim, 2014) düşünüldü-
ğünde, Ülkemizde tarım traktörleri ile kaza riskinin yüksek olabileceği söylenebilir. Bununla birlikte, Ülkemiz ista-
tistikleri traktör kazalarında yaşanan kayıp ve yaralanma sayıları dışında etkili olabilecek faktörlere ilişkin veri 
içermemektedir. Bu faktörlerin belirlenmesi amacıyla, Ülkemizin yerel ve ulusal haber kaynaklarının 2005-2014 
yılları arasındaki on yıllık arşivleri değerlendirilmiş, aynı yıllar arasındaki TÜİK verilerine bağlı olarak analiz edilen 
tarımsal mekanizasyon düzeyi göstergeleriyle ilişkilendirilmiştir. 
 
Değerlendirilen veriler ışığında, traktör kazalarında tarımsal mekanizasyon düzeyinin en önemli göstergesi olan 
tarım traktörlerinin yaş ve özelliklerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Çiftçimizi bilinçlendirerek kazalardan ko-
runmasını sağlayacak önlemler ile birlikte, traktör parkının modernize edilmesine yönelik politikaların verimli ve 
kaliteli üretim potansiyelini artırmasının yanı sıra kaza riskini azaltmakta önemli bir atılım olacağı düşünülmekte-
dir. 

 
Determination of the Relationship between Accidents of Agricultural Tractors and Agri-
cultural Mechanization Level as in the Example of Turkey 
 
Gülden Özgünaltay Ertuğrul1, Erdal Öz2, Ömer Ertuğrul1 
1Ahi Evran University, Faculty of Agriculture, Department of Biosystems Engineering, Kirsehir, Turkey 
2Ege University, Ege Vocational Higher School, Department of Agricultural Machinery, Izmir, Turkey 
 
Although agricultural mechanization constitutes approximately one third of the agricultural production inputs of 
and directly linked with productivity-enhancing factors still needs more attention compared to other inputs in our 
country. Thus has led to insufficient source allocation for regenerating park of agricultural machinery and increa-
sed percentage of mechanization equipment that has completed their economic lives. Particularly, high average 
age of tractors, which are the most important energy source in agriculture, have negative effect on productivity, 
quality and safe working conditions. According to statistics of some leading countries of European Union (Austria, 
Italy, Finland, France, Germany, Spain, UK), more than half of road accidents involving injuries and deaths it 
was found that use of tractors exceeded 12 years of age.(CARE). Tractor park of Turkey has 1.612.310 tractors 
with average age of 24. Nearly half of the total number of tractors consists over age of 25 and the average age 
of tractors over 25 years of age is 37.5 (Evcim, 2014) that indicates high accidental risk. However, statistical 
data of our country do not include any other information related to affecting factors in tractor accidents apart the 
number of injuries and deaths. In order to determine these factors, archives of domestic and national sources of 
news were investigated and associated with indicators of agricultural mechanization level analyzed from the na-
tional statistical data between 2005-2014 for ten years. 
According to the results ages and features of tractors are effective on tractor accidents.  
 
It’s believed that developing policies to modernize the tractor park together with raising awareness of our far-
mers could be a major breakthrough in reducing the risk of accidents as well as increasing the potential of pro-
ductivity and quality. 
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OP-182 

Ormancılıkta odun üretiminde iş sağlığı ve güven-
liği 
Hafiz Hulusi Acar 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Ormancılık sektörü doğaya açık ve çok geniş alanlarda faaliyet gösteren, birbirinden farklı özelliklere sahip işler-
den oluşmaktadır. ILO standartlarına göre, ormancılık sektöründeki yapılan işler, madencilikten sonra en ağır iş 
grubunu oluşturmaktadır; ve bu sektör en yoğun işçi potansiyeline sahip sektörler arasında yer almaktadır. Ül-
kemizde bu sektörde her yıl 300 bin civarında işçi istihdam edilmektedir. Bu nedenle periyodik olarak yapılması 
gereken odun hammaddesi üretimi işlerinde, iş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülebilir bir şekilde yapılandırılması 
önemlidir. 
 
Ormancılık faaliyetlerinde, fidan üretimi, gençleştirme, yangınla mücadele ve odun hammaddesi üretimi gibi bir-
çok iş kalemi mevcuttur. Ancak, ekonomik, ekolojik, teknik ve ergonomik açılarından değerlendirildiğinde odun 
hammaddesi üretimi önemli bir yer tutmaktadır. Odun hammaddesi üretim süreci, kesme, devirme, dal-tepe 
alma, boylama, kabuk soyma, sürütme, yükleme, taşıma, boşaltma ve istifleme aşamalarından oluşmaktadır. 
Ülkemizde her yıl yaklaşık insan nüfusu kadar kesim çağına gelmiş ağacın resmi planlar dâhilinde üretime alındığı 
düşünüldüğünde, teknolojik gelişmeler iş sağlığı ve güvenliği açısından önem arz etmektedir. Ülkemiz koşulların-
da geliştirilen ve uygulanan tekray (AcarT750), oluk (AcarOLUKPeF50/600) ve mini hava hattı (AcarMHH300) 
prototipleri de açık arazide, güç ve tehlikeli koşullar altında gerçekleştirilen odun transport sistemleri için gelişti-
rilmiş teknolojiler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, bahsi geçen yeni teknolojilerin sunumu ile iş sağlığı ve 
güvenliği açısından değerlendirilmiştir. 

 
Occupatıonal safety and health for wood productıon in forestry 
 
Hafiz Hulusi Acar 
Karadeniz Technical University 
 
Forestry sector is formed of operations with different specifications in which a very large area open to nature. 
According to ILO norms, the work in forestry sector constitutes the most severe employment group following the 
mining and this sector is included in sectors having with the most intense employee potential. In our country, 
Turkey, approximately 300 thousand workers employed per year in forestry sector. 
 
Forestry activities incorporates a lot of work such as seedling production, silvicultural regeneration, fire fighting 
and wood raw material production. However, production of wood raw material is an important part in terms of 
ergonomic, economic, ecological and technical issues. The production of wood raw material process consists of 
many stages that cutting, delimbing, pruning, logging, debarking, skidding, loading, unloading, transportation 
and stacking workings. In our country, considering that the trees reached cutting age be taken for production 
within the offical management plans as much as total population of Turkey, every single year, technological in-
novations and developments poses really important in terms of occupational safety and health such prototypes 
that Monorail (Acar T750), Chutes (Acar OLUKPeF50/600) and Mini Air Line (Acar MHH300) developed and imp-
lemented in the conditions of our country included in improved technologies for timber transport systems per-
formed under the difficult and dangerous conditions in open area. In this study, the new technologies mentioned 
above have been assessed with their working principles in terms of occupational safety and health. 
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OP-183 

Koyun Ağıllarında Çalışan İşçilerin Yaz Mevsimi 
Amonyak Maruziyetlerinin Belirlenmesi 

, Nesli Kocaalili 
Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Tarımsal Yapılar Anabilim Dalı 

AMAÇ: Bu çalışmada Bursa bölgesinde faaliyet gösteren bir koyun ağılı atmosferinde amonyak (NH3) gibi kirletici 
gazlara ilişkin iç ortam konsantrasyonları ölçülmüştür. Çalışmada elde edilen kirletici gaz konsantrasyon değerle-
rinin koyun ağılında çalışan işçilerin sağlıkları üzerine etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır.  
YÖNTEM: Çalışmada Bursa bölgesinde faaliyet gösteren bir koyun ağılında bir yıl süreyle 24 saat boyunca iç or-
tamda iki adet çoklu gaz ölçer (RAE, MultiRAE Lite Pumped, CA, ABD) ile beş dakikada bir sürekli ölçümler ger-
çekleştirilmiştir. Bu çalışmada sadece yaz mevsiminde elde edilen veriler sunulmuştur. Ölçümler sonucunda elde 
edilen veriler JMP 7.1 istatistik yazılımı kullanılarak istatistiksel açıdan analiz edilmiştir. Ayrıca bu çalışmanın so-
nuçları dünya çapında geçerlilik kazanmış çalışan sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlarca (NIOSH ve ACGIH) geliş-
tirilmiş çeşitli yönetmeliklerde verilen sınır değerler ile karşılaştırılarak değerlendirmeler yapılmıştır.  
BULGULAR: Bir yıl süreyle incelenen koyun ağılında yaz mevsimi beş dakikalık ortalama NH3 konsantrasyonu 
26.2 ppm olarak elde edilmiştir. İncelenen işletmede yaz mevsiminde elde edilen maksimum NH3 konsantrasyo-
nu 95 ppm olarak ölçülmüş olup bu değer Haziran ayında 18:13 ile 18:28 arasında 15 dakikalık bir zaman peri-
yodunda yaşanmıştır. Gece ve gündüz saatlerinde gerçekleşen NH3 konsantrasyonları arasındaki farklılıklar ista-
tistiksel olarak önemlidir (P<0.01). İşletmede elde edilen gece konsantrasyonları 26 ppm iken gündüz konsant-
rasyonları 27 ppm olarak gerçekleşmiştir.  
SONUÇ: Çalışma sonucunda elde edilen ortalama NH3 konsantrasyonu NIOSH ve ACGIH tarafından belirlenen 
sekiz saatlik maruziyet sınır değeri olan 25 ppm’den daha yüksek gerçekleşmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerin-
de de uygulanan ve ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen “Kimyasal Maddelerle 
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında verilen sekiz saatlik maruziyette 
NH3 için sınır değeri olan 20 ppm değerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle çalışmada koyun ağıllarında 
çalışan işçilerin mesleki amonyak maruziyeti dikkate alınmalı ve üzerinde durulması gereken bir konu olduğu 
sonucuna varılmıştır. 

Occupational Exposure to Ammonia in Summer Season for Sheep Barn Workers 
 
İlker Kılıç, Nesli Kocaalili 
Uludag University, Agriculture Faculty, Biosystems Engineering Department, Agricultural Structures Division 
 
AIM: Pollutant gas concentrations such as ammonia (NH3) and carbon dioxide (CO2) in a sheep barn operated in 
Bursa region were measured in this study. The aim of this study is evaluation of pollutant gas concentrations 
obtained in this study in terms of worker health.  
METHOD: In this study, NH3 and CO2 concentrations in a sheep barn operated Bursa region were measured 
continuously five minutes interval with multi-gas meter (RAE, MultiRAE Lite Pumped, CA, ABD) for one year 
study period. The results obtained in summer season were presented in this study. The measured data was 
analyzed statistically using JMP. Furthermore, the results of this study were evaluated comparing threshold limit 
values given agencies and organizations (NIOSH and ACGIH) which are related to occupational exposures and 
worker health.  
RESULTS: The five-minutely mean summer NH3 concentrations in sheep barn monitored one year study period 
were 26.2 ppm. The maximum NH3 concentration in summer season was measured as 95 ppm and this concent-
ration accrued for time period with 15 minutes between 18:13 and 18:28. The differences between daytime and 
nighttime concentrations for two pollutants were statistically significant (P<0.01). The daytime and nighttime 
NH3 concentrations in monitored sheep barn were 27 and 26 ppm, respectively.  
CONCLUSION: The average NH3 concentration obtained at the end of the study was higher than 25 ppm which is 
determined as a time weighted average (eight hours) threshold limit by NIOSH and ACGIH. Also, obtained ave-
rage NH3 concentration also was higher than time weighted average (eight hours) threshold limit with 20 ppm 
given in “Regulation of Measure of Health and Safety in Works with Chemical” which is issued by Ministry of La-
bor and Social Security. Consequently, these result show that the exposure to NH3 for worker in sheep barn 
should be considered and authorities should be dwelled on it. 

İlker Kılıç
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Orman İşlerinde Yaşanan İş Kazalarına “5 N 1 
K” Yaklaşımı ve İş Güvenliği 
M. Osman Engür 
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 

Türkiye Ormancılığına genel olarak baktığımızda en yoğun kaza haberleri genellikle odun üretim işlerinde meyda-
na gelmektedir. Türkiye’de yakın zamanlara kadar 10 milyon m³ olan yıllık odun üretimi bugün yaklaşık iki katına 
çıkarak 19 milyon m³ olmuştur. Bu artışla birlikte sağlık ve güvenliğe yönelik risklerde yoğun olarak yaşanmak-
tadır. İş kazası haberlerinin de odun üretim sahalarından gelmesi gayet doğal bir sonuç olmaktadır. Bu bildiride 
orman işlerinde yaşanan kazalara 5 N (nerede, nasıl, ne şekilde, ne zaman, ne ile) 1 K (kim) soruları ile yanıtla-
rının analizi amaçlanmaktadır. Odun üretim alanlarında daha çok motorlu testere ile ağaçları kesen, deviren, 
dallarını temizleyen, boylayan ve bazen de kabuklarını soyan orman işçileri bu endüstrinin en büyük risklerine 
maruz kalmaktadır. Zor ağaçların kesilmesi, asılı kalmış ağaçların indirilmesi, rüzgar devriği ya da yangın görmüş 
afet sahalarında yapılan odun üretimi yüksek riskli işleri oluşturmaktadır. Bu işlemler sırasında motorlu testere, 
devrilen ağaçlar, arazi şartları ve doğal çevre başlıca tehlikeler olarak gösterilebilir. Öldürücü kazalara, devrilen 
ağaçlar ve düşen dallar, taşıma araçları ve iş ekipmanları neden olurken öldürücü olmayan kazalar düşen, fırla-
yan dallar ve ahşap parçaları, düşme-kayma ve yine iş ekipmanları neden olmaktadır. Odun üretiminde ölümlü 
kazalar ve ağır yaralanmalar genellikle ağaçların düşüşü sırasında gerçekleşir. Orman işlerinde ortaya çıkan kaza-
lara 5 N ve 1 K sorularına verilecek yanıtlar ile yaklaşım sergilenmesi yöneticilerin ve çalışanların odaklanması 
gereken problemleri ve alınması gerekli iş güvenliği tedbirlerini de ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu bildiri de ül-
kemiz ormancılığında kişisel koruyucu donanımların kullanımı, yüz bin çalışanı kapsayan beş yıl sürecek mesleki 
eğitim projesi ve hazırlanan iş güvenliği kitapları gibi pozitif ve önemli gelişmelere yönelik bilgiler de sunulmak-
tadır. 

The “5 N 1 K” Approach to Occupational Accidents Occurred in Forest Works and Work 
Safety 
 
M. Osman Engür 
Istanbul University, Faculty of Forestry, Dept of Forest Industrial 
 
Occupational accidents in the Turkish Forestry, in general, occurs in wood production works. In recent years, 
round wood production in Turkey has nearly doubled from 10 mil. m3 to 19 mil. m3. Along with this increase in 
wood production, various risks regarding health and safety have been seen intensively. Thus, news concerning 
occupational accidents from wood production areas are considered ordinary. In this paper, a common questio-
ning system called “5 N 1 K” – where, how, in what way, when, wherewith and who -, is applied to occupational 
accidents to analyze such accidents. Forest workers who deal with cutting down the trees by chainsaw, clearing 
branches and barks etc. in wood production areas are exposed to the highest risks in the forest industry. Felling 
down of problematic trees, lowering hanged trees after felling, and wood production work in wind or fire-cleared 
disaster areas are among the high risks works. Chain saw, felled trees, land conditions and natural habitat are 
considered as main hazards. While felled trees, falling branches, transportation vehicles and work equipment 
cause fatal accidents, injuries are seen with bounced branches, wood pieces, falling-slipping and work 
equipment. Fatal accident and heavy injuries in wood production are seen during felling of the trees. After ques-
tioning occupational accidents in forest works by the “5 N 1 K” system, the answers are expected to lighten the 
reasons of accidents, reveal necessary work safety measures and problems that managers and workers should 
focus on. In addition, in this paper, information on the use of personal protective equipment in the Turkish Fo-
restry, a professional training project that will last for 5 years and include thousands of workers and the work 
safety manuals and books to be written is given. 
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Mevsimlik gezici tarım işçilerinin karıştıkları ka-
zalar 
Emine Selcen Darçın1, Murat Darçın2 
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
2İçişleri Bakanlığı 

AMAÇ: "Mevsimlik geçici tarım işçileri" (MGTİ) kavramı, sabit ikametgâhında gecelemeyen, göç ettiği yerde mev-
simlik veya işin doğasına bağlı geçici süre tarım işçisi olarak istihdam edilen, bu amaçla geçici mesken kuran ve 
sezon bitimi evlerine dönenleri ifade etmektedir. MGTİ tarım işçiliğinin en zor biçimlerinden birisidir. Bu işçiler 
sağlık, iş güvenliği ve çevre açısından uygun olmayan şartlarda çalıştırılmaktadır. Uygun olmayan çalışma ve 
yaşam koşulları ölüm ve yaralanmalara sebep olan çok çeşitli risk ve tehlikeler üretmektedir. Tarımsal üretimin 
kalbi olan, ulusal ekonomimiz ve kültürel etkileşim için hayati rol oynayan MGTİ sayıları, maruz kaldıkları kaza 
türleri ve nedenleri konularında ne yazık ki ulusal düzeyde güvenilir bir istatistik veri bulunmamaktadır. Bu çalış-
ma Adana kırsalı örneğinde MGTİ maruz kaldıkları kazaları inceleme yönüyle literatüre katkı sunmayı amaçla-
maktadır.  
YÖNTEM: MGTİ Adana ili kırsal alanında 2002-2013 arasında mağdur olarak karıştıkları olay raporları istatistiki 
olarak incelenmiştir. Veriler kazanın türü, sebebi, sonucu ve zamanı, mağdurların yaş ve cinsiyeti ile diğer faktör-
ler yönünden analiz edilmiştir. 
BULGULAR: Mevsimlik işçiler, olumsuz sağlık koşullarının oluşturduğu hastalıkların yanı sıra, zehirlenme, düşme, 
boğulma gibi potansiyel kaza tehlikeleriyle iç içe yaşamaktadırlar. Bu dezavantajlı sosyal azınlık grubunun karşı-
laştığı en önemli risk, güvensiz ve aşırı kalabalık araçlarla yapılan taşıma faaliyetleridir. Mağdurların yarıdan faz-
lası kadındır. Ölüm ve yaralanmaların önemli bir kısmı işçilerin nakli esnasında gerçekleşmiştir. Zehirlenme ve 
yüksekten düşmeler takip eden olaylardır. Kazalarda 38 kişi ölmüş olup, bunlardan 14’ü taşıma faaliyeti esnasın-
da olmuştur. Boğulma (5 kişi), ezilme (4) ve CO zehirlenmesi (4) de ölümcül kazalarda öne çıkmaktadır.  
SONUÇ: Sorunların çözümüne yönelik toplum katılımı ve farkındalığının artırılmasıyla, bu sosyal azınlık grubunun 
sağlık, çalışma ve yaşam şartlarını iyileştirerek maruz kaldıkları hastalık, ölüm ve yaralanmaları azaltmanın 
mümkün olduğu beklenmektedir. MGTİ yaşam ve çalışma koşulları, maruz kaldıkları risk ve kazalarla ilgili daha 
detaylı veri toplama yoluyla yapılacak çalışmalar sağlık risklerinin ortadan kaldırılması için üretilecek politika ve 
eğitim programlarının geliştirilmesine de yardımcı olacaktır. 

Accidents involving migrant seasonal agricultural worker 
 
Emine Selcen Darçın1, Murat Darçın2 
1Bilecik Seyh Edebali University, Faculty of Agriculture and Natural Sciences 
2Ministry of Interior Affairs 
 
AIM: The term "migrant seasonal agricultural worker" (MSAW) means an individual who is employed in agricultu-
ral employment of a seasonal or other temporary nature, and who is required to be absent overnight from his 
permanent place of residence. MSAW labor is one of the most difficult forms of agricultural labor. It is obvious 
that MSAW are employed under the poorest health, safety and environmental conditions. They are exposed to a 
wide variety of occupational risks and hazards that contribute to injury and death. There is no national data 
about number, the accident exposed type and reason of MSAW who are at the heart of the commercial food pro-
duction system, and vital to our nation’s economy and cultural interaction. This study aims to provide contribu-
tion to the literature by analyzing accidents among MSAW in sample of Adana. 
METHODS: Incident reports between 2002 and 2013 in rural areas of the province of Adana, in which MSAW are 
involved, was examined statistically. Data were analyzed with respect to type, cause, result and time of incident, 
age and gender of victims, and other factors. 
 
 

 
RESULTS: MSAW always have potential work-related accident dangers such as pesticide poisoning, falls, carbon 
monoxide poisoning, drowning, run over (etc.) in addition to health problems due to poor living conditions. Furt-
her, the most important risk is that transportation to and from places often occurs in unsafe and overcrowded 
vehicles. 
CONCLUSIONS: By increasing awareness and community participation for the solution of problems, it is hope to 
reduce deaths, injuries, and diseases by improving the health status, living and working conditions of this social 
minority group. Studies by more detailed data collection about living and working conditions, exposure to risk 
and accidents of MSAW will help to develop policies and training programs to eliminate the health risks of these 
individuals. 
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Adana İli Tarım Çalışanlarının İş Sağlığı Profili 
Ferdi Tanır1, Ramazan Azim Okyay2 
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana 
2Ceyhan Toplum Sağlığı Merkezi, Adana 
GİRİŞ: Tarım çalışanlarında; iş kazaları ve meslek hastalıkları, düşük eğitim düzeyi, sosyal güvencenin olmayışı 
ve sağlık hizmetine erişim sorunlarının olması, önemli iş sağlığı sorunlarının oluşmasına neden olmaktadır. Ama-
cımız, Adana ilinde tarım çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri, çalışma koşulları, sağlık durumları ve sağlık 
hizmetine erişimleri ile belirlenen iş sağlığı profillerinin paylaşılmasıdır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmamız, Adana ilinde faaliyet gösteren 15-65 yaş yerleşik tarım çalışanları (YTÇ) ve 
mevsimlik tarım işçilerinde (MTİ), 01 Mart-31 Ekim 2013 tarihlerinde yapılan kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışma-
dır. Adana ilinde tarım yapılan 53 bölgeden 28’i basit rasgele örneklem ile seçilmiştir. Kişi örneklemi için 384 YTÇ 
ve 382 MTİ olmak üzere toplam 766 tarım çalışanının araştırmaya alınması planlanmıştır. Katılımcılara, araştırıcı-
ların hazırladığı anket uygulanmıştır. Bulgular ki-kare testi, t testi, lojistik regresyon modeliyle analiz edilmiş, p 
değeri < 0,05 ise anlamlı olarak değerlendirilmiş ve bu işlemlerde SPSS 19.0 for Windows paket programı kulla-
nılmıştır. 
BULGULAR: Çalışmada, 396 YTÇ, 402 MTİ olmak üzere toplamda 798 tarım çalışanına ulaşılmıştır. YTÇ’nin orta-
lama yaşı 38,9±13,6; MTİ’nin ortalama yaşı 30,5±13,5’dir. MTİ’nin tamamı büyük oranda muşamba, bez, saz ve 
kamıştan yapılan çadırlarda yaşamaktadır. Araştırmamıza katılan tarım çalışanlarının günlük ortalama çalışma 
süresi, 10,4±2,2 saattir. Katılımcıların %86,5’i aylık 1000 TL’nin altında gelir elde etmektedir. Çalışmamızdaki 
tarım çalışanları, kadın ise özgeçmişinde hastalık öyküsü olasılığı 2,43 katına; son bir sene içinde hastalık geçir-
mesi olasılığı 1,87 katına çıktığı belirlenmiştir. 
SONUÇLAR: Araştırmamızda tarım çalışanlarının ve özellikle MTİ’nin oldukça kötü barınma koşullarında yaşadığı, 
düşük gelirli, uzun saatler boyunca çalışan kişiler olduğu saptanmıştır. Kadınların, mesleki eğitim almamış olanla-
rın ve tarlada ilaçlama faaliyetlerinde bulunanların daha fazla hastalandığı belirlenmiştir. Hastalanan tarım çalı-
şanlarının birinci basamak ve gezici sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamadığı saptanmıştır. Tarım çalışan-
larının sağlık eğitimi/danışmanlığı hizmetlerinin sunulduğu, uygulanabilir, düzenli-sürekli gezici sağlık hizmetleriy-
le sağlık düzeylerinin yükseltilmesi gereklidir. 
Occupational Health Profile of Agricultural Workers in Adana Province 
 
Ferdi Tanır1, Ramazan Azim Okyay2 
1Department of Public Health, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey 
2Ceyhan Community Center, Adana, Turkey 
 
Our purpose is to present the occupational health profile of agricultural workers which is determined by the so-
cio-demographic characteristics, working conditions, health status and access status to health services of agricul-
tural workers. 
Our research, which is a descriptive and cross sectional study, was conducted on resident agricultural workers 
(RAW) and seasonal agricultural workers (SAW) aged 15-65 operating in the province of Adana between March 1 
and October 31, 2013. 28 from 53 regions where extensive agricultural activities performed were selected by 
simple random sampling. A total of 766 employees, being 384 RAWs and 382 SAWs were planned to be achieved 
as sampling.  
In the study, a total of 798 agricultural workers were reached including 396 RAWs and 402 SAWs. The mean age 
of RAWs was 38,9±13,6 and the mean age of SAWs was 30,5±13,5. All SAWs were living in tents largely made 
of tarp, canvas and reed. In our study, the average daily working hours of agricultural workers was 10,4±2,2. 
86,5% of respondents’ monthly income was below 1000 TL. In our study, the probability of having a background 
disease history in female agricultural workers was 2,43 times; having a disease within the past one year was 
1,87 times than male workers. 
The study, agricultural workers especially SAWs were found to be living in poor housing conditions, having low 
incomes, working for long hours. In our study, women, those who did not have receive vocational training and 
those engaged in spraying in the field were determined to be more likely to get sick. It is identified that agricul-
tural workers who fall ill are unable to benefit sufficiently from primary and mobile health services. It is neces-
sary to raise the level of health in agricultural workers with regular-continuous mobile health care services which 
also include health education/counseling. 
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Şanlıurfa il merkezine bağlı köylerde tarım iş ko-
lunda akut yaralanma sıklığı ve kişi/ortam faktör-
leri 
Zeynep Şimşek1, Sami Akpirinç2 
1Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi, Şanlıurfa-Türkiye 
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi, Şanlıurfa-Türkiye 

AMAÇ: Bu araştırmada, Şanlıurfa il merkezine bağlı köylerde tarım iş kolunda akut yaralanma sıklığı ve ki-
şi/ortam faktörlerini saptamak amaçlanmıştır. YÖNTEM:Kesitsel araştırma tipinde yürütülen bu çalışmada, Şanlı-
urfa il merkezine bağlı toplam 324 köyde akut kaza/yaralanma sıklığı %4 kabul edilerek %95 güven düzeyinde 
1.2 desen etkisi ile rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak 40 köye ulaşılması, gidilen her köyde 10 hanenin 
seçilerek toplamda 400 haneye ulaşılması planlanmış ve 382 haneye ulaşılmış olup, yanıtlama hızı %95,5’dir. 
Şubat-Mart 2013 ayları arasında saha çalışması yürütülen araştırmada, araştırmacı tarafından literatür incelene-
rek ve benzer çalışmalar taranarak 30 sorudan oluşan Hanehalkı Soru Kağıdı ve 62 sorudan oluşan Ka-
za/Yaralanma Soru Kağıdı veri toplama amacıyla kullanılmıştır. Veri girişi ve analizlerde SPSS 11,5 istatistik pa-
ket programı kullanılmış olup, iki grup arasındaki farkı karşılaştırmada sürekli değişkenler için “t testi”, kategorik 
değişkenler için “ki-kare” kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışmada yer alan 382 hanede ortalama kişi sayısı 
5,8±6’dır. Hanehalkının %47,3’ü kadın, %52,7’si erkek olup ortalama yaşları 24,1±18,2’dir. Son bir yıl içinde 
tarımsal kaza/yaralanma sıklığı %5,9 olup, tarımsal kaza/yaralanma sonucu ölüm hızı yüz binde 2,2 bulunmuş-
tur. Kaza/yaralanmaların nedenlerine göre dağılımı; %35,6 düşme/çarpma, %17,4 hayvanlar, %11,3 kavga, 
%9,0 sıcak su/süt dökülmesi, %8,3 araba/bisiklet/motosiklet, %5,3 tarım alet ve makineleri, %5,3 ilaç/pestisit 
zehirlenmesi, %5,3 malzeme düşme/çarpması, %1,5 elektrik çarpmasıdır. Genel olarak cinsiyet, yaş, tarımda 
çalışılan süre ile tarımsal kaza/yaralanmalar arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). Öğrenim durumu, gelir 
durumu, herhangi bir hastalık durumu, sağlığa özen gösterme durumu, sağlık durumu, sigara içme durumu ile 
tarımsal kaza/yaralanmalar arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05). Kaza/yaralanmaya maruz kalan kişi 
ya da yakınları tarafından kaza/yaralanma nedeni olarak sıklıkla kişinin dikkatsiz davranması ya da gergin/sinirli 
olması gibi kişiye bağlı faktörler bildirilmiştir. SONUÇ: Tarım çalışanlarına birincil koruma kapsamında kaza ve 
yaralanmaları önleme bilincinin kazandırılmasının, ikincil koruma kapsamında ilk yardım eğitiminin verilmesinin 
ve sağlık yönetimi kapsamında tarımsal kaza/yaralanma sürveyans sisteminin geliştirilmesinin yararlı olacağı 
düşünülmektedir. 

Frequency of acute injury and personal/environmental factors in agriculture in villages 
of şanlıurfa city centre 
 
Zeynep Şimşek1, Sami Akpirinç2 
1Harran University Health Services School, Agricultural Health and Safety Center, Sanliurfa-Türkiye 
2Harran University Medical Faculty, Public Health Department, Agricultural Health and Safety Center, Sanliurfa-
Türkiye 
 
AIM: It was aim to determine the frequency of acute injury and personal/environmental factors in agricultural 
business line of villages at city centre of Şanlıurfa.METHOD: This cross-sectional study was designed to reach 40 
villages in 324 villages in city centre of Şanlıurfa, using random sampling method with 1.2 design effect in the 
confidence level of 95% by accepting acute accident/injury frequency as 4%, and thus to obtain 400 houses in 
total by selecting 10 houses from each village. 382 houses were reached and response rate was 95.5%. Field 
study was conducted between February and March 2013, The Household Questionnaire and Accident/Injury 
Questionnaire were used for data collection. RESULTS: The mean household size was 5.8±6. Of them, 47.3% 
were women. Mean age was 24.1±18.2. The incidence of injury was 5.9% in last year, mortality rate was 2.2 
per hundred thousand. Distribution of accident/injuries according to their causes was as follows; fall/ crash of 
35.6%, animals of 17.4%, fight of 11.3%, hot water/milk pouring of 9.0%, car/bicycle/ motorbike of 8.3%, agri-
cultural equipments/machines of 5.3%, drugs/pesticide poisoning of 5.3%, material fall/crash of 5.3%, and 
electric shock of 1.5%. Significant relation between gender, age, agricultural working time, and agricultural acci-
dent/injuries was determined (p<0.05). No significant difference was between educational status, income status, 
status of any disease, state of taking care of health, state of health, smoking and agricultural accident/injuries 
(p>0.05). The reasons were reported as personal characteristics including being careless, and being nervous. 
CONCLUSION: The incidence of agricultural accident/injury was high and varied much. It is thought to be useful 
to raise awareness in preventing accidents and injuries within primary prevention of agricultural workers, to pro-
vide first aid education within secondary prevention, and to develop surveillance system of agricultural acci-
dent/injury within health management. 



210

 

 

OP-188 

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İş Kazalarının De-
ğerlendirilmesi 
Barış Yılmaz1, Selen Özönel2 
1Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Meslek Yüksekokulu, Manisa 
2Gediz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir 

Su ürünleri sektörü de Türkiye’de de tüm dünyada olduğu gibi büyüyüp gelişmekte olan bir sektördür. Tehlikeli 
sınıfta yer alan su ürünleri yetiştiriciliğinde de diğer iş kollarında olduğu gibi çok sayıda iş kazası yaşanmakta ve 
bu kazalar ağır yaralanmalar, uzuv kayıpları ve ölümler ile sonuçlanabilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünya işgücü piyasasında % 1 den az oranda çalışanı bulunmasına rağmen, 
ölümlü iş kazalarının % 7 sinin balıkçılık sektöründe olduğunu belirtmektedir. Denizlerdeki rezervlerin azalması 
sonucu avcılık ile elde edilen su ürünleri miktarı her geçen yıl azalmakta ve dünyanın su ürünlerine olan ihtiyacını 
karşılayamamaktadır, bu ihtiyacı karşılamanın tek yolu ise azalan rezervlerin yerini yetiştiricilik ile doldurmaktır. 
Yetiştiricilik yolu ile elde edilen miktarların artması demek daha fazla işçinin bu sektörde istihdam etmesi demek-
tir, istihdam miktarı artarken, üretim alanında yeterli önlem alınmadığı durumda ise iş kazaları artmaktadır. İş 
kazaları, sadece iş kazası yaşayan çalışanları değil, diğer çalışanları da olumsuz etkileyen çok önemli bir konudur. 
Bu nedenle bu konunun üstünde hassasiyet ile durulması ve kazaların yaşanmaması için çözümler üretilmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada İzmir ve Muğla’da faaliyet gösteren 10 işletmeden alınan toplam 43 adet iş kazası 
raporu incelenmiştir. İncelemelerde yaşanan kazaların hangi nedenlerle, hangi alanlarda ve ne şekilde meydana 
geldiği; kaza sonrasında oluşan zararın boyutları araştırılmış, bunun yanı sıra kaza geçiren çalışanlara ait yaş, 
cinsiyet, eğitim durumu, iş tecrübesi faktörleri analiz edilmiştir. Bunun yanında yaşanan kazaların, birbirini tek-
rarlama sebebinin, kök nedenlerinin benzer nedenler olmasından kaynaklı olduğu ve bu nedenlerin ortadan kaldı-
rılması için alınması gereken önlemlerin yanında neler yapılması gerektiğine değinilmiştir. 

Evaluation of Work Accidents in Aquaculture Sector 
 
Barış Yılmaz1, Selen Özönel2 
1Celal Bayar University, Manisa Vocational School, Manisa, Turkey 
2Gediz University, Institute of Natural Sciences, Izmir, Turkey 
 
The aquaculture is a day by day growing and developing sector in Turkey as it is the case in the whole world. In 
aquaculture sector, which is dangerously classified, many work accidents are encountered and some of these 
accidents may result in loss of some organs or death like it is the case in some other job classes. The Internatio-
nal Labour Organization (ILO) and Food and Agriculture Organization (FAO) estimate that 7% of all worker fatali-
ties occur in the fishing industry, despite accounting for less than one percent of the worldwide workforce. Due 
to the decrease in the reserves in the seas, the amount of the water products that are obtained by hunting is 
decreasing day by day, and cannot cover the needs of the world. The only way to cover this need is filling in the 
gap which occurred with the decrease in the reserves with breeding. The increase in the amount of the water 
products which is obtained via breeding means the employment of more employees in this job branch. While 
there is an increase in the employment, the work accidents will also increase unless necessary precautions are 
not taken. Work accidents influence other employees and not only the employees who experience accidents. For 
this reason, this issue must be emphasized with sensitivity, and solutions must be produced in order to prevent 
accidents. In this study, the sample accidents with a total of 43 from 10 workplaces in İzmir and Muğla are in-
vestigated. Investigations focus on the reasons, the locations and type of occurrence of work accidents as well as 
age, gender, educational background and work experience of employees having accident. In addition, the issue 
like the accidents repeating because their root causes are similar and the precautions to prevent these recurren-
ces have been also emphasized. 
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OSH in Agriculture-tools and results from PSCR2 
an European Social Fund project aiming at trans-
ferring knowledge to experts, managers and emp-
loyees 
Theodor Valerian Haratau1, Elena Ana Pauncu2 
1Department of Research & Evaluation, Romtens Foundation, Bucharest, Romania 
2Occupational Medicine Department, University of Medicine and Pharmacy Victor Babes, Timisoara, Romania 

This presentation aims at conveying to interested audiences the main findings of a project dealing with rural 
companies, with two components, OSH and Human Resources. The component of interest, OSH, encompassed 
three categories of activities, addressing a number of 132 rural companies, of which the vast majority working in 
agriculture. The first category of activities consisted of delivering accredited OSH training courses to 115 emplo-
yees and 63 managers thus producing a strong contingent of OSH-knowledgeable employers and employees 
amongst the companies tackled by the project. The second category consisted of a large scale dissemination 
campaign shaped as a competition between companies for the best OSH Caravan amongst the companies. The 
third category consisted of designing and producing the “Workplace Health Promotion for rural communities-A 
Guideline for managing health at work” a tool developed for the use of employers, OSH managers and Occupati-
onal Medicine physicians, a very practical instrument but with a solid theoretical background. 
All these three categories of activities benefitted from an extensive and rigorous evaluation approach. For the 
training courses the Kirkpatrick model of evaluation has been used (see Kirkpatrick D.L., Kirkpatrick J.D., Eva-
luating Programs: The Four Levels, 3rd edition, Berrett-Koehler Publishers, 2006); there have been assessed the 
satisfaction of the trainees, the pre-post knowledge levels and the changes of their attitude towards developing 
an OSH culture within their companies. The competition of OSH Caravans has also produced a breadth of data 
especially coming from the levels of OSH implementation amongst the envisaged rural companies, but recorded 
also levels of satisfaction with the education sessions delivered, as well as with the counselling services provided 
to the companies. The last category of intervention the Guideline generated lesser data nevertheless its own 
individual concept being of interest for OSH audiences due to the innovatory training instruments embedded. 



212

 

 

OP-190 

Mevsimlik tarım işçilerine yönelik bir risk yöne-
timi programı 
Zeynep Şimşek 
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi, Şanlıurfa 

AMAÇ: Son yıllarda dünyada mesleki hastalık ve erken ölümlerin azalmasına karşın, tarım sektöründe, özellikle 
tarım işgücünün yaklaşık yarısını oluşturan mevsimlik tarım işçilerinde (MTİ) yükseldiği rapor edilmektedir. Ülke-
lerin tarımsal üretim biçimlerine, sağlık hizmetlerine erişilebilirliğe ve çalışan sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
niteliğine bağlı olarak hastalık ve erken ölüm görülme sıklığı farklılık göstermektedir. YÖNTEM: Bu çalışma ‘Mev-
simlik Tarım İşçilerinin Sağlığını Geliştirme Programı’ adıyla, 2011 – 2015 yılları arasında tarım çalışanlarında 
mesleki hastalık ve erken ölümleri önlemek için, çalışanların ve çalışma ortamının özellikleri dikkate alınarak bi-
yolojik, kimyasal ve fiziksel riskleri önleme ve güvenli yaşam kültürü oluşturmak amacıyla yürütülen bir operas-
yonel araştırmadır. Programın finansmanı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından karşılanmış olup, alanında 
uzman kişi ve kurumlarla işbirliği yapılmıştır.Müdahale programının bileşenleri; 1-sağlık personeli eğitimi, 2- 
il/ilçe mahalli mülki amirlerine ve kurum yöneticilerine eğitim modülü geliştirme ve test etme, 3-tarım iş aracısı 
modülü geliştirme ve test etme, 4- tarımda sağlık aracısı yetiştirme, 5-din görevlisi eğitim modülü hazırlama ve 
test etmedir. BULGULAR: Program kapsamında; insan ve hayvan atıklarının sağlıklı uzaklaştırılması, sağlıklı içme 
– kullanma suyu ve sabun temini, güvenli barınma alanlarının oluşturulması, hayvanların ve insanların aşılanma-
sı, erken tanı amaçlı tarama çalışmalarının yapılması, güvenli pestisit uygulamasının sağlanması, gebeliği önleyici 
yöntemlere erişim, ilk yardım uygulamaları müdahale öncesine göre anlamlı olarak artmıştır (p<0.05). SONUÇ: 
Tarım çalışanlarına yönelik iş sağlığı-güvenliği hizmetlerinin temel sağlık hizmetlerine entegre edilerek yürütül-
mesinin; tarımsal üretimde bazı biyolojik, fiziksel, kimyasal ve psiko-sosyal riskleri önlemek için doğrudan çalışa-
na, bazılarını önlemek için ise yasal düzenlemeler gereği sorumlu olan kurumu harekete geçirmeye yönelik mü-
dahale programlarının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

A risk management program for seasonal agricultural workers 
 
Zeynep Şimşek 
Harran University Medical Faculty Public Health Department, Agricultural Health and Safety Center, Şanlıurfa 
 
AIM: In recent years, despite the reduction of occupational diseases and premature death in other sectors in the 
world, in the agricultural sector particularly in seasonal agricultural workers, who generate nearly half of the 
agricultural labor force, are reported to increase. The incidence of premature death and illness differ according to 
type of production forms, the quality and accessibility to health care and employee health and safety services. 
METHOD: In this operational research, conducted between 2011-2015 named ‘Seasonal Agricultural Workers 
Health Promotion Program’, preventing biological, physical, chemical and psychosocial risk factors, and creating 
safety life culture were improved. The monetary fund of this research was supported by UNFPA, and expert indi-
viduals and institutions co-worked. The components of the intervention program were; 1-training of health pro-
fessionals, 2- training of governors, 3- training of agricultural envoys, 4- raising of health mediators in agricultu-
re, 5-training of religious officials.FINDINGS: In this program, removing humans and animals feces, providing 
healthy water and soap, immunization of animals and people, creating safety living areas, forming screening 
programs for early diagnosis and treatment, safety pesticide application, accessing the contraceptive methods, 
successful first aid applications were increased significantly (p<0.05). CONCLUSION: Findings of the research 
show that occupational health and safety services in agriculture should be carried out integrated to primary he-
alth care services. Two types of risk management programs are required to prevent biological, physical, chemical 
and psycho-social risk factors in agricultural sector one of them is to intervene in workers directly, other is to 
intervene in the responsible institutions for preventing risk factors by law. 
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İş Kazaları ve Kök-Neden Analizi 
Occupational Accidents And Root Cause Analysis 

OP-191 

Metal sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde iş 
kazası meydana getirebilecek risklerin araştırıl-
ması 
Ahmet Altan Akbaş, Ömer Asal 
Gazi Üniversitesi, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması Ana Bilim Dalı, Ankara 

Gelişmekte olan ülkelerin sosyal problemlerinin başında iş kazaları sonucu meydana gelen kayıplar gelmektedir. 
Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre, son beş yılın kaza verileri incelendiğinde ülkemizde toplam 619.756 
iş kazasının meydana geldiği ve bu kazalarda 6.874 çalışanın yaşamını yitirdiği görülmektedir. İş kazalarının sek-
törel dağılımı incelendiğinde ise, Metal sektörünün 135.868 iş kazası sayısı ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 
Metal sektöründe meydana gelen kazaları toplam iş kazası sayısına oranladığımızda %21,92 gibi çok yüksek bir 
oran ortaya çıkmaktadır. Ölüm oranı olarak baktığımızda 441 ölümlü iş kazası sayısı ile %6,41 gibi bir oran kar-
şımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada metal sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan anket sonucunda orta-
ya çıkan iş kazası meydana getirebilecek riskler araştırılmış ve bu riskler iş ekipmanı, iş yeri ortamı, iş organizas-
yonu ve çalışan hatası şeklinde sınıflandırılmaya çalışılmıştır. 

Study of the risks that may cause work accidents in the workplaces of the metal sector 
 
Ahmet Altan Akbaş, Ömer Asal 
Department of Environmental and Technical Research of Accidents, Gazi University, Ankara, Turkey 
 
Losses due to work accidents come on top of the social problems of the developing countries. It is observed in 
the statistics of the Social Security Institution that there have occured some 619.756 work accidents and some 
6.874 workers have passed away in our country according to work accident data for the last fiye years. When the 
sectoral distribution of work accidents is observed on the other hand, it is seen that the metal sector comes first 
with some 135.868 work accident. When we compare the work accidents occured in the metal sector to total 
number of work accidents in general, there has come out such high proportions as %21,92. When we analyse 
the death ratio, there emerge %6,41 with 441 work accidents that end up with death. In this study, the risks 
that may cause work accidents have been examined as a result of the survey conducted in the workplaces of 
metal sector. There risks are classified as work instrument, workplace environment, work organization and wor-
ker’s mistake. 
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İş Kazası İnceleme Teknikleri 
Behçet Emre Eryaşar 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı / İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

İş kazaları, istenmeyen durumlarla sonuçlanan beklenmedik olaylardır. İş kazaları sonucunda insanlar zarar gö-
rebilmekte, yaralanabilmekte hatta ölebilmekte, ürün ve makineler zarar görebilmekte ve hizmetler ya da çalış-
malar aksayabilmektedir. Bu kayıplar vicdani boyutunun yanında üretim giderinin artmasına, etkinlik ve verimlilik 
ile çalışanların motivasyonunun azalmasına neden olmaktadır. Bu kazaların doğru, sistematik ve bilimsel olarak 
iyi analiz edilmesi, kazaların kök nedenlerinin bulunarak gelecekte aynı kazaların yaşanmaması adına büyük 
önem arz etmektedir. Bunlar iş sağlığı ve güvenliği politikası ve planlaması aşamasında etkin ve verimli olarak 
kullanılabilecektir. Bunun gerçekleşmesi için gerekli olan bilgileri elde etmek, neden bazı olayların, şartların ve 
aksiyonların bir araya gelmesiyle belli sonuçların oluştuğuna karar verebilmeyi, yani iş kazası analizini gerektir-
mektedir. Günümüz modern dünyasında, günden güne karmaşıklığı artan sosyo-teknik sistemler (insan, çevre ve 
teknoloji bileşenli) kaza inceleme yöntemlerinin de çeşitlenmesine neden olmuştur. Her inceleme yönteminin 
kendine özgü güçlü ve zayıf yanları vardır. Bu bildiride büyük öneme sahip olan ve en sık kullanılan ve literatürde 
iyi şekilde tanımlanmış ve açıklanmış yöntemler seçilerek detaylandırılmıştır. İş kazası incelemelerinde ilkel yön-
temler yerine, dünyadaki iyi uygulama örneklerini temel alarak, uluslararası normlara uygun bir iş kazası incele-
mesi yapmak, hem yapılan işin kalitesini artıracak, hem de aynı olayın tekrar yaşanmaması adına önemli bir 
adım atılmış olacaktır. İş kazası incelemesi yapan kişilerin bu yöntemlerin farkında olarak, bir değil birkaç ince-
leme yöntemini bir arada kullanarak iş kazası incelemesi yapmasının, yapılacak çalışmadan alınacak verimi artı-
racağına inanılmaktadır. 

 
Accident Investigation Techniques 
 
Behçet Emre Eryaşar 
Ministry of Labor and Social Security / Labor Inspection Board 
 
Work accidents are unexpected events that result in undesirable situations. People can be damaged as a result of 
work accidents, injured or even die. In addition to this, products and services can be damaged and the machine 
or operation can be disrupted. This situation causes decrease in employee motivation and efficiency and increase 
in production costs. If the accidents are analyzed correctly and scientifically, the root cause can be found. This is 
very important for not to happen the same accidents in the future. The results shall be used for occupational 
health and safety policy and the planning stage. To obtain the information necessary to make this happen, why 
some events, conditions and actions to be able to decide the occurrence of certain result of a combination, that 
requires a work accident analysis. In today's modern world, the complexity of socio-technical systems is increa-
sing day by day (human, environment and technology component) and that has led to a multiplicity of accident 
investigation. Each investigation method has its own strengths and weaknesses. In this study, the methods ha-
ving great importance, most commonly used, well defined and described in the literature are chosen and detai-
led. Rather primitive methods of work accident investigation, examining good examples of the developed count-
ries with international norms will improve the quality of work done and cause the same accidents not happen 
again. It is believed that if the people who work on accident investigation are aware of most of the different 
methods, then the results of the investigations will be more efficient. 
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Bir Organizasyonel Kaza Model Aracı Olan 
RIAAT ile İş Kazalarının Araştırılması 
Çağdaş Çalış1, İmer Okar2 
1Polimer Kauçuk San. ve Paz. A.Ş. (Eaton Co.), Kapaklı, Tekirdağ 
2Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul 

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışma ile modern kaza modeli yaklaşımlarında iş kazalarının birden fazla nedenine odaklanıla-
rak, iş kazalarının birçok farklı faktörün birleşiminden meydana geldiğini göstermek amaçlanmıştır.  
 
YÖNTEM-GEREÇLER: Çalışmada modern kaza modeli yaklaşımlarından Organizasyonel Kaza Modeli’ni temel alan 
İş Kazalarının Kayıt, Araştırma ve Analiz (The Recording, Investigation and Analysis of Accidents at Work-RIAAT) 
prosesi kullanılmıştır. Prosesin 2. kısmı olan Araştırma ve Analiz basamağı ile kimya sektöründeki bir işletmede 
Ocak 2013-Ocak 2014 tarihleri arasında meydana gelen 104 vaka incelenmiştir.  
 
BULGULAR-TARTIŞMA: (1) Vakalardaki insan hataları; %30,8 oranıyla ihlal, %29,8 oranıyla hiçbiri, %23,1 ora-
nıyla sapma ve dalgınlık, %16,3 oranıyla yanlışlık olarak ortaya çıkmıştır. (2) Bireysel katkı faktörleri sınıflandır-
masında vakaların %35,4’ü tespit edilememiştir. Zihinsel/psikolojik faktörlerin vakalara etkisi %24,8 oranla en 
yüksek ikinci faktör olup bu faktörü üretimde zaman ve üretim baskısının oluşturduğu düşünülmektedir. (3) İş 
yeri faktörleri sınıflandırmasındaki yetersiz araç gereç %34,2 ile en yüksek orana sahip olmuştur. İşletmenin 
kendi imkanları ile yaptığı bir çok ekipman bulunduğundan, bu ekipmanların standart ve güvenli olmaması kaza-
ların oluşmasına etki etmiştir. (4) Organizasyon ve yönetim faktörleri sınıflandırmasında %21,9 oranla tesis ve 
makinelerin dizaynı vakaları etkileyen en yüksek organizasyon ve yönetim faktörü olmuştur.  
 
SONUÇLAR: Organizasyon ve yönetimin tesis ve makine dizaynı ile ilgili politikaları, işletmenin kendi imkanları ile 
bir çok ekipman yapmasına sebep olmuştur. Bu ekipmanların standart ve güvenli olmaması ise kazaların oluşma-
sına etki etmiştir. Bu çalışmada organizasyonel kaza modelinde organizasyon ve yönetimin işyerindeki faktörleri 
etkilediği ve kazalara yol açtığı görülmüştür. Elde edilen bulgu, bu iki faktörün kazalara neden olduğunun görül-
mesi açısından kayda değerdir. Sonraki çalışmalarda istatistiksel olarak anlamlı çalışmalara ulaşılması hedeflen-
mektedir. 

Investigation of the Occupational Accidents with the RIAAT which is an Organizational 
Accident Model Instrument 
 
Çağdaş Çalış1, İmer Okar2 
1Polimer Kaucuk San. ve Paz. A.S. (Eaton Co.), Kapakli, Tekirdag, Turkey 
2Department of Pharmacy, Yeni Yüzyıl University, Istanbul, Turkey 
 
AIM: This study’s aim was to show that occupational accidents occur from combination of many different factors 
by focusing on multiple causes of occupational accidents in modern accident model approaches. 
 
MATERIAL-METHODS: In the study, Occupational Accidents’ Recording, Investigation and Analysis (The Recor-
ding, Investigation and Analysis of Accidents at Work-RIAAT) process based on Organizational Accident Model 
among modern accident model approach, was used. 104 cases occurred between January 2013-January 2014 in 
an organization in the chemical industry were examined with Investigation and Analysis Step, which was process’ 
2nd part. 
 
RESULTS: (1) Human errors in cases; violation of 30,8%, none of them of 29,8%, deviation and absence of mind 
of 16,3% emerged as mistake. (2) 35,4 of cases could not be detected in the classification of individual contribu-
tion factors. Impact of mental / psychological factors was the second highest factor of 24,8%, it was thought 
that this factor was formed by time and production pressure in manufacturing. (3) Workplace factors had the 
highest rate of 34,2% of insufficient equipment in the classification. Because organization makes many 
equipment through its own means, the equipment’s non-standard and unsafe condition led accidents to occur. 
(4) In classification of organization and management factors, plant design and machineries of 21,9% became the 
highest organization and management factor affecting case. 
 
CONCLUSIONS: Plant and machine design related organization and management’s policies led organization to 
make equipment through its own means. Equipment’s non-standard and unsafe condition affected occurrence of 
accidents. In this study, it was seen that organization and method affected factors on workplace in organizational 
accident model and caused accidents. Findings obtained were considerable in terms of both of these factors seen 
to cause accidents. It was aimed to reach statistically significant studies in subsequent studies. 
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Demir-Çelik Sektöründe Etkin Kaza Araştırması 
ve Kök Sebep Analizi Yapma Kriterleri 
Erkan Akoral, Hayri Demirci 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. 

İş güvenliğinin temelinde kazasız çalışma esastır. Tüm planlar çalışma ve faaliyetler sırasında kazaların olmaması 
içindir (Risk değerlendirme, acil durum planları, eğitimler, denetimler, tatbikatlar vb.). İş kazası meydana geldik-
ten sonra da;  
kazaların neden ve nasıl meydana geldiği, oluş nedenleri, aynı kazanın tekrarlanmaması gibi konuların araştırıl-
ması gerekir. Bu sırada kazanın görünür nedenlerden mi yoksa kökünde farklı bir nedenin mi yattığının ortaya 
çıkarılması gerekir. Bunun için, işveren ve sorumlular nerede, nasıl, ne zaman, neden ve kim sorularını tüm açık-
lığı ile sorarak cevap bulmalıdır. Soru sormaktan ve kaza kök nedenlerini bulmak işimize gelmese de bulmak 
zorundayız. Bulmalıyız ki kazaların tekrarını durdurabilelim.  
 
Güvensiz davranışların araştırılması, güvensiz koşulların iyileştirilmesi, proaktif davranışların öne çıkarılarak reak-
tif önlemlerin üstünde ve önünde değerlendirilmesi, uygun güvenlik önlemlerinin yerinde ve zamanında ve sürekli 
olması sağlanmalıdır. Yoksa kazalar kaçınılmaz olmaktadır. Bunun için ciddi önlemlerin kazadan önce alınamadığı 
nedenlerin, kazadan sonra daha ayrıntılı olarak ele alınması gereğinin sorumlu Formenler, Mühendisler, Başmü-
hendisler ve işveren tarafından da titizlikle ele alınması gereklidir. 
 
Kazalardan sonra minör araştırmaların ötesine geçerek majör araştırmalar yapılmalıdır. Kritik faktörler tek tek 
incelenmelidir. Buradaki incelemelerden ders çıkararak kapsamlı bir sebep tablosu çıkarılmalı ve doğrudan sebep-
ler üzerine yoğunlaşmalıdır.  
 
Bu çalışma, yukarıda bahsedilen konuları ve etkin kaza araştırması ve kök sebep analizi yapma kriterlerini kap-
samaktadır. 

Criterias of Making Effective Accident Investigation and Root Cause Analysis at Iron 
and Steel Industry 
 
Erkan Akoral, Hayri Demirci 
Ereğli Iron and Steel Factories 
 

 
On the basis of the principles of occupational safety is accident-free workplace. All plans and activities while 
working for the absence of accident (Risk assessments, emergency plans, training, emergency practices, inspec-
tions and so on). After the work accident occurs; some issues such as the cause of the accident and how it 
occurred, reasons of the accident, what can be done to prevent it’s repetition should be investigated. Meanwhile 
we have to determine the accident occured by apparent reasons or a different root reason caused it. For this 
reason, employer and the ones who cause the accident must finf the answers by asking questions “where, how, 
when, why, and who” with all clarity. Asking these questions and find the root cause of the accident had not come 
in to our business but we have to find. We have to find so that we could stop the repetition of the accidents.

Investigation of unsafe acts, improving of unsafe conditions, as highlighted at the top of the reactive measures 
and proactive behavior in front of reactive actions, taking timely and appropriate security measures should be 
ensured and sustained. Or accidents are becoming inevitable. It can not be cause for serious measures should 
be considered before the accident, should be discussed in more detail after the accident, the need for responsible 
authorities and must be handled carefully by the employer.

After the accident go beyond the minor research, major research should be done. Critical factors must be exam-
ined individually. Removing from these studies course should be of a comprehensive statement of reasons must 
be determined and direct causes.
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2011-2015 yılları arasında medyaya yansıyan 
ölümlü iş kazalarının istatistiksel açıdan değer-
lendirilmesi 
Fatma Çavuş 
İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye 

GİRİŞ: “İş Kazası” kavramı Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ ne göre “Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralan-
malara, makinelerin, araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.” şek-
linde tanımlamaktadır. Kazanın tanımındaki en önemli unsur ani ve beklenmeyen bir olay olmasıdır. Bu çalışma-
da; ulusal ve yerel medyada yer alan iş kazası haberlerinin ve bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
verilerinin son 5 yıllık kayıtları taranarak ülkemizdeki iş kazalarının sektörlere, illere, aylara, yaş gruplarına göre 
dağılımlarının istatistiksel açıdan incelenmesi amaçlanmaktadır.  
YÖNTEM: 2011-2015 yılları arasındaki son beş yıllık yerel ve ulusal basın kaynaklarında yer alan haberler ve 
SGK verileri istatistiksel açıdan incelenerek değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır. 
BULGULAR: ILO verilerine göre Dünya genelinde her yıl 270.000.000 işçi iş kazalarında yaralanmakta, 
160.000.000 işçi meslek hastalığına yakalanmakta, 1.825.000 işçi iş kazası sonucu hayatını kaybetmekte, 
12.000 çocuk işçi ise ölmektedir. Buna göre her 1 dakikada; 510 işçi iş kazalarında yaralanmakta, 3-4 işçi haya-
tını kaybetmektedir. Yapılan incelemeler, ülkemizde 2011-2015 yılları arasında en fazla kaza ve ölümün inşaat ve 
maden sektöründe olduğunu ve 28-50 yaş grubunun riskli grup olduğunu göstermektedir. Kayıtlı bulunan iş ka-
zalarının iller açısından dağılımına bakıldığında tüm yıllar da İstanbul’ da en fazla ölümlü iş kazası görülmekte 
iken, 2014 yılında bu oran Manisa ilinde daha fazla olarak gözlemlenmiştir. 
SONUÇ: Ülkeler, sektörler ve/veya işyerleri arasında karşılaştırmalar yapılırken, sadece iş kazası sayılarını esas 
almak, anlamlı yorumların yapılabilmesi için yeterli değildir. Belirli bir süre içinde meydana gelen iş kazalarını, 
çalışan işçi sayısı ve çalışılan iş saatleri sayısı gibi faktörlerle de birlikte değerlendirmek, daha sağlıklı sonuçların 
elde edilmesini sağlamaktadır. Bu sebeple; meslek hastalığı olayları kaza istatistikleri kapsamı içinde tutulmalı ve 
kaza sıklık oranı, kaza ağırlık oranı ve kaza olabilirlik oranı bu istatistiksel ölçüm değerleri hesaplamalarına katıl-
malıdır. Bunun dışında özellikle belirli sektörlere odaklanan ulusal medyanın ortak bir iş sağlığı ve güvenliği kültür 
bilincinin oluşturulabilmesi için tüm sektörlere yer vermesi gerektiği kanaatindeyiz. 

Statistical evaluation of fatal occupational accidents reflected in the media between 
the years 2011-2015 
 
Fatma Çavuş 
Istanbul University, Institute of Forensic Science, Cerrahpasa, Istanbul, Turkey 
 
INTRODUCTION: The most important element in the definition of work accident is to be a sudden and unexpec-
ted event. The aim of this study is; to investigate the distributions of the occupational accidents in the country 
statistically,according to the sectors, provinces, months and age groups through evaluating the work accident 
news which take place in national and local media and scanning the last 5 years records of the Social Security 
Institution (SGK). 
METHOD: News through the last 5 years between 2011-2015 in the national and local media and the SGK data 
were evaluated statistically and interpreted. 
RESULTS: According to the ILO data; every minute,510 workers get wound in work accidents and 3-4 workers 
die. The investigations show that; the most accident and death events in our country between the years 2011-
2015 take place in the construction and mining industry and that the stuff between the age 28-50 is the risky 
group. When the distribution of the registered work accidents is considered, the fatal accidents are most seen in 
Istanbul through all these years,however Manisa had the highest ratio in 2014. 
CONCLUSION: It is not sufficient to make comparisons between countries, sectors and/or workplaces based 
only on the number of work accidents, to perform reasonable interpretations. Evaluation of the occupational ac-
cidents occurring within a specified period, along with the factors as the number of workers and working hours, 
provide more reliable results. Because of this reason,occupational disease events should be kept within the scope 
of accident statistics and the frequency rate of accidents and accident weight and likelihood ratios should be also 
included in the statistical calculations. Besides all these, we suggest that the national media which particularly 
focuses on specific sectors,should include all sectors in their news in order to establish a common culture of oc-
cupational health and safety awareness. 
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Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerdeki ve Türki-
ye’deki İş Kazaları ile İnsani Gelişme Endeksi 
arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma 
Mehmet Tolga Taner1, Hakan Mıhcı2, Bülent Sezen3, Gamze Kağan4 
1Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı, İstanbul. 
2Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Ana Bilim Dalı, Ankara. 
3Gebze Teknik Üniversitesi, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, Kocaeli. 
4Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul. 

AMAÇ: Günümüzde, iş kazaları dünyada önemli bir halk sağlığı sorununu oluşturmaktadır. Türkiye’deki iş kazası 
ve meslek hastalıkları sonucu ölümlerin son yirmi yılda bilançosu çok ağır olmuştur. Türkiye, ölümcül iş kazaları-
nın sayısı bakımından Avrupa'da birinci sırada yer almaktadır. Bu çalışmada, hem ülkemizde bu kadar önemli 
olan hem de İnsani gelişmişlik düzeyine katkısı olduğunu düşündüğümüz iş sağlığı ve güvenliği konularından biri 
olan iş kazalarının insani gelişmenin boyutları ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.  
METOD: Bu çalışmada örneklem olarak Avrupa Birliği’ne üye 28 ülke ile Türkiye ele alınmıştır. Analiz ve karşılaş-
tırma SPSS’te korelasyon analizinden faydalanılarak yapılmıştır. 
BULGULAR: Çalışma da, örneklemdeki tüm ülkelerin insani gelişmişlik endekslerini ve alt boyutlarını incelendiğin-
de, Türkiye’nin insani gelişmişlik endeksinin Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden, düşük beklenen okullaşma yılı sayı-
sı sebebiyle olduğu bulunmuştur. 
SONUÇ: Çalışma da, Türkiye'nin beklenen okullaşma yılı sayısını artırması ve okul müfredatına iş sağlığı ve gü-
venliği ile sağlık eğitimi derslerinin koyması gerektiği sonuçlarına varılmıştır. Bu çözüm ile, iş kazaları sonucu 
oluşan sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık azaltılabilir; iş verimliliği ve kalitesi, iş gücü cirosu ve çalışanla-
rın morali artırılabileceği belirtilmiştir. 
ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ: Araştırma, önümüzdeki yıllarda insani gelişme ve iş kazaları açısından Türkiye’nin kat 
etmesi gereken yolu göstermesi açısından önem taşımaktadır. Literatürde, insani gelişmişlik endeksini iş kazaları 
ile ilişkilendiren ilk çalışmadır. 

A Comparative Study between Human Development Index and Work Accidents in Tur-
key and the EU Member Countries 
 
Mehmet Tolga Taner1, Hakan Mıhcı2, Bülent Sezen3, Gamze Kağan4 
1Department of Healthcare Management, Üsküdar University, Istanbul, Turkey 
2Department of Economics, Hacettepe University, Ankara, Turkey. 
3Gebze Technical University, Department of Business Administration, Gebze, Kocaeli, Turkey. 
4Üsküdar University, Department of Occupational Health and Safety, Istanbul, Turkey. 
 
AIM: Today work accidents constitute a major public health problem in the world. For the last two decades, Tur-
key has been suffering from the death toll resulting from work accidents and occupational diseases. Turkey is 
ranked as the first in Europe in terms of the number of fatal work accidents. In this study, the relationship 
between human development's dimensions and work accidents is investigated.  
METHODOLOGY: In this study, authors used the data of a sample of 28 EU member countries and Turkey. For 
analysis and comparisons, correlation analysis are employed in SPSS.  
FINDINGS: When the authors analyzed the Human Development Index and dimensions of all countries in the 
sample, they found that Turkey’s low Human Development Index value was due to its being lower expected ye-
ars of schooling value than these of the 28 EU member states. 
RESULTS: Authors suggest that Turkey should increase the expected years of schooling and put safety and he-
alth education/training in school curricula. This will in turn reduce accidents at work and absenteeism caused by 
health problems; and yield increased productivity, higher quality of work, increased workforce morale and redu-
ced employee turnover. 
IMPORTANCE OF THE STUDY: This is important since it shows the road that Turkey has to take in terms of hu-
man development and work accidents. In the literature, this paper is the first study that relates the human deve-
lopment with work accidents. 



219

 

 

OP-197 

Tuzla tersanelerinde meydana gelen ölümlü iş ka-
zalarının analizi 
Gürdoğan Doğrul, Murat Darçi ̇n, Murat Alkan 
İçişleri Bakanlığı 

Dünya ülkelerinin denizcilik sektöründe geliştiği 19’ncu yüzyıl, buharlı ve zırhlı gemilerin imal ve kullanıldığı bir 
dönemdir. Osmanlı’da 1831 yılında İstanbul Tersanesi’nde savaş gemileri yapılmaya başlanmasıyla donanma 
gelişmiş, ancak bu gelişim istikrarlı olmamıştır. Osmanlı Devleti'nin Gelibolu ve İstanbul Tersanelerinden başka 
Karadeniz, Akdeniz ve Marmara denizi sahillerinde ve birçok iskelede gemi yapılmaktaydı.  
Dünya ticaretinin önemli bir kısmı deniz yoluyla yapıldığından, dünya ekonomisi artan bir biçimde deniz ulaşımına 
ve liman sektörüne bağımlıdır. Uluslar arası mal değişiminin %90’ı, enerji nakliyesinin ise %80’i deniz ulaşımıyla 
sağlanmaktadır.  
En ucuz taşıma yöntemi olan denizyolu taşımacılığının gelişimi gemi inşa sektöründeki gelişmelerle paralel olarak 
gelişebilmektedir. İmalat sanayisinin bir kolu ve ülke ekonomisi için önemli gelir kaynağı olan gemi inşa sanayi, 
ülke ekonomisine, iş gücüne ve dünya ekonomisine önemli katkısı olan emek yoğun, ancak çalışanlar açısından 
oldukça riskli bir sektördür. Beraberinde yan sanayisini de sürükleyerek, ülke ekonomisine ve işgücüne önemli 
katkısı olan gemi sanayi, diğer iş kollarına göre ortalamanın üzerinde bir kaza istatistiğine sahiptir. 
Bu çalışmada, Tuzla Tersaneleri’nde meydana gelen 94 ölümlü iş kazası birliktelik kuralları ile analiz edilmiştir. 
Her tek kaza, işçinin yaşı, tecrübe durumu, mesleği, kazanın şekli, ay, gün, vardiya ve vardiya saati gibi değiş-
kenler açısından incelenmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

 
Analysis of the fatal occupational accidents occurred in the Tuzla Shipyards 
 
Gürdoğan Doğrul, Murat Darçi ̇n, Murat Alkan 
Ministry of İnterior 
 
The 19th century is an era that the countries were developed in maritime industry using armored ships and ste-
amships. 
In 1831, Ottomans’ Navy started to develop by the building of warships in Istanbul shipyard. But this growth has 
not been steady. In the Ottoman Empire, the ship building were established in many ports. The ships were built 
in many ports along the Black Sea, Mediterranean and Marmara Sea coasts other than the Gallipoli and Istanbul 
Shipyards. 
Mostly, World trade is made by the sea. As a result of this the World economy is increasingly dependent on the 
marine transportation and the port system. In numbers, 90% of the international exchange of goods, whereas 
80% of the energy supplied by the marine transportation. 
Is done through a significant portion of the world's sea trade, the world economy is dependent on sea transport 
and port sector format. 90% of the international exchange of goods, whereas 80% of energy transport is provi-
ded by marine transport. 
Maritime transport, which is the cheapest method can be developed in parallel with the development of shipbuil-
ding industry. This industry and its sub-industry are an important sector about providing labor force for the co-
untry economy. Ship building industry is based on workforce. Because of this this sector is a risky area for wor-
kers. Therefore this sector has an accident frequency above average compared to the other businesses.  
In this study, 94 fatal occupational accidents that occurred in Tuzla Shipyard, were analyzed with association 
rules. Every single accident was examined in terms of the worker's age, occupation, experience, accident type, 
month, day, time shift and etc. According to the results of the study, some solutions were given about the prob-
lem areas. 
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Farklı Sektörlerden 3 İş Kazasının 3D Animasyon 
Tekniği ile Analizi 
Ismai ̇l Seyi ̇toğlu 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığı, Adana 

İş kazalarının önemine dikkat çekmek için görsel mesajlar şüphesiz ki etkilidir. Ülkemizde çalışma hayatında bu 
bilinci uyandırma maksadıyla günümüze kadar konu ile ilgili çeşitli görsel çalışmalar yapıldı. Ancak iş kazalarının 
oluşum anlarını canlandırma, onları meydana getiren sebepleri analiz ederek önleme yöntemlerini belirleme ve 
oluşan kazanın insanların hayatında yarattığı dramatik boyutu izleyenlere aktarmada en etkili yöntem olan sine-
ma ve animasyon tekniğinde bugüne kadar yapılan hiçbir örnek yoktu. Çalışmamdaki temel amacım, bu animas-
yonları hazırlamanın zor ve zahmetli olduğunu kabul ederek ülkemiz adına yapılabilirliğini kanıtlamak ve bu alan-
daki büyük boşluğu doldurmada bir başlangıç teşkil etmektir. 
Çalışmam üç adet üç boyutlu iş kazası animasyonundan oluşmakta olup her üç iş kazası da İş Teftiş Adana Grup 
Başkanlığımızda görev yapan iş müfettişlerince incelenmiş kazalardır. Sunumumda, kazaları irdelemeden önce 
animasyonun kısa tarihçesinden bahsedip söz konusu iş kazaları hakkında ön bilgi vererek bu kaza modellemele-
rini hazırlamada kullandığım bilgisayar tekniklerini aktararak bu alanda çalışmaları olan insanlara da yol göster-
meyi amaçlıyorum. 
 
Kazaların meydana gelişini izlettikten sonra videoyu durdurup izleyenlerden oluş nedenleri hakkında fikir alıyo-
rum. Ardından kendi neden analizimi izlettikten sonra videoyu tekrar durdurup kendilerine “Nasıl önlenebilirdi 
sizce?” diye soruyorum. Bu sayede interaktif bir ortam yaratarak insanları sunuma dahil edip fikir üretme ve izle-
dikleri kazaların çarpıcı etkileri üzerine izlenimlerini alma ve kendilerini sınama fırsatı da veriyorum. Sunum so-
nunda insanların iş sağlığı ve güvenliğine bakışlarının değişeceğine ve hem keyif almış hem de sarsılmış olarak 
ayrılacaklarına inanıyorum. 
 
3D Animasyona konu olan iş kazaları:  
 
1-Forklift Kazası (Gaziantep’te faaliyet gösteren Simteks Tekstil Halı Dokuma Fabrikası’nda meydana gelen iş 
kazası)  
2-Tiner Yangını (Gaziantep’te faaliyet gösteren Prosep Boya Fabrikası ünvanlı işyerinde tiner boşaltılması sırasın-
da meydana gelen yangın.)  
3-Vinç Kazası (Osmaniye’de faaliyet gösteren Tosçelik Profil ve Sac End. A.Ş - Yassı ve Yapısal Üretim Tesisle-
ri’nde polip vinç ile yük taşıması sırasında meydana gelen iş kazası.) 

Analysis of 3 Occupational Accidents in Different Sectors by 3D Animation Technique 
Ismai ̇l Seyi ̇toğlu 
T.R. The Ministry of Labour and Social Security, Labor Inspection Board Adana Group Presidency, Adana 
 
There is no doubt that visual messages are impressive to take attention about importance of occupational acci-
dents. In our country, to this day various studies have been performed on this subject to create awareness on 
work life. But there wasn’t any studies on movie and animation techniques to enact occupational accidents and 
transferring to audience about determining preventing methods and dramatical impacts of accidents on people 
life. My main objective is to prove it’s feasibility for our country and set off an origin to fill the huge space about 
this area.  
 
My work consist of three 3D animation of occupational accidents and each accidents were analyzed by labor ins-
pectors of Labor Inspection Board Adana Group Presidency. In presantation, before anylizing accidents i mention 
about short history of animation and refer computer techniques that i used for preparing these animations to 
lead people who have works on this area.  
 
After watching the occurance of accidents i pause the video and get ideas of audiences about reasons. After that 
i present my own reason analysis on the video and i pause again and ask them “How could it have been preven-
ted?”. In thie wise, by creating an interactivity, i also give an opportunity to auditions for self-test with refering 
their own opinions. I believe that at the end of the presentation people’s view will change about occupational 
health and safety and they will leave the saloon in pleasant and affected. 
 
The Occupational accidents subjected to 3d Animations: 
 
1-Forklift accident (The occupational accident occured in Simteks Textile Carpet Weaving Factory in Gaziantep) 
2-Thinner Fire (The fire set off while thinner discharging in Prosep Paint Factory in Gaziantep.)  
3-Crane Accident (The occupational accident occured while lifting wheight by polyp Crane in Tosçelik Profile and 
Sheet Metal Industry Flat and Structural Manufacturing Plant in Osmaniye.) 
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Tersanelerdeki Kaynak İşlemi için FMEA Uygu-
laması: Durum Tespiti 
Nazlı Gülüm Mutlu, Levent Bilgili, Serkan Altuntaş, Uğur Buğra Çelebi 
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

Gemi inşa sektörü, bütün süreçleri ve yan kollarıyla birlikte hem dünyada hem de ülkemizdeki en ağır ve tehlikeli 
sektörlerin başında gelmektedir. Bir geminin yaşam döngüsünde önemli bir yere sahip olan üretim ve ba-
kım/onarım aşamalarının gerçekleştiği yerler olan tersaneler, yoğun iş yükü ve ağır iş süreçleri barındırmaları 
nedeniyle iş kazalarına ve meslek hastalıklarına son derece açık üretim tesisleridir. Kaynak işlemi tersanelerde 
birleştirme sürecinde en çok kullanılan yöntem olup bu tesislerdeki üretim ve onarım aşamalarında en çok tercih 
edilen kaynak türlerinden birisi gaz altı kaynağıdır. Kaynak işlemi, hem kaynak kalitesini hem de çalışanın sağlık 
ve güvenliğini tehdit eden riskler barındırmaktadır. Bu risklerin ön görülmesi ile istenmeyen sonuçların önüne 
geçilecek ve aynı zamanda kazalar, meydana gelmeden engellenebilecektir. Kaynak işlemi esnasında oluşabilecek 
hataları işlem öncesinde saptamak için Hata Türleri ve Etkileri Analizi (HTEA) yöntemi kullanılmıştır. Her bir hata 
türü için olasılık, şiddet ve saptanabilirlik değerleri, kaynak işinde uzmanların görüşlerine başvurularak tespit 
edilmiştir. Bu sayede, kaynak sürecinde meydana gelebilecek hataların Risk Öncelik Sayısı (RÖS) belirlenmiştir. 
Hataları önlemek için önerilen proaktif eylem planları ile RÖS değerleri tekrar hesaplanıp risklerin kabul edilebilir 
seviyede olup olmadıkları tartışılmıştır. Çalışma sonuçlarının gaz altı kaynağı uygulamasında hem kaynak kalitesi 
hem de iş güvenliği için iyileştirici etkileri olacağı düşünülmektedir. 

 
Application of FMEA to Welding Process in Shipyards: A Case Study 
 
Nazlı Gülüm Mutlu, Levent Bilgili, Serkan Altuntaş, Uğur Buğra Çelebi 
Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey 
 
Ship manufacturing is one of the heaviest and most dangerous sectors with all its processes and sub-branches in 
both the world and Turkey and shipyards are the manufacturing sites that are very risky for occupational acci-
dents and diseases due to the intensive usage of labor-force and heavy processes. Welding is the most used 
joining process in shipyards and Gas Metal Arc Welding (GMAW), which is used in both manufacturing and main-
tenance/repair processes, is one the most preferable welding methods. Welding operation includes threatening 
risks for both welding quality and the workers’ health and safety. The undesired results and the accidents can be 
prevented at the same time by prediction of these risks. In this study, the faults that can be occurred during 
welding operation were determined by using the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method. The probabi-
lity, severity and detectability values of the each possible fault were determined by consulting the welding 
experts’ opinions. Thus, the Risk Priority Number (RPN) of the possible faults is determined in this study. The 
RPN values were re-calculated by using recommended proactive action plans and then, the risks were discussed 
whether they are at an acceptable level or not. It is believed that the results of this study have enhancing effects 
on both welding quality and occupational safety for GMAW applications. 
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Yapay Sinir Ağları Kullanarak Kaza Önlemleri-
nin Belirlenmsi 
Ercüment Neşet Dizdar1, Oğuz Koçar2 
1Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Karabük 
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli MYO, Makine Programı, Bilecik 

Uzun yıllar süren tecrübeler sonucu iş kazalarının engellenmesi için alınması gereken önlemler belirlenmiştir. Ve 
gerekli standartlar ve yasal düzenlemeler oluşturularak ulusal ve uluslararası seviyelerde uygulamaya konulmuş-
tur.  
İş kazalarının ve olası risklerinin önlenmesinde kaza sebeplerinin kaynağından önlenmesi en etkili yöntemdir.  
İş kazalarıyla ilgili alınması gereken önlemlerin hazırlanmasında ve uygulanmasında devletin, işverenin ve işçinin 
yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunlardan herhangi birinin ihmali iş kazalarına sebep olabileceği gibi, bir ihmal 
olmadan da iş kazaları meydana gelebilmektedir.  
Bunun önemli bir sebebi alınan tedbirlerin planlanmasındaki zafiyettir. Alınacak önlemleri yeri ve zamanı doğru 
bir şekilde tespit edilemez ise, o önlemin bir önemi de kalmamakta, çünkü kaza alınması planlanan önlemden 
önce vuku bulmaktadır.  
Kazalara sebebiyet faktörleri bölgesel farklılıklar, sosyolojik kökenler olabildiği gibi, hizmet türünden, çalışma 
saatlerinden, yaş faktörüne özelde birçok teknik faktöründe etkisi altındadır. Bu durumda iş kazalarının sebeple-
rinin analizi kaçınılmazdır.  
Bu çalışmada olası kazaların vukuundan önce modellenebilmesi ve kaza oluşumunun önlenebilmesi amacı ile 
geliştirilmiş olan Tehlike Erken Uyarı Modeli (TEUM) uzmanlığı ve alt yapısı kullanılarak, Yapay Sinir Ağları Tekniği 
ile geliştirilen modeller sunulacaktır. Geliştirilen modelin geçerliliği, yani kazalar hakkında yapılacak planlamalar 
hususundaki isabet durumu, gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar ile ortaya koyulmuştur. 

 
Determination of Precautions Against Occuptional Accidents Using Artifical Neural 
Networks 
 
Ercüment Neşet Dizdar1, Oğuz Koçar2 
1Karabük University, Engineering Faculty, Industrial Engineering, Karabük 
2Bilecik Şeyh Edebali University, Osmaneli Vocational School, Machinery and Metal Technologies, Bilecik 
 
As a result of long years of experience, precautions that needs to be taken for the prevention of occupational 
accidents have been identified. And necessary standards and regulations are formed and implemented at the 
national and international levels. The most effective method in avoidance of occupational accidents is the pre-
vention from the sources of accidents and potential risks. It is the responsibility of there are the states, emplo-
yers' and employees' to take necessary precautions and to implementation and obligations regarding occupatio-
nal accidents. Any neglect of precautions or obligations, can lead to occupational accidents, while accidents can 
also occur without any negligence. One of the is a major cause of weakness in the planning of precautions. If the 
place and the time of the planned precautions cannot be determined accurately, precautions lose their significan-
ce, occupational accidents occurs before the planned precautions. In addition to regional differences and sociolo-
gical origins, several technical factors such as working hours, type of service, and the age also influences the 
factors that lead to accidents. This study presents some models developed by Artificial Neural Network using 
Hazard Warning Model (HWM) proficiency and substructure, which was developed for prevention of accidents by 
modelling them before occurrence.The validity of the developed model, so accuracy status about occupational 
accidents planning, is demonstrated by the practical work are performed. 
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Oyuncu ve set çalışanlarının yaşantılarına, tanık-
lıklarına dayalı sektörel kaza analizi 
Tilbe Saran1, Sercan Gidişoğlu1, Feride Çetin1, Meltem Cumbul1, Ali Rıza Tiryaki1, Derya Doğanay1, Elif Kuş1, Er-
sin Gök2, Gülnur Atalay2, Aslı Kaygusuz Emek2 
1Oyuncular Sendikası, İstanbul 
2Sinema Televizyon Sendikası, İstanbul 

Ülkemizde hızla büyüyen film sektöründe her yıl yaklaşık 700 reklam, 70 sinema filmi çekilmekte, her sezon 80’i 
aşkın TV dizisi yayına girmektedir. 30 saniyelik reklam filmi çekimi için 3 gün, 120 dakikalık sinema filmi için 5-6 
ay set çalışması yapılırken, her hafta yayınlanan ve her bölümü 120 dakika olan dizilerin çekimi 5 günde tamam-
lanmaktadır. Hızlanan, yoğunlaşan film üretimi işi, istihdam edilen dolayısıyla risk altında bulunan çalışan sayısı-
nın katlanarak büyümesine yol açmıştır. Oyuncular ve set çalışanları yangın, patlama, trafik kazası, silahlı çatış-
ma, yüksekten düşme..vb. dramatik unsurlar, hareket içeren sahnelerin çekimi yapılırken çok geniş bir yelpaze 
içinde riski büyük ve kontrolsüz çok sayıda tehlikeye maruz kalmakta, ölüm ve ağır yaralanmayla sonuçlanan iş 
kazaları meydana gelmektedir. Meydana gelen iş kazalarının sıklığı artmakta, fakat kayıt ve bildirim sistemlerin-
deki yetersizlikler, sektörde hakim iş-istihdam ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin ve teftiş oranının ye-
tersizliği nedeniyle meydana gelen kazalar araştırılmamakta, analiz edilmemekte, benzer kazaların önlenmesi için 
sürecin farklı taraf ve aktörlerinde farkındalık yaratacak, etkili önlemlerin alınmasına zemin hazırlayacak bilgi 
üretilememektedir. 

 
Sectorial Accident Analysis Due To The Experience Or Testymonies Of The Actors And 
Set Workers 
 
Tilbe Saran1, Sercan Gidişoğlu1, Feride Çetin1, Meltem Cumbul1, Ali Rıza Tiryaki1, Derya Doğanay1, Elif Kuş1, Er-
sin Gök2, Gülnur Atalay2, Aslı Kaygusuz Emek2 
1Actors Union Of Turkey, İstanbul Turkey 
2Cinema&Broadcasting Workers' Union of Turkey, İstanbul, Turkey 
 
Due to the growing film sector in our country every year approximately 700 commercials and 70 movies are 
filming. Every season more than 80 TV series go on air. There have been 3 days of set preparations are done for 
a 30 seconds of a commercial shooting and 5-6 months of set preparations are done for a 120 minutes of movie 
shooting. But all the shooting and filming of a TV series which goes on air every week for a time of 120 minutes 
are completed within 5 days. The film production business is growing and becomes faster and faster every day 
so that the number of workers who are working under the risk grows as well. Actors and set workers are under 
the risk at a very wide range of uncontrolled danger during the dramatic motion scenes of fire, explosion, traffic 
accident, armed conflagration, falling from height… etc. Therefore, industrial accidents occurs which causes de-
ath or severe injuries.  
The frequency of such accidents are increasing but records and declarations are low because of the; insufficien-
cies of the system, low rate of inspection and services for the health and security of the workers. For above rea-
sons, these accidents are neither inspected or analyzed, nor any kind of information to inform both sides of the 
process are produced. 
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Bhopal Felaketi 
Zübeyde Burcu MERCAN 
ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Adana Grup Başkanlığı, Adana, TÜRKİYE 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda meydana gelmiş kazaların incelenerek benzer kazaların yaşanmaması için alı-
nacak önlemlerin belirlenmesi oldukça önemlidir.  
 
1984 yılında Hindistan’ın Bhopal şehrinde bulunan pestisit fabrikasındaki MIC reaktörüne sızan suyun reaktör 
içinde ekzotermik reaksiyona yol açması, sıcaklık ve basınç artışının kontrolden çıkarak MIC buharının atmosfere 
yayılması sonucunda özellikle çevrede yaşayan halk etkilenmiştir. Yayılım sonrasında etkilenen insan sayısı Hin-
distan Hükümeti tarafından 3.800 olarak açıklansa da diğer kaynaklar 2.000 – 4.000 kişinin ölümünü ve 
10.000’den fazla insanın yaralandığını işaret etmektedir.  
 
Sunulacak bildiride, proses güvenliği konusunda da en önemli kazalardan biri olan Bhopal felaketi ile ilgili yapıl-
mış olan kaza inceleme raporu doğrultusunda kazanın oluş şekli, nedenleri, sonuçları ve kazadan çıkarılan dersler 
üzerinde durulacaktır. 

Bhopal Disaster 
 
Zübeyde Burcu MERCAN 
MoLSS Labour Inspection Board Adana Group Directorate, Adana, TURKEY 
 
In health and safety, accident investigation is one of the important way to determine the precautions for preven-
ting similar accidents.  
 
In 1984, in Bhopal, India, the water, which leaked inside the MIC reactor in a pesticide manufacturing process, 
caused an exothermic reaction in reactor. Temperature and pressure started increasing and got out of control. It 
resulted with MIC vapour spread out to atmosphere and the people who lives around the company effected from 
it. For the number of people who effected from the dispersion was announced 3800 by Indian goverment after 
the accident, even though other sources is reporting 2000-4000 fatalities and more than 10000 injured occured.  
 
In the paper, lessons learned, which include causes, results and precautions, from one of the most important 
accident in process safety, Bhopal disaster, will be explained according to accident investigation report. 
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Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde İSG 
OSH In The Maintenance Activities 

OP-203 

Promotion of maintenance and reliability of main 
feed pump in the ISOMAX unit of oil refinery 
Javad Adl1, Sajad Salimi2, Alireza Sarkari1, Masumeh Asadi2 
1Department of Occupational Safety & Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran 
2Department of occupational safety & health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran 

SCOPE: It is estimated that pumps account for 7% of the total maintenance cost of a refinery, and pump failures 
which can cause accidents (fire, explosion), are responsible for 0.2 % of lost production. In order to prevent 
those accidents that result in unit shutdown, investigating pump failures and identifying the critical parts of the 
pump is a vital. The aim of the present study was to investigate failures of the main feed pump in the ISOMAX 
unit of an oil refinery by FMEA (Failure Modes & Effects Analysis) technique.  
METHOD: After becoming familiar with the process of ISOMAX unit, the components of the main feed pump were 
listed from the technical drawings and the role of each component was identified through discussions with the 
members of maintenance group. The failure modes of each component were determined by studying the past 5 
year's records and by obtaining the views of experienced responsible individuals. The failure rates, severity of all 
failures and their detection probability were determined as accurate as possible. From all published tables on the 
ranking of failure rates, severity and detection probability of failures, 3 new tables were designed. The FMEA 
work sheet was completed and the value of risk priority number (RPN) for all the identified failures were calcula-
ted.  
RESULTS: Totally 45 modes of failures were identified for 27 items of pump, the calculated RPN of which were 
ranged from 16 to 192. Regarding the refinery's policy which was insisted on continuation of production without 
any shutdown, those failures whose consequences were pump trip, were considered as critical failures. They 
were belonged to 4 items with RPN values of 72, 80, 80, and 144. For preventing pump trip and resulting acci-
dents, periodic detection of vibration was the main proposition. This can result in servicing the pump and repla-
cing the item in time. 
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Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde Stan-
dart(Rutin) Olmayan Tehlike Analizi ve Güç Ki-
litleme 
Semih Ataç 
Ford Otosan A.Ş. Gölcük Fabrikası, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, Kocaeli 

Ford Otosan’da bakım-onarımlar standart(rutin) ve standart olmayan(rutin olmayan) faaliyetler olarak ikiye ayrı-
lır. 
Rutin olarak yapılan bakım-onarım faaliyetleri için detaylı metod tarifleri ve risk analizleri önceden yapılmış ve 
hazır olarak bulunmaktadır.Çalışanlar belirtilen metod tarifine ve risk analizine göre işlemleri yürütmektedirler. 
Bakım-onarımlarda rutin olarak yapılmayan veya ilk kez yapılması gereken faaliyetler de olabilmektedir.Bakım-
onarım faaliyetlerindeki kazalanmaların büyük bir kısmı da yine ilk kez yapılması gereken, rutin olarak yapılma-
yan işler kategorisinde meydana gelmektedir. 
Rutin olarak bilinen metod tarifi ve risk analizi yapılmış faaliyetlerin dışında işler ile karşılaşıldığında eğer riskler 
önceden öngörülemez ve koodinasyon kurulmadan işe başlanırsa iş kazalarına hazır olunmalıdır.Her bir işlem 
sonrasında değişen son durumla ilgili yapılacak metod tarifi ve risk analizi tekrardan ekipçe değerlendirilmeli-
dir.Tüm ekip üyeleri biraraya gelip risk analizi yapıp tehlikelere göre alınması gereken önlemler aldıktan sonra 
ekip üyeleri onayı ile işlemler yürütülür. Bu çalışma kapsamında rutin olmayan işlerde Standart Olmayan Tehlike 
Analizi(SOTA) formu doldurularak proses işletilir. 
Güç Kilitleme (Kilitleme/Etiketleme): 
Arızaya müdahale, bakım-onarım ve temizlik v.b. amaçlı kısıtlanmış bölgelere girerken, makina ekipman üzerinde 
yüklü(potansiyel) enerjinin ansızın boşalmasını engellemek, beklenmedik makina ekipman hareketini önlemek 
için tüm enerjileri(Elektrik,hidrolik,pnomatik,yer çekimi,buhar vb. ) kontrol altına alma işlemine güç kilitleme 
denir. 
Ford Otosan’da rutin olmayan işler kapsamında otomatik hatların içerisindeki faaliyetlerde uygulanmadığında 
potansiyeli yüksek kaza meydana gelme ihtimali yüksek olan bir diğer konu güç kilitleme kurallarına uyum-
dur.Bakım-onarım faaliyetine odaklanan çalışanlar enerjileri kilitlemezlerse kazalanma tehlikesi yaşanayabilirler.  
Bu nedenle güç kilitleme kuralları kesinlikle esnetilemez kurallardır. Kişisel iletişim bilgilerini içeren etiketli asma 
kilitler bireysel güç kilitlemede kullanılır.Her bir enerji ayrı ayrı çalışanlar tarafından bireysel olarak kilitlenir.İşlem 
bittiğinde asma kilitler kilitlendikleri enerji bölgesinden alınırlar ve tüm kullanıcılar asma kilitlerini aldıktan sonra 
güvenli ortam sağlandığından emin olduktan sonra sistem enerjilendirilir.Güç kilitleme prosesi sayesinde otoma-
tik hatlar içinde çalışan varken başka birinin enerjiyi vermesi fiziksel olarak da engellenmiş olmaktadır. 
Pre Task Analysis(PTA) in Maintenance&Repair Processes and Power Lockout 
Semih Ataç 
Ford Otosan Golcuk Plant, Occupational Health & Safety Management, Kocaeli, Turkey 
 
At Ford Otosan, Maintenance&Repair processes are divided into two groups such as standard and nonstandard 
jobs. 
For Standard Maintenance&Repair processes, detailed method statements&risk analysis have been indentified 
and ready.Employees work accordingly. 
In Maintenance&Repair processes, there are some nonstandard jobs which should be performed for first ti-
me.Most of the accidents in Maintenance&Repair processes occur during nonstandard job activities and jobs for 
first time. 
At nonstandard jobs category, if hazards are not foreseen and coordination is not established, high severity acci-
dents may happen after starting job.After every step, under changed contiditions, method statement&risk analy-
sis must be re-evaluated by all affected team.All team members come together and do risk analysis.According to 
risk analysis, counter measures are taken against hazards and then job is started after approval of all team 
members. 
During this process, for nonstandard jobs, PreTaskAnalysis(PTA) form is fulfilled. 
Power Lockout(Lockout/Tagout) 
During the entrance to restricted/automated areas for Maintenance&Repair, cleaning etc. purposes, to eliminate 
the exposure of potential energy on machinery/equipment and prevent unexpected machinery/equipment mo-
vement, all energy sources(electricity,hydrolic,pnomatic,gravity,steam etc.) must be secured.This process is 
called as “Power Lockout”. 
At Ford Otosan, obeying power lockout rules is very important due to possible high severity accident for nons-
tandard jobs in automated areas when power lockout is not applied.Employees focused on Maintenance&Repair 
processes may encounter with accidents since personal energy lockout is not applied. 
Thus, power lockout rules cannot be bent.Personal padlocks are used for power lockout and tags on padlock indi-
cate personal information.Every energy sources are locked by using employee’s personal padlock, sepera-
tely.After processes are finished, padlocks are taken away from its locked position.The system is energized after 
all employee’s padlocks are removed and ensuring the area is safe.With power lockout, while employees are 
working in restricted/automated areas, energizing the system is pyhsically eliminated. 
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Orta Ölçekli Bir Otomotiv Tamir Bakım Firma-
sında Gürültü Maruziyetinin Araştırılması 
Zekiye Karakaya, Özlem Tosyalı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

AMAÇ: Otomotiv tamir bakım sektöründe yapılan işler dikkate alındığında gürültü, titreşim, Ağır metal,kaynak 
gazları, Toz, gaz maruziyeti gibi pek çok risk etmenini bir arada bulunur.Bu etmenlerden gürültü ülkemiz endüst-
risinde, en sık rastlanan meslek hastalığı olan ve tedavi edilemeyen işitme kaybına neden olmaktadır.Bu çalışma-
da amaç orta ölçekli bir otomotiv tamir bakım firmasında gürültü maruziyetinin olduğu işleri ve gürültü düzeyleri-
ni araştırmaktır.  
Araç-METOD: Çalışmanın Verileri İstanbul İlinde bulunan orta ölçekli bir tamir bakım firmasında TSE EN ISO 9612 
Standardı göre gerçekleştirilen kişisel gürültü maruziyeti ölçüm sonuçları değerlendirilerek elde edilmiştir. 
Bulgular-TARTIŞMA: Otomotiv Tamir Bakım sektöründe kaynak, kesme, taşlama,basınçlı su ile temizlik,elektrikli 
aletler ile civata sıkma,gevşetme gibi pek çok gürültülü iş bulunmaktadır.Bu işlerde gürültü maruziyetinin azal-
tılması için bu işlerin gürültü düzeyi düşük işlerden ayrı alanlarda yapılması, ortamın ses emici özellikte kaplama 
malzemeleri ile izole edilemesi gibi tedbirler alınması çalışanları işitme kaybına karşı korumak için alınacak ted-
birlere örnek verilebilir. 

In a medium-sized automotive repair and maintenance company, to investigate the 
noise exposure 

Zekiye Karakaya, Özlem Tosyalı 
the Ministry of Labor and Social Security 
 
PURPOSE: Considering the work done in the automotive repair and maintenance sector, noise, vibration, heavy 
metal, welding gases, dust, gases such as exposure to many risk factors to-one. 
Noise causes hearing loss that can not be treated. Hearing loss is the most common occupational diseases in our 
country. The aim of this study is to investigate the noise exposure and noise level of a medium-sized company in 
the automotive repair and maintenance ındustry. 
Tools and METHODS: Data of the study were obtained from the medium a repair and maintenance company in 
Istanbul. The data were obtained by evaluating personal noise exposure of the measurement results. TSE EN 
ISO 9612 standard is used in measurements. 
Results DISCUSSION: Automotive Repair and Maintenance industry; welding, cutting, grinding, cleaning with 
pressurized water, tighten the bolt with electrical appliances, as there are many noisy work. 
To reduce the noise exposure,the noisy jobs must be in separate areas of noise level low jobs.uch as isolating 
and sound-absorbing properties of the coating material in a noisy environment measures are examples of mea-
sures to be taken to protect workers against hearing loss. 
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An Overview of Asbestos Related Risks in Turkey 
from a British Perspective 
Roger Willey1, Martin Mitchell1, Stuart Alexander McKenna1, Rafet Emek Kurt2 
1ACS Physical Risk Control Ltd., Glasgow, UK 
2University of Strathclyde, Glasgow, UK 

Asbestos is often referred to as a ‘hidden killer’. It is the unique combination of being undetectable to the human 
eye, having a long disease development time and the likelihood of maximum exposure happening to tradesper-
sons, with limited access to vocational education, which makes unmanaged asbestos dangerous. Historically, the 
United Kingdom has utilised asbestos extensively which is now resulting in the deaths of around 5000 workers 
each year. This makes asbestos, by a long way, the highest industrial disease killer in the United Kingdom. 
 
Scope 
In this presentation, the unique insights from over forty years of asbestos related statistics, knowledge and 
experience from the United Kingdom will be utilised to give an overview of asbestos in Turkey today. Industries 
and occupational groups at potential risk will be highlighted and recommendations provided for the correct ma-
nagement of asbestos in Turkey.  
 
Methods 
A critical review of the potential prevalence of asbestos in buildings and structures in Turkey will be conducted. 
The various industries and occupational groups will be rated in terms of risk of potential asbestos exposure. In 
addition, Turkey’s regulatory application of asbestos laws and will be assessed.  
 
Findings and Results 
Turkey’s asbestos laws are deemed to be sufficient in terms of regulations but currently lack an appropriate inf-
rastructure to effectively ensure asbestos is being managed correctly. Areas identified as requiring attention inc-
lude; accredited laboratories for testing for asbestos; vocational and awareness training for those testing, surve-
ying, removing and working around asbestos; the collection of asbestos related disease data. The industries and 
occupational groups highlighted as being most at risk from potential asbestos exposure include tradesmen wor-
king in factories, public buildings and ship recycling and repair yards. Additionally, it has been identified that a 
unique asbestos related problem applicable to Turkey will be the potentially large scale release of asbestos fibres 
during an earthquake. 
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Yapıların Yıkım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Senayi Dönmez1, Yasin Dursun Sarı2, Ayhan Gürbüz3 
1Çankırı Karatekin Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Çankırı 
2Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir 
3Gazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ankara 

Ülkemizde 2012 itibariyle uygulamaya geçen kentsel dönüşüm süreci, arsaların değer artışları ve mevcut yapıla-
rın emniyet yönünden riskli durumları yıkım çalışmalarını artırmıştır. Ayrıca doğal afetler ve savaş, çatışma ve 
bombalama ile oluşan tahribatlara maruz kalan yapıların öncelikle yıkım işlemleri yapılmalıdır. Ülkemizde çok 
sayıda bina yıkım aşamasında, bu süreç önümüzdeki 20 yıl içerisinde binlerce binayı içine alacaktır. Konunun bu 
denli önemli olmasına rağmen, ülkemizde mevcut hukuki düzenlemeler yıkım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği ko-
nusunda beklentileri karşılayamamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği açısından mevzuat düzenlemelerini destekleyen 
çalışmalar hem uygulama hem de denetim konusunda belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır.  
Ülkemizde özellikle elle yıkım çalışmalarında meydana gelen can kayıpları, sağlığa zararlı maddelerden dolayı 
ortaya çıkan geçici/kalıcı meslek hastalıkları ve çevre duyarlılığı dikkate alınmadan yürütülen yıkım çalışmaları, 
konunun önemini artırmaktadır. Şehir merkezlerinde, patlayıcı kullanarak, asbestli ortamda, zehirli ve kimyasal 
maddelerin olduğu ortamlarda ya da elle yapılan yıkım çalışmalarında alınması gereken ortak ve farklı önlemler 
olduğu bir gerçektir.  
Yürütülecek yıkım çalışmaları; inşa aşamalarında olduğu gibi kişilere ve çevreye zarar vermeden ve de günlük 
hayatın akışını olabildiğince etkilemeden gerçekleştirilmelidir. Dolayısıyla yıkım çalışmaları; Tasarım, Planlama ve 
Uygulama safhalarını içeren ve bütün sorumluları kapsayan bir ekip çalışması olan sistematik bir proje sürecidir. 
Bu aşamalarda, mutlaka tehlike tanımlamaları yapılarak sürekli risk değerlendirmesi tekrarlanmalıdır. Yıkım pro-
jesi mutlaka iş sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak uzmanlarca hazırlanmalıdır. Yıkım faaliyetlerinde uygulanacak 
böyle bir planlama önleyici yaklaşımın göstergesi olacaktır.  
Bu makale, yıkım çalışmalarının iş sağlığı ve güvenliği açısından planlı ve programlı bir şekilde uygulanmasına 
katkı sağlayacak ve de yapılması muhtemel hukuki düzenlemelere kaynak olabilecek yurtdışı iyi uygulama örnek-
lerini de içeren bir çalışmadır. 
Occupational Safety and Health in Demolition Work 
Senayi Dönmez1, Yasin Dursun Sarı2, Ayhan Gürbüz3 
1Çankırı Karatekin University, Civil Engineering Department, Çankırı 
2Institute of Earth and Space Sciences, Anadolu University, Eskişehir 
3Gazi University, Civil Engineering Department, Ankara 
 
With the implementation of urban transformation by 2012, increase of land costs and risky conditions of existing 
structures increased the demolition work. Besides, constructions subjected to natural disasters, wars and bom-
bing should be demolished before reconstruction. Currently, large number of buildings in Turkey, necessitate 
demolition and within 20 years the number is expected to reach thousands. Although its importance, current 
laws and regulations cannot meet the requirements of occupational safety and health (OSH) in demolition works. 
Studies supporting the legislation of OSH will eliminate the uncertainties both in inspection and in application. 
Causalities occurring during manual demolition, temporary / permanent occupational diseases arising from relea-
sed harmful substances and demolition works carried out without considering the environmental sensitivity inc-
rease the importance of the topic in Turkey.  
It is a fact that there are both common and different precautions required in the following demolition works; in 
city centers, use of explosives, asbestos environments, toxic chemicals and manual demolition. 
Demolition works (DW) should be performed without giving damage to human and environment and with mini-
mal interference to daily life as in the case of construction works. Thus, DW is an systematic team work project 
process including the all responsible sides with the Design, Planning and Execution phases. During these phases, 
hazards must be defined and risk assessment should be continuously updated. DW projects should be prepared 
by OSH experts. Such preparation will indicate the proactive approach. 
This study will enable execution of demolition works in accordance with OSH and can be a source for local law 
regulations as it includes good practices from foreign applications. 
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Türkiye’deki Kentsel Dönüşüm Projelerinde Asbest 
Riskinin Değerlendirilmesi 
Şengül Coşar1, H. Evren Çubukçu2, Gülen Güllü3 
1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 
2Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 
3Hacettepe Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 

Ülkemizde halkın daha kaliteli ve daha güvenli yaşamın sağlanması için hükümet, eski, riskli ve kaçak yapıların 
yıkılarak bunların yenilenmesine karar vermiş ve son yıllarda Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerine başlanmış-
tır. Yenileme çalışmalarının bir nedeni de ülkemizin konumuna bağlı olarak deprem riskinin bulunmasıdır. 
 
Yenileme projeleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 7 milyon binanın yıkılacağı tahmin edilmektedir. Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Mayıs, 2012’de yayımlanmış ve bu kanunla birlikte yenileme 
projeleri hız kazanmıştır. Devlet riskli alanların tespitini yaparak 35 riskli şehre öncelik vermiştir. 
 
Eski binaların yaşı ve uygun olmayan şekilde yapılmış olmaları göz önünde bulundurulduğunda, yenileme süreci 
bazı halk sağlığı, çevre kirliliği ve sosya ekonomik problemlerine neden olabilir. Türkiye’de asbest kullanımının 
geçmişine bakılarak 30 yıl yada daha eski binalarda asbest bulunma ihitimalinin yüksek olduğu tahmin edilmek-
tedir. Asbest kanserojenik bir malzemedir ve kullanımı, üretimi, ithalatı, ihracatı ve satılması yasaklanmıştır.  
 
Kentsel dönüşüm projelerinin bir çok faydası olmakla beraber, geri dönüşü olmayan sağlık etkileri nedeniyle, 
yıkım ve söküm çalışmlarında asbest riskine özellikle dikkat edilmelidir. Yıkım işlemine başlamadan önce asbest 
risk analizi yapılması ve asbest var ise maruziyet ölçümü, uygun karantina şartları, kişisel koruycu donanım kul-
lanımı, havalandırma ve atık yönetimi konuları özellikle kontrol edilmesi ve izlenmesi gereken konulardır.  
 
Kentsel dönüşüm projelerindeki asbest söküm işlemlerinde daha güvenli, sağlıklı ve kaliteli şartların sağlanması 
için koruyucu ve önleyici iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve uygulamalarının oluşturulması gereklidir. Bu neden-
le yıkım işlerindeki asbest riskini hem halk sağlığı ve hem çalışana etkisini değerlendirmek için bir kontrol listesi 
hazırlandı, risk değerlendirmesi yapıldı ve ortam havasında asbest ölçümü yapıldı. Ayrıca Ankara ve İstanbul’daki 
eski binalardan ve hafriyatından bulk numune alındı ve Taramalı Elektron Mikroskobunda analiz edildi. 

Evaluation of Asbestos Risk at Urban Regeneration Projects in Turkey 
Şengül Coşar1, H. Evren Çubukçu2, Gülen Güllü3 
1Ministry of Labour and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety, Ankara, Turkey 
2Hacettepe University, Department of Geological Engineering, Ankara, Turkey 
3Hacettepe University, Department of Environmental Engineering, Ankara, Turkey 
 
Turkey has started urban regeneration projects and the government decided to demolition of illegal, risky or 
poor buildings to supply qualified and safer life by renewal of them. Another factor for regenaration is the 
earthquake risk due to country’s location. 
 
It is estimated that approximately 7 million buildings will be demolished nationwide as a result of regeneration 
projects. A new law “Regeneration of Areas under Disaster Risk” was published in May 2012 and after this law 
regeneration projects accelerated. The government has given priority to 35 risky cities and determined the risk 
areas. 
 
Considering the age and improper construction of old buildings, regeneration projects can cause some public 
health, environmental pollution and social-economic problems during renovation period. In light of asbestos usa-
ge history in Turkey we can estimate that 30 or elder aged buildings have high possibility to involve asbestos 
built-in. Asbestos is a cancerogenic material and usage, production, import, export and saling of asbestos is ban-
ned at 2010 in Turkey.  
 
In despite of urban regeneration projects’ benefit, asbestos risk needs attention during demolition or dismantling 
operations due to prevent it’s irreversible health effects. Before starting demolition asbestos risk analysis must 
be applied and if the result is possitive exposure measurement, appropriate quarantine conditions, personel pro-
tective equipment usage and waste management are main issues to control and monitor during demolition ope-
rations.  
 
Preventive and protective occupational health and safety policies and applications are necessary to supply safer, 
healthier and qualified conditions. For this purpose, to evaluate asbestos risk during demolition operations on 
both public health and employee we prepared checklist and made risk assessment to evaluate the asbestos pre-
sence and than asbestos measured in ambient air. Also we took bulk samples from old buildings and demolition 
waste, and analyzed at Scanning Electron Microscope regarding some demolition activities in Ankara and İstan-
bul. 
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Preparedness For Emergency Cases In Terms of OSH 
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Afet ve acil durum yönetiminde alternatif haberleşme-
nin önemi ve bir sanayi kuruluşunda Türkiye'deki ilk 
uygulama örneği 
Abidin Singin, Fatih Akıl, Elçin Eroğlu, Agah Ayhan, Fuat Erkan Tekin, Bülend Engin 
İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş., Çanakkale, 

Dünya’da ve Türkiye’de birçok sanayi kuruluşu başta deprem olmak üzere afetlerden kaynaklanan büyük risklerin 
tehdidi altındadır. Doğal, teknolojik ya da insan kaynaklı sebeplerle oluşan afetler sonucunda büyük boyutlara 
varan ölümlerin yanı sıra ciddi maddi ve manevi kayıpların olabileceği bilinmektedir.  
 
Afetler tekrar eden döngüsel olaylardır ve bunların etkisinin azaltılması için yapılması gereken safhalar; zarar 
azaltma, hazırlıklı olma, müdahale ve iyileştirmedir. Hukuksal sorumluluklarımızın gereklilikleriyle yetinmeyip 
proaktif bir afet ve acil durum prosedürü uygulayarak olası kayıpların en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Afet 
ve acil durum anında, itfaiye, arama kurtarma ve ilkyardım hizmetleriyle, yangın, kayıp ve yaralılara müdahale 
gücü arttırılarak oluşabilecek zararlar azaltılmaktadır. Bu ekiplerin kendi aralarında, elektrik olmadan, telefon ve 
bilgisayar sistemlerinin çalışmadığı bir ortamda koordinasyonunu sağlayabilmek mümkün değildir. Bu devrede 
tüm ekipmanların, araçların ve ekiplerin bir arada, en etkili şekilde çalışmalarını sağlayabilecek tek unsur ileti-
şimdir.  
 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü kaynaklı sunulan raporda Çanakkale ilinde olması beklenen 
bir deprem tehlikesi karşısında haberleşmede yaşanabilecek riskler araştırılmıştır. Aynı zamanlarda Çanakkale 
civarında orta şiddette meydana gelen bir deprem sonrasında iletişimle ilgili yaşanan ciddi aksaklıklar, işletme-
mizde TRAC (Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti) isimli gönüllü bir kuruluş ile iş birliği yapılarak olası bir doğal 
afet durumunda iletişim ile ilgili sıkıntı yaşamamak için Türkiye'de bir ilk olan alternatif bir haberleşme ağı istas-
yonu kurulmuştur.  
 
Haberleşme altyapılarının kesintiye uğraması durumunda İÇDAŞ’ın Acil Durum Haberleşme Sistematiği sayesin-
de; Çanakkale il merkezi ile TRAC rölesi, AFAD Afet Ortak Rölesi üzerinden haberleşme kesintisiz sağlanmaktadır. 
Ayrıca TRAC APRS ağı ile iletilen deprem rasatlarını da kesintisiz bir şekilde almaktadır. Haberleşme sistematiği 
üzerine yapılan bir başka test çalışmasında, istasyonun röle alt yapısından bağımsız Biga İtfaiyesi ve Biga 112 
istasyonunun bulunduğu konuma doğrudan ulaştığı tespit edilmiştir.  
 
Bu uygulamayla İÇDAŞ'ın maruz kalabileceği çok kritik bir risk giderilmiş, can ve mal güvenliğinin temini anla-
mında çok faydalı bir önlem alınmıştır. 

The importance of alternative communication in disaster and emergency management, 
ın Turkey application example of the first in an industrial establishment 
Abidin Singin, Fatih Akıl, Elçin Eroğlu, Agah Ayhan, Fuat Erkan Tekin, Bülend Engin 
İÇDAŞ steel Energy Shipyard and transportation, Inc. 
 
Induced disaster a great risk notably earthquake many industrial enterprise is under threated in Tur-
key/Worldwide. It has been known that natural, technological or human-induced disasters occur as aresult of the 
reasons for the deaths of up to a large size, as well as substantial financial and moral losses may be caused.  
 
Disasters are repeated cyclical events, and decreasing these effects should do phase; damage reduction, disaster 
preparedness activity, interference and improvement. By implementing proactive disaster and emergency proce-
dures with the requirements of our legal responsibilities but also it is aimed to minimize potential losses. Ins-
tantly disaster and emergency, decreasing damage may be occured fire department, search and rescue and first 
aid serves with fire, losses and injured increasing rapid reaction force. These teams between each other, without 
electricity, telephone and computer systems will not work in an environment where coordination is not able to 
provide. And, all equipment, vehicles and teams the only element that can work most effectively together is 
communication.  
 
Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute are submitted a report to be welded that is expected in 
the province of Çanakkale the danger of an earthquake in the face of the risks that may arise in communication 
are investigated. At the same time an earthquake of medium intensity in the vicinity of Çanakkale in the after-
math of any serious fault related to communication, our establishment is made in cooperation with a volunteer 
organization TRAC is called, in the event of a natural disaster, possible communication problems related to an 
alternative communication network, first in Turkey in order to prevent the station was established. 
 
With this application you may be exposed to a risk that İÇDAŞ has been addressed very critical, very useful in 
terms of the provision of security of life and property is taken as a measure. 
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Sürdürülebilir Acil Durum Planlaması 
Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu1, Yılmaz Karatepe2 
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 
2İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 

Sanayileşme ile başlayan ve teknolojik gelişmelerle süren acil durum riskleri işyerlerini tehdit etmektedir. İşyerle-
rinde kullanılan kimyasallar, iş makinaları ve ekipmanlar güvensiz davranışlar ve güvensiz koşullar altında kulla-
nıldığında çok sayıda çalışanın zarar görmesine neden olmaktadır. Kentlere göçün doğal sonucu olan nüfus popü-
lasyonlarındaki artış, olası bir acil durum / afet karşısında hasar görebilirlik riskini artırmaktadır. Bir acil durum ve 
afet karşısında önceden tedbirler alındığında olası hasarlar/kayıplar da en aza indirebilecektir. Bunun için önceden 
proaktif olarak mevcut tehlike ve risklerin belirlenmesi ile bu risklere yönelik koruyucu tedbir önerileri içeren 
politikaların hazırlanması, bu politikaları başta karar verici pozisyonundaki yöneticiler olmak üzere tüm çalışanla-
rın benimsemesi önem kazanmaktadır. Başarılı acil durum / afet yönetimlerinde; Önleme/zarar azaltma, Hazırlıklı 
olma, Müdahale, İyileştirme aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamaların hepsi önemli olmakla beraber özellikle Za-
rar Azaltma ve Hazırlıklı Olma safhalarına odaklanılırsa müdahale ve kısa, orta, uzun vadedeki iyileştirme çabala-
rına daha az bütçe, insan gücü, ekipman ihtiyacı doğacaktır. Günümüzde sadece yangın, deprem, su baskını gibi 
işyerini tehdit eden doğal nedenler ya da insan kaynaklı hatalardan kaynaklanan acil durum / afetlerin etkilerin-
den bahsedilirken, salgın hastalıklar, siber saldırılar, terör / sabotaj olayları da acil durum planlama çalışmalarının 
gündemine girmiştir. "Bütünleşik Bir Acil Durum Yönetimi" kapsamında değerlendirilmesi gereken acil durum 
planlama çalışmalarına İş Sürekliliği Planları, Sağlık Emniyet Çevre (SEÇ),Sağlık ve Güvenlik Planı, Güvenlik ve 
Koruma Planı, Şantiye Mobilizasyon Planları, Patlamadan Korunma Dokümanı gibi pek çok planlama çalışması da 
destek vermektedir. Çalışma kapsamında halen yürüklülükte olan ve Acil Durum Planlarına esas olan Binaların 
Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik hükümleri ışı-
ğında hem "Kamu Sektörü" hem de "Özel Sektör"deki ADP Uygulamaları karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. 

Sustainable Emergency Planning 
 
Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu1, Yılmaz Karatepe2 
1İstanbul Yeni Yüzyıl University 
2İstanbul Nişantaşı University 
 
Emergency risks threats the workplaces with industrialization and technological development process. The che-
micals, construction machinery and equipment used in the workplaces can cause damage to the large number of 
employees when used under unsafe conditions and unsafe behaviors. The natural consequence of the increase in 
population by migration to urban areas increase the risk of vulnerability while a likely emergency / disaster. If 
measures taken before an emergency occurs against possible disaster, damage / loss will be able to minimise. 
Therefore, it is essential that to identify existing hazards and risks to proactively, to prepare the policy proposals 
including protective measures against these risks, to embrace those policies with all employees, including mana-
gers, decision-makers in particular. Successful emergency / disaster management are existed Prevention / miti-
gation, Preparedness, Response and Recovery stages. While all these stages are important, especially focusing 
on Mitigation and Preparedness stages, will be required less budget, effort, manpower, equipment in the short, 
medium, long-term recovery period. Today, not only natural oriented or human induced emergencies which are 
threated the workplaces such as fire, earthquake, flood, but also pandemics, cyber attacks, terrorism / sabotage 
events have entered the agenda of the emergency planning. "An Integrated Emergency Management" should be 
evaluated into emergency planning within the scope of Business Continuity Plans, Health, Safety and Environ-
ment (HSE), the Health and Safety Plan, Security and Protection Plan, Site Mobilization Plans, Explosion Protec-
tion Document such kind of many planning activities. In the study, it is emphasized that in the scope on Fire 
Protection of Buildings Regulation and Workplaces Emergency Situations Regulation, "Public Sector" and the "Pri-
vate Sector" Emergency Planning Applications comparatively. 
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21. Yüzyılda Kimyasal Kazalara Hazırlıklı Olmak 
Begüm Doğan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, Ankara, Türkiye 

Kimyasal kazalar hem işletme çalışanları hem çevrede bulunanlar hem de dâhili ve harici müdahale ekipleri açı-
sından büyük tehlike oluşturmaktadır. Acil durum yönetim planlamaları kimyasal kazaların yaşanmaması için 
oldukça önemlidir. Birçok işletme gerçek manada acil durumlara hazırlıklı olup olmadığını ancak gerçek tecrübe-
lerle ölçülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; kimyasal kazalara hazırlıklı olma çerçevesinde kimyasal tesislerde 
oluşabilecek acil durum yönetimine ilişkin eksikliklerin tespit edilmesidir.  
 
Bu bildiride Ocak 2009 – Ocak 2016 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde benzin ve gaz üretim faaliyet-
leri yürüten işletmelerde meydana gelmiş kimyasal kazalara ilişkin Kimyasal Güvenlik Kurulu (CBS) tarafından 
hazırlanan 38 teftiş raporunda yer alan acil durumlara ilişkin bilgiler değerlendirilmiştir. İşletmelerin acil durum 
yönetiminde en sık karşılaştıkları eksiklikler tespit edilmiş ve 21. yüzyılda kimyasal tesislere acil durumların yö-
netiminin sürdürülebilirliği ve dinamikliğinin sağlanması için çeşitli öneriler sunulmuştur. 

Emergency Preparedness to Chemical Accidents in 21th Century 
 
Begüm Doğan 
Centre for Labour and Socila Security Training and Research, Ankara, Turkey 
 
Chemical accidents pose hazards to the plant personnel, neighbors and in site and out site emergency responder 
teams. Emergency management planning is valuable to avoid chemical accidents. Many businesses can only 
measure whether they are really prepared or not to emergency situations with real experiences in real sense. 
The objective of this paper is the identification of deficiencies that may occur in chemical plants related to emer-
gency management that may occur within the framework of preparedness of the chemical accidents. 
 
In this paper, information in 38 investigation reports, prepared by Chemical Safety Board (CBS), were evaluated 
which are about the emergency situations related to chemical accidents occurred at oil and gas production facili-
ties in the United States between January 2009 and January 2016 The most commonly encountered deficiencies 
in the emergency management were identified and several recommendations were presented to the facilities to 
ensure the sustainability and dynamics of the management of emergency in the 21st century. 
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Fabrikalarda Toz Patlamaları Riskleri ve Bu 
Risklerin Kontrol Mettodları 
Emre Ergün 
IEP TECHNOLOGIES MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK VE TİC. A.Ş. 

Endüstriyel toz patlamaları, endüstriyel kazalar arasında en az tanınan ancak çok büyük manevi ve maddi zarara 
sebep olan kazalardandır. ABD merkezli Kimyasal Güvenlik Kurulu (Chemical Safety Board) istatistiklerine göre 
1980-2005 arasında sadece ABD’de 281 endüstriyel patlama,117 ölüm ve 700 üstünde yaralanmaya sebep ol-
muştur. Bu kazaların maliyeti 6.2 Milyar Doları geçmektedir. Ülkemizdede bu tarz kazaların oluştuğu bilinmekte-
dir. 
Bu kazalar yeterli tedbirler alındığında önlenebilir veya etkileri azaltılabilir olaylardır. Özellikle ABD ve Avrupa’da 
kanunlarla bu riskler kontrol atlına alınmaya çalışılmaktadır ve ülkemizde de 30 Nisan 2013 Tarihli ve 28633 sa-
yılı Resmi Gazetede yayınlanan “ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI” hak-
kındaki yönetmeliğe göre işverenler İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağ-
lık ve güvenliğini korumak zorundadır ve bu amaçla gerekli analizleri yapmak, raporlamak ve gerekli önlemleri 
almak ile yükümlüdür. 
Bu makalenin amacı, toz patlamaları hakkında okuyucuyu bilgilendirerek, hangi tarz maddelerin risk taşıdığını, 
hangi ortamlarda toz patlama risklerinin oluştuğunu ve tipik olarak hangi proseslerin risk altında olduğu ve konu 
üzerine Kabul gören standartlar hakkında bilgileri sağlayarak toz patlama risklerinin azaltılması için uygulanan 
patlamalardan korunma teknikleri hakkında detaylı bilgileri sunmaktır. Bu bilgiler örnek bir Toz Toplama Sistemi 
üzerinde uygulamalı olarak anlatılarak pekiştirilecektir. 

Industrial Dust Explosion Risks and Risk Control Methods 
 
Emre Ergün 
IEP TECHNOLOGIES ENG. CONS. AND MFGR. A.Ş. 
 
Among industrial accidents, dust explosions are one of the least recognized however one of the deadliest and 
worst consequence accidents in the industry. According to statistics compiled by the USA Chemical Safety Board, 
in the USA between 1980 and 2005, 281 dust explosions have caused 117 deaths and more than 700 injuries. 
The cost of these accidents is more than 6.2 billion dollars. 
These accidents are preventable and can be mitigated if appropriate precautions are taken. Especially in the USA 
and in the European Union, there are various rules and regulations to help control dust explosion risks. In Tur-
key, a new regulation named “Protecting Employees from the Hazards of Potentially Explosive Environments” 
was released on April 30th, 2013 requiring employers to protect their employees from explosion risks, by identif-
ying these risks, and by taking risk reduction steps to mitigate the harmful effects.  
The purpose of this article is to provide up to date information to the readers on the dust explosion risks, type of 
materials and environments creating explosion risks, processes prone to dust explosion risks, and globally accep-
ted standards on dust explosion prevention. Additionally paper will provide information on dust explosion mitiga-
tion methods and provide an application example on a dust collector protection. 
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Domino Etkisi Senaryolarının Değerlendirilme-
sinde Mevcut Uygulamaların Gözden Geçirilmesi 
Merve Ercan Kalkan, Veli Deniz 
Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Kocaeli 

AMAÇ: Büyük endüstriyel kazalar; olasılıkları düşük ancak etkileri yıkıcı olabilecek olaylardır. Bu çalışmada büyük 
endüstriyel kazalar kapsamında domino kazaları ele alınmış ve olası domino senaryolarının değerlendirilmesinde 
eşik değerlerin kullanılabilirliği tartışılmıştır. 
YÖNTEM: Çalışma kapsamında literatürdeki çeşitli araştırmacılar ve kuruluşlar tarafından önerilmiş olan eşik de-
ğerlerin yanı sıra bazı AB ülkelerinde (Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere) domino 
etkisi için öngörülen eşik değerlerin bir kıyaslaması yapılmıştır.  
BULGULAR: Domino etkisi için kullanılmakta olan eşik değerler genellikle radyasyon ile meydana gelen ısı akısı 
(termal radyasyon), ve azami yüksek basınç cinsinden değerlendirilmektedir. Farklı araştırmacılar tarafından eşik 
değer olarak öngörülen ısı akılarının 9,5 kw/m2 ile 38 kW/m2 arasında, ülkeler arası uygulamalarda ise 8 kW/m2 
ile 44 kW/m2 arasında değişkenlik göstermektedir. Azami yüksek basınç için ise benzer şekilde ülkeler arası uy-
gulamalarda 70-1140 mbar, literatürde de 70-700 mbar arasında değişkenlik göstermektedir.  
SONUÇ: Ülkemizde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla bir dizi yasal düzen-
leme yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda domino etkisine yol açabilecek kuruluş gruplarını belirlemek üzere AFAD 
görevlendirilmiştir. Ayrıca Yönetmelik kapsamına giren üst seviyeli kuruluşlarla ilgili olarak, İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlükleri tarafından harici acil durum planı hazırlanacağı veya hazırlatılacağı belirtilmiştir. Ancak domino etkisi 
belirleme ve harici acil durun planlarını yönetmeye ilişkin uygulamalar henüz yürürlükte değildir. Domino etkileri-
nin belirlenmesinde ülkemiz için ulusal olarak belirlenmiş eşik değerler bulunmamakla birlikte, gerek literatürde 
gerekse de bölgesel olarak kullanılmakta olan eşik değerlerin çeşitlilik göstermesi de düşündürücüdür. Yakın ge-
lecekte endüstrinin karşılaşacağı en önemli problemlerden birinin domino etkisinin belirlenmesi ve arazi planlama 
olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle ülkemizde bu konuda yapılacak öncü çalışmalara ve konunun ayrıntılı olarak 
tartışılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Current Practices in the Assessment of Domino Accident Scenarios 
 
Merve Ercan Kalkan, Veli Deniz 
Depatment of Chemical Engineering, Kocaeli University, Kocaeli,Turkey 
 
SCOPE: Major accidents are known as low probability high consequence events. In this study, within the scope of 
major accidents “domino accidents” are emphasized and availiability of the threshold values to assess domino 
scenarios are discussed.  
METHODS: Recommended and proposed threshold values both in literature and regional practice in some EU 
countries (Belgium, France, Greece, Italy, Poland, Spain and UK) were compared and discussed.  
FINDINGS: Threashold values for domino effect are usually expressed in terms of thermal radiation and overp-
ressure. Thermal radiation threshold values are vary from 9.5 kw/m2 to 38 kW/m2 in literature whereas diffe-
rent countries adopt for the same purpose values from 8 kW/m2 to 44 kW/m2. Overpressure threshold values 
are vary from 70 to 1140 mbar in literature whereas regional practices are introduced between 70 mbar and 700 
mbar.  
RESULTS: In Turkey, some legislative regulations have entered into force to prevent major accidents and mitiga-
te their impacts. AFAD is charged with to define domino groups. It is notified that Provincial Disaster and Emer-
gency Directorate would participate in preparation of external emergency plan for upper-tier enterprices. 
However, practices as mentioned have not been determined yet. There are no national domino effect threshold 
in Turkey and it is challenging to see different threshold values varying by region and literature. In near future, 
definition of domino effects and land use planning will probably be the most discussed aspects by the industry. 
Therefore, the subject should be discussed by academia academics, and as well as by experts in the field and 
should be clarified. 
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İtfaiyeciler ve Acil Müdahale ekiplerinin görev 
başında İş güvenliği 
Orhan Sönmez 
Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı, Gönüllü İtfaiyeciler birliği 

20 Haziran 2012 de yayınlanan ve yürürlüğe giren 6331 sayılı işçi sağlığı ve güvenliği kanununda, Madde 2. (2) c 
bendinde anlatıldığı haliyle, Acil durum ve afet müdahale ekiplerinin bu kanundan muaf olduğu konusunun, özel-
likle itfaiyecilerin ve özel kurtarma ekiplerinin, gönüllü itfaiyecilerin ve acil tıbbi yardım veren resmi veya gönüllü 
ekiplerin üyelerinin çalışma koşulları altında almak zorunda oldukları güvenlik önlemlerinin yurdumuzda ve dün-
yada uygulanan şekliyle karşılaştırılmasıdır. Acil durum ve afet müdahale ekiplerinin, öncelikle, itfaiyecilerin ve 
112 Acil Tıbbi yardım ekiplerinin aldıkları mesleki eğitimlerde ve yaptıkları tatbikatlardan başlamak üzere, kendi-
lerine belirtilen veya gönüllü olarak yaptıkları görevler sırasında uymalara gereken toplu yada kişisel koruyucu 
yöntem ve kullanmaları gereken ekipmanlar ve koruyucu giysi ve bunların ayrılmaz parçası olan aksesuarların 
kullanımı bu tür çalışmalarda ilkleri ve yapılan araştırmaları ve yayınladıkları standartlarla bu sektörde hizmet 
verenlere kılavuzluk yapan Amerikan itfaiyesince konulan ve uygulanan iş sağlığı ve güvenliği standardının ince-
lenmesi ve ülkemizde de uygulanması gerektiğini bazı farklılıkların kültürel veya organizasyonel değişik uygula-
malarının günümüze kadar gelen boş vermişliğin ve sahipsizliğin önüne geçilmesi, hem olaylara müdahale edecek 
ekiplerin iş gücü kaybı ve personel yaralanmalarının veya daha kötüsü ölümcül sonuçlarının ve ardıl sonuçlarının 
önüne geçmek amaç edinilmiştir. Bu çalışmada Kocaeli Gönüllü İtfaiyecilerinin bağlı olduğu Kocaeli İtfaiye daire 
başkanlığının İSG ye esas olan toplantıları ve bu toplantılarda ortaya konan uygulama önerileri, alınan kararlar, 
Ulusal yayınlardan, diğer İtfaiye meslek üyeleri ve yöneticilerinin açıklamaları, Çevre ve Orman bakanlığı, orman 
yangınlarına müdahale talimatı ve Kıyı Emniyeti genel müdürlüğü faaliyetleri, National Fire Protection Association 
(NFPA) ve yurtiçi ve yurt dışı benzeri birkaç kuruluşun yayınları, raporları aylık dergiler ve NFPA 1500 irdelenerek 
bu çalışmanın temelini teşkil etmektedir. 

The occupational health &safety of the Firefighters and emergency and disaster res-
ponse teams 
 
Orhan Sönmez 
Kocaeli Big City Fire Department, Volunteere Firefighters Association 
 
The Turkish Health&Safety Legislation which has been issued on the June 20, 2012, under the name of Nr.6331 
Occupational Health and Safety legislation, with the Article 2 (2) c’ as described in this paragraph, the subject is 
exempt from this law of emergency and disaster response teams. But on the real world, particularly firefighters 
and special rescue teams volunteer firefighters, and emergency medical aid, which the official or the volunteer 
member of the rescue team due to under the operating conditions they are forced to take precautions and per-
mitted limits of that, to compare our country and in the world as it is applied. The precaution and protective 
equipment which should have used and/or applied by emergency and disaster response teams, primarily firefigh-
ters and 112 emergency persons, due to first of their training, orientation and planned exercises, applicable col-
lective or personal protection methods and the equipment must be use, the protective clothing weared, they 
specified or required to comply during the tasks they do as volunteers and their inseparable. The use of part of 
the accessories with the standards issued first, and research, and in this kind of work imposed by Fire Protection 
Association of United States of America’s who guides to serving this sector and implementation of occupational 
health and safety examination of standard and although in our country implementation not too much considered 
and pointed until today by the reason of some cultural or organizational variety of applications and anonymity 
. National Fire Protection Association (NFPA) and the domestic and foreign publications like several institutions, 
report monthly magazine examined and NFPA 1500 constitutes the basis of this study. 
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Kişisel Koruyucu ve Donanımların Seçimi ve Kullanımı 
Selection And Use of Personal Protective Equipments 

OP-215 

Endüstriyel Emniyet Bareti Seçim Kriterleri 
Alper Yasin Özçeli ̇k, Funda Özçelik 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara 

İnşaat, maden, metal sektörleri gibi çalışma alanının dar olduğu veya birçok faaliyetin aynı anda ve aynı yerde 
yürütüldüğü işkollarında, çalışanların baş yaralanmalarıyla karşılaşma riskleri oldukça yüksektir. Sosyal Güvenlik 
Kurumu’nun yayımladığı 2014 yılına ait iş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerine göre yaralanmaların vücut-
taki dağılımına göre baş bölgesinin maruz kaldığı darbeler sebebiyle yaralanan veya hayatını kaybedenlerin oranı 
%14’tür. İstatistiklerden de anlaşılacağı üzere baş yaralanmaları çalışma hayatı için ciddi bir risk oluşturmaktadır. 
Bu sebeple olası bir iş kazası sonucu meydana gelebilecek baş yaralanmalarını önlemek veya etkilerini en aza 
indirmek amacıyla kişisel koruyucu donanım olarak endüstriyel emniyet bareti kullanılması gerekmektedir. Diğer 
kişisel koruyucu donanımlarda olduğu gibi baretlerin de harmonize standartlarda belirtilen teknik performans 
şartlarını ve ulusal mevzuatta yer alan gereklilikleri karşılama zorunluluğu bulunmaktadır. Bu çalışmada ulusal 
mevzuat ve ilgili standartlar incelenerek baretlerin yapısal olarak taşıması gereken özellikler, bakım şartları, gü-
venlik gereksinimleriyle beraber baret seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilmiştir. 

Industrial Safety Helmet Choosing Criteria 
 
Alper Yasin Özçeli ̇k, Funda Özçelik 
Ministry of Labor and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety, Ankara, Turkey 
 
The risk of head injuries are high for employees working in multiple operations carried out simultaneously in the 
same area or confined workplaces such as construction, mining, metal industry. Fatality and injury rate due to 
head injuries among the other parts of body is %14 according to 2014 statistics published by Turkish Social Se-
curity Institution. As it can be understood from the statistics, head injuries stand as a serious risk for working 
life. Industrial safety helmets should be used in order to prevent or minimize possible impacts of head injuries in 
such kind of hazardous working areas related to occupational accidents. Industrial helmets must comply with 
technical performance criteria related harmonized standard and national regulation. The main purpose of this 
study is giving brief information based on national regulation and standards regarding specification, structure, 
labeling, maintenance of industrial helmets and also which criteria must be taken into consideration for choosing 
properly. 
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Tabaklama Işlemlerinde Kişisel Koruyucu Dona-
nım Kullanımı 
Betül Çavdar Kilinç 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, Anka-
ra 

Bu çalışmanın amacı tabaklama işlemleri sırasında kullanılan kişisel koruyucu donanımların işe bağlı rahatsızlık ve 
kaza geçirmede ne derece etkili olduğu, kullanım şekilleri ve doğru kişisel koruyucu donanımların kullanım du-
rumlarının analizidir. Deri imalatı işlerinde çalışan 97 kişinin yalnızca %56.7’sinin çalışmaları sırasında KKD kul-
landığı belirlenmiştir. KKD kullanımının yanı sıra KKD kullanımı konusunda verilen eğitim oranı incelendiğinde 
tehlikeli kimyasallarla çalışanların % 27.9’unun konu ile ilgili eğitim aldığı tespit edilmiştir. KKD çeşitlerinin kulla-
nım oranları dikkate alındığında kimyasallar ile çalışmalarda önem arz eden ve çoğu durumda kullanımı gerekli 
olan yarım yüz maskesi % 17.9, tam yüz maskesi %14.3 iş eldiveni %100, göz koruyucu % 3.6, toz maskesi % 
60.7 ve koruyucu ayakkabı % 96.4 oranlarında kullanılmaktadır. Çalışmada bu kullanım şekil ve oranlarının işe 
bağlı rahatsızlık ve geçirilen kazalar ile ilişkisi incelenecek ve hangi tür kişisel koruyucu donanımın daha etkin 
olduğuna yönelik bilgilendirme yapılacaktır. 

Personal Protective Equipments Usage in Tanning Industry 
 
Betül Çavdar Kilinç 
Ministry of Labor and Social Security, Occupational Health and Safety R&D Institute, Ankara, Turkey 
 
The objective of this study is the research on the effects of personal protective equipment usage and accidents 
and occupational diseases. In this scope a poll has been done with the participation of 97 workers working in 
tannin process The outcome of the study is the analysis of this poll and defining the effect of personal protective 
equipment usage on work related diseases and accidents. 
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Hastaneye uygun kişisel koruyucu donanımların 
belirlenmesi ve Yaşanabilecek sorunlar 
Cihan Türkcü, Aslı Davas, Meral Türk, Okan Gülbahar 
Ege Üniversitesi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi, İzmir 

Hastaneye uygun kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi ve Yaşanan sorunlar 
 
Birçok sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden riskler mevcut-
tur. Bu risklerin birçoğu teşhis ve tedavi hizmetlerinin verilmesi aşamasında yapılan tıbbi uygulamalar sırasında 
ortaya çıkmaktadır. Teşhis ve tedavi işlemlerinden vazgeçilmesi mümkün olmadığı için tıbbi uygulamalar sırasın-
da ortaya çıkan bu risklerin değerlendirilmesi ve uygun risk kontrol yöntemleri uygulanarak risklerin bertaraf 
edilmesi gerekmektedir. Risklerin kontrol yöntemlerinden en sonuncusu kişisel koruyucu donanım (kkd) kullan-
maktır. Sağlık sektöründe hizmet veren kuruluşların karşılaştıkları kimyasal ve biyolojik riskler, diğer sektörlere 
göre çok daha tehlikeli ve ölümcül olabilmektedir. Bu nedenle bu risklerin önlenebilmesi için uygun ve etkili kişi-
sel koruyucu donanımların kullanılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, sağlık sektöründe hizmet 
veren kurumların, riskleri önlemek üzere, uygun kişisel koruyucu donanımların nasıl belirleneceği ve karşılaşılabi-
lecek sorunlar konusunda bilgi vermektir. 

Determination of personal protective equipments relevant to the hospital and the en-
countered problems 
 
Cihan Türkcü, Aslı Davas, Meral Türk, Okan Gülbahar 
Department of Workers Health and Safety, Ege University, İzmir 
 
Determination of Personal Protective Equipments relevant to the hospital and the encountered problems 
 
In health care sector, as in many sectors, there are a lot of risks threatening the health and safety of workers. 
Many of these risks, occur during medical applications in the process of diagnostic and treatment. As it is impos-
sible to avoid these medical prosess, as we have to evaluate these risks and prevent them by appropriate control 
measures. The last risk control measure is the use of personal protective equipments(PPE). In the health care 
sector, there are much more dangereous and fatal chemical and biological risks than other industries. Therefore, 
to prevent these risks, the use of proper and effective personal protective equipments is very important. The 
purpose of this study is to define how to determine appropriate and suitable personal protective equipments to 
prevent the risks and the problems that may occur in health care establishments. 



240

 

 

OP-218 

The new PPE Regulation 2016 
Karl Heinz Noetel 
BG BAU 

Since 1989, the placing of personal protective equipment (PPE) on the EU market has been fully harmonized 
through Council Directive 89/686/EEC. While the directive has successfully achieved its objectives in creating a 
single market and ensuring a high level of protection for users of PPE, certain problems have been encountered 
in its implementation. These problems concern products on the market that do not ensure an adequate level of 
protection, diverging approaches of the notified bodies, the effectiveness of the market surveillance as well as 
risks related to protective equipment which is currently not covered by the PPE Directive. Furthermore some 
provisions of the PPE Directive should be made clearer and simpler. Therefore, the existing PPE legislation is in 
need of updating, as there is also the necessity to align the legislation with the New Legislative Framework 
(NLF), which is a package of measures designed to streamline and simplify regulations of goods across the Sing-
le Market. 
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Metal sektöründe çalışan kadınların “kişisel ko-
ruyucu donanımları” kullanırken karşılaştıkları 
sorunlar ve çözüm önerileri 
Ahmet Fahri Özok1, Nurettin Yamankaradeniz2, Gizem Akalp2, Oğuzhan Çankaya2 
1Okan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, İstanbul 
2Uludağ Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İş Güvenliği ve Sağlığı Programı, Bursa 

Önleyici bir yaklaşım ile kurgulanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında sağlık ve güvenlik 
risklerinden korunma, sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla işverenler toplu korunma tedbirlerine 
kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermelidir. Ancak toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerin yetersiz 
kaldığı durumlarda veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği durumlarda da iş kazası ya da 
meslek hastalığının önlenmesi amacıyla kişisel koruyucu kullanılır.  
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışanları koruma uygulamaların son halkasını oluşturan “Kişisel 
koruyucu Donanım” kullanımı çalışanların kendilerini güvende hissetmesi ve kurallara uyma alışkanlıklarını ka-
zandırması açısından oldukça önemli olsa da birçok yanlış uygulama ve problemi de beraberinde getirebilmekte-
dir. Özellikle Kişisel Koruyucu Donanımın seçimi sırasında yapılan hatalar, gerekli sürelerde yenilenmemesi, er-
gonomik olmayan tasarımlar ve standartlara uygun bir şekilde üretilmemiş “Kişisel Koruyucu Donanımlar” ciddi 
problemler oluşturmaktadır. Çalışanları bir veya birden fazla riske karşı korumak için tasarlanmış koruyucu ekip-
manlardan kaynaklanan problemler bazı durumlarda ise iş kazası riskini bile artırabilmektedirler. Yine Kişisel ko-
ruyucu donanımların çoğunlukla erkeklere göre tasarlanması ise konuya daha farklı bir bakış açısı ile yaklaşılma-
sını da gerekli kılmaktadır. Günümüzde erkek çalışanların yoğun olarak yer aldığı tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde-
ki kadın çalışanların sayısının da artması, “Kişisel Koruyucu Donanım” tercihlerinde cinsiyet ayrımı yapılmadan 
seçilen koruyucu ekipmanlarda ayrı bir sorun teşkil ettiği, kadınların birçok işyerinde erkekler için üretilmiş kişisel 
koruyucu donanımları kullanmaya mecbur bırakıldıkları görülmektedir.  
Bu çalışmanın temel amacı, metal sektöründe çalışan kadınların “Kişisel Koruyucu Donanımları” kullanırken karşı-
laştıkları temel sorunların belirlenmesidir. Uludağ Üniversitesi ve Türk Metal Sendikası arasında gerçekleştirilen 
USİP (İ) 2014/ 7 No’lu “Sanayide Çalışan Kadınların Sağlık ve Güvenlik Açısından Risk Faktörlerinin Belirlenmesi” 
başlıklı Bilimsel Araştırma projesi kapsamında, Bursa’ daki Türk Metal Sendikasına bağlı işyerlerinde çalışan ka-
dınlar ile gerçekleştirilen odak grup çalışmaları sonucunda ortaya çıkan sonuçlar bu çalışmada sunularak, bu so-
runlara karşı alınması gereken önemler belirtilmiştir. 

The problems female workers face while using personal protective equipment in the 
metal industry and solution proposed to these problems 
 
Ahmet Fahri Özok1, Nurettin Yamankaradeniz2, Gizem Akalp2, Oğuzhan Çankaya2 
1Faculty of Engineering and Architecture Building, Department of Industrial Engineering, Okan University, İstan-
bul, Turkey 
2Vocational School of Technical Sciences, Uludag University, Program of Occupational Health and Safety, Bursa, 
Turkey 
 
With the aim of improving working conditions and protecting from health and safety risks specified in the law 
numbered 6331, which is based on a preventive approach, employers are required to give more priority to col-
lective protection compared to individual protection. Personal protection is used against work-related accidents 
or occupational diseases when technical precautions for collective protection get insufficient or when collective 
protection cannot be achieved by the organization of work and working methods. 
Although using personal protection equipment (PPE), which is the last chain of the protection directed towards 
health and safety at workplaces, may allow employees feel safe at work and equip them with the habit of obe-
ying rules, it is likely to bring about many misapplications and problems together with itself. Especially selecting 
improper PPE, not renewing PPE in due time, and using non-ergonomic and non-standard PPE are likely to create 
serious problems at workplaces. Problems arising from PPE designed to protect employees from one or more 
risks may sometimes increase the risk of job-related accidents as well. In addition, the fact that PPE is mostly 
designed for male employees has led to the development of a different approach to the subject. Today, dange-
rous and the most dangerous workplaces which have mainly employed male workers have started to increase 
the number of the female workers; therefore, paying no attention to sexual differences in selecting PPE is an 
important problem itself, as a result of which female workers are compelled to use PPE designed for male wor-
kers. 
The objective of this study is to determine the problems faced by the female employees working in the metal 
industry. This study constitutes a part of the research project numbered USİP (İ) 2014/7, which is supported 
financially by the Unit of Scientific Research Projects of Uludag University and Turk Metal Union. 
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Büyük kurumlarda kişisel koruyucu donanım 
(KKD) alım süreci 
Ünal Korhan Ergezer, Şahin Kumbaroğlu, Ayhan Demiryürek 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ankara 

Farklı sektörlerde birçok iş tanımının ve çalışanının olduğu büyük kurumlarda, kaynağında önlenemeyen tehlike-
lerden korunmak için kullanılan kişisel koruyucu donanımların, seçimi ve alımı zorlu bir süreçtir. Birçok sektörde 
ülkemizin lokomotif rolünü üstlenmiş olan DSİ(Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü), İSG(İş Sağlığı ve Güvenliği) 
açısından da ön sıralarda yer almaktadır. İnşaat ve sondaj şantiyelerinde, işletme sahalarında, atölyelerinde, 
makinalı faaliyet yaptığı sahalarda ve laboratuvarlarında ülkemize hizmet eden yaklaşık 21.000 çalışanının kişisel 
koruyucu donanımlarının temininde mevzuata uygun donanımların seçimi ve alımında kullanılmak üzere DSi Kişi-
sel Koruyucu Donanım Rehberi hazırlanmış ve kullanımına 2014 yılı itibariyle başlanmıştır. Rehber içeriğinde 9 
bölüm ana başlığı altında 120 adet donanım bulunmaktadır. Donanımlara ait özellikler, öncelikle EN(European 
Norm) standartlarına ve CE(Certificate European) belgelendirmeleri şartlarını taşıyan nitelikler dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Buna ilave olarak uzman ekipler tarafından geniş kapsamlı bir şekilde çalışanların görüşleri alınmış 
ve yapılan işin tehlikeleri ortaya konulmuş daha sonrada bu tehlikelerden koruyacak ekipman nitelikleri belirlen-
miştir. Belirlenen özelliklere göre alınan ürünlerde çalışanın görüşleri sık aralıklarla alınarak revize işlemlerle dü-
zeltici faaliyetler yapılmıştır ve yapılmaktadır. Rehberde ayrıca tüm işyerlerinde yeknesaklığı sağlamak maksadıy-
la çalışanların fiili unvanlarına göre kullanacakları KKD(Kişisel Koruyucu Donanım) lerin tablosu hazırlanmıştır. 
KKD alım sürecinin son aşaması olan alımlarda ürün muayenesi için de ürün bazında muayene yapılmasını kolay-
laştıran muayene kontrol listeleri hazırlanmıştır. Bu çalışmanın sonucu ortaya çıkan söz konusu rehber ile KKD 
alımlarında zamandan ve maliyetlerden tasarruf sağlamış ve kamu yararı gözetilmiştir. 

Personal protective equipment (PPE) purchasing process in giant organizations 
 
Ünal Korhan Ergezer, Şahin Kumbaroğlu, Ayhan Demiryürek 
General Directorate Of State Hydraulic Works, Personnel and Education Department, Ankara, Turkey 
 
The process of selection and purchasing of personal protective equipment (equipment used for protection from 
hazards unavoidable in its source) in giant organizations, is really a challenging procedure due to their structure 
comprising various job definitions and large numbers of employees in different sectors. 
 
General Directorate of State Hydraulic Works (DSI), having a locomotive role in different sectors of Turkey, 
ranks on top in the framework of occupational health and safety. DSI Personal Protective Equipment Guide has 
been prepared and used since 2004. This guide is used to ensure that equipment is supplied in compliance with 
regulatory, to 21,000 employees working with heavy construction equipment in drilling and construction worksi-
tes, operational areas, and laboratories. Under 9 main tittles, the guide includes 120 different equipment. Quali-
fications of the equipment are determined considering EN (European Norm) standards and CE (Certificate Euro-
pean) certification standards. In addition, employee’s opinions were taken comprehensively by an expert team to 
reveal the dangers of the work and equipment qualifications were determined accordingly. Corrective actions 
have been made through receiving employees’ opinion on a regular basis. 
The guide also includes a chart of PPE according to workers’ de facto titles to assure consistency. The last stage 
of PPE purchasing process is inspection of products. Inspection control lists are prepared in order to ease inspec-
tion on product basis. Together with this guide, huge savings from time and costs is made and public benefit is 
provided in PPE purchasing process. 
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İşe Bağlı Trafik Kazaları 
Work Related Traffic Accidents 

OP-221 

Yolcu taşımacılığının ana aktörü olan otobüslerin 
karıştığı kazaların incelenmesi 
Murat Alkan 
İç İşleri Bakanlığı 

AMAÇ: Türkiye'de ulaşımda ve taşımada karayolu taşıma sistemlerinin % 95”lik çok büyük bir paya sahip olduğu 
bilinmektedir. Yoğun karayolu kullanımına bağlı olarak meydana gelen trafik kazalarının ve sonucundaki kayıpla-
rın büyüklüğü, hala ülkenin en önemli problemi olma özelliğini korumaktadır. 2010-2015 yılları arasında meydana 
gelen trafik kazalarında sadece olay yerinde 18.839 kişi ölmüş, 1.277.537 kişi yaralanmıştır. Bu rakamlar trafik 
kazalarının daha detaylı incelenmesini gerekli kılmaktadır. Trafik kazalarına karışan taşıt cinsleri açısından prob-
lemi yakından incelemek önem arz etmektedir. Türkiye'de taşıt sayısına göre ölümlü ve yaralamalı kazaya karış-
ma oranında otobüsler ilk sıradadır [2014 yılında 211.200 otobüsün 6935 i kazaya karışırken (%3,3), 9.857.915 
otomobilin 134.041 i kazaya karışmıştır (%1,4)]. Otobüs sayısı, otomobil, kamyon, kamyonet ve minibüse göre 
çok daha azdır. Ancak otobüslerin ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına karışma oranının diğerlerine göre iki 
kattan fazla olması ve otobüslerin karıştığı kazalardaki can kayıplarının yüksek olması bu konunun meydana ge-
len her tek kaza bazında incelenmesini gerekli kılmaktadır. 
YÖNTEM: Bu çalışmada Türkiye genelinde polis sorumluluk bölgesi dışındaki yerlerde, son beş yılda (2011-2015) 
otobüslerin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları, trafik kazası tespit tutanakları üzerinden incelenerek 
analiz edilmiştir. 
BULGULAR: Veriler, kaza yeri, kaza bölgesi, kaza tipi, kaza zamanı, kaza yerindeki azami hız limiti, yol tipi, şerit 
sayısı, yolun geometrik özelliği, gün durumu, hava durumu, kazanın oluş şekillerine göre kaza türü, kazaya karı-
şan sürücü bilgileri vb. faktörler kapsamında analiz edilmiştir. Yapılan incelemede; 2011-2015 yılları arasında 
otobüslerin ölümlü trafik kazasına karışma oranının % 2 olduğu, kazaların % 30,2 sinin yandan çarpma olarak 
meydana geldiği gibi otobüs kazalarına ışık tutacak detaylı birçok veri elde edilmiştir. 
Sonuç; Böylece otobüslerin karıştığı trafik kazalarını oluşturan faktörler daha detaylı incelenerek problemin alt 
problem alanları ortaya konulmuş, söz konusu kazaların minimize edilmesi için alınacak tedbirlere, uygulanabile-
cek politikalara farklı yaklaşımlarla ışık tutulmaya çalışılmıştır. 

The examination of the traffic accidents which include buses that are the main actor in 
passenger transportation 
 
Murat Alkan 
Ministry of ınterior 
 
PURPOSE: The 95% ratio of all transportation and carrying goods system which was provided by road network 
in Turkey. The enormous number of traffic accidents and the casualties which caused by them, resulting by the 
dense usage of road network is still one of the major problematic areas in the country. Figures emerges that the 
traffic accidents must be examined and to be probed in more detailed conception. Considering the number of 
accidents resulted with death or injury, buses will take the first row accordingly to their number in the roads. It 
was considered too important researching the ratio of the traffic accidents case by case which include buses be-
cause the number of the buses is less than the other vehicles but the number of the accidents which are resulted 
by death or injury is two times higher than the others. 
METHODOLOGY: This study bases on the examination of the traffic accidents’ recordings which were prepared 
by the law enforcement on the crime scene and targets the accidents which occurred between 2010-2015 and 
the outer area of police responsibility. 
Facts: The data were analyzed through the place, regional aspects, time, type, speeding limits, road conditions, 
number of lanes, geometry of the road, light and weather conditions, characteristics of the incidents and the 
information of the drivers etc. There were very detailed results were found like the number of accidents resulted 
with death which caused by buses is 2% between 2011-2015. 
RESULT:  
After examining the facts that root accidents which caused or include buses, the problem was tried to be defined 
and identify the measure which should be taken to reduce the number of accidents, and it was aimed guiding the 
authorities to implement more effective approaches. 
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İş makinelerinin karayollarında karıştıkları trafik 
kazaları 
Murat Alkan, Murat Darçın, Gürdoğan Doğrul 
İçişleri Bakanlığı 

AMAÇ: Gelişen iş sahaları ve üretim alanlarına bağlı olarak iş makinelerinin kullanımı ve sayıları her geçen yıl 
artmıştır. İş makineleri özellikli araçlardır ve kullanılacakları iş amaçlarına göre farklı şekillerde dizayn edilmişler-
dir. İş makinelerinin bu kendine özgü yapıları onları iş kazalarında olduğu kadar trafik kazalarında da önemli bir 
risk faktörü haline getirmektedir. Yapıları ve şekilleri itibariyle geniş olmaları, uzun olmaları, yeterli sinyal sistem-
lerine sahip olmamaları, farklı şekillerde olmaları, üzerlerine monteli çeşitli ekipmanların olması, vb. sebeplerle 
trafik güvenliğini olumsuz etkilemekte ve trafik kazalarına sebep olmaktadır. Dolayısıyla iş amaçlarına göre farklı 
sahalarda kullanılan ancak trafikte bulundukları sırada ciddi kazalara sebep olan iş makinelerine bağlı trafik kaza-
larının yakından incelenmesi önem arz etmektedir. 
YÖNTEM: Bu çalışmada polis sorumluluk bölgesi dışındaki yerlerde, son beş yılda (2011-2015) iş makinelerinin 
karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları, trafik kazası tespit tutanakları üzerinden incelenmiştir. Tutanakta 
yer alan bilgilerin değerlendirilmesinde frekans, %, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistikler kul-
lanılmıştır.  
BULGULAR: Veriler, kaza yeri, kaza bölgesi, kaza tipi, kaza zamanı, kaza yerindeki azami hız limiti, yol tipi, şerit 
sayısı, yolun geometrik özelliği, gün durumu, hava durumu, kazanın oluş şekillerine göre kaza türü, kazaya karı-
şan sürücü bilgileri vb. faktörler kapsamında analiz edilmiştir. Yapılan incelemede; 2011-2015 yılları arasındaki 
kazaya karışan toplan araç sayısında ölümle sonuçlanma oranı ortalama % 3,9 iken, iş makinelerinde ise bu du-
rum nerdeyse iki kat daha fazladır. Kazaların % 29,5 i yoldan çıkma, % 19.8 i yandan çarpma, %14,2 si devril-
me savrulma veya takla şeklinde meydana geldiği gibi birçok veri elde edilmiştir. 
Sonuç 
Çalışma kapsamında iş makinelerinin karıştığı trafik kazalarını oluşturan faktörler detaylı olarak incelenmiş olup, 
bu araçların yer aldığı kazaların minimize edilmesi maksadıyla, karayolunu kullandıkları zamanlarda trafik şartla-
rına uygun hale getirilmesine yönelik alınacak tedbirlerle uygulanabilecek politikalara ışık tutulmaya çalışılmıştır 

Caterpillars are involved in traffic accidents 

Murat Alkan, Murat Darçın, Gürdoğan Doğrul 
Ministry of ınterior 
 
The number and the use of caterpillars have increased every year depending upon improving work areas and 
production sectors. Caterpillars are featured vehicles (assets) and have been designed differently according to 
the work purposes. Caterpillars might get involved in both traffic and work accidents due to their employment. 
Their structures and forms such as their length, width, different shapes, not having sufficient signalization sys-
tems and having equipment mounted on them affect traffic safety negatively and can cause traffic accidents. 
Consequently, it presents importance to analyze traffic accidents related with caterpillars which are used vario-
usly according to work purposes. 
METHOD:  In this study, the traffic accidents with casualties that took place out of police jurisdiction areas in 
last five years have been analyzed over official accident reports. Complementary statistics such as frequency, 
percentage, average and standard variation have been used in the assessment of the information in the reports. 
Finding: The data have been analyzed within scopes of the accident place, type, time, speed limit, road type, 
number of lanes, geometric specifications of the road, the state of daylight, weather, charecteristics of the dri-
ver. According to an analysis, while the death average in the overall traffic accidents between 2011-2015 is 
3.9%, the death average in traffic accidents that caterpillars got involved is more than two-fold. A great deal of 
data were obtained displaying that 29.5% of the traffic accidents were due to run-off road, 19.8% of accidents 
were due to sideswipe and 14.2% of the accidents were due to rollover, drift and overturn. 
CONCLUSION: As a result, the factors constituting the traffic accidents have been analyzed in details and the 
study is to cast light on the minimization of the accidents caterpillars got involved, the precautions needed to be 
taken to conform traffic regulations and policies which can be implemented. 
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Tarımsal amaçla kullanılan traktörlerin karıştığı 
trafik kazaları 

Emine Selcen Darçın1, Murat Darçın2, Gürdoğan Doğrul2, Murat Alkan2 
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
2İçişleri Bakanlığı 

AMAÇ: Traktörler tarım sektörü için hayati öneme sahip, fakat aynı zamanda ölüm saçan makineleridir. Günlük 
yaşamdaki kullanım alışkanlıkları ve sosyo-ekonomik koşullardan dolayı Türkiye’de traktörlere olan talep oldukça 
yüksektir. Tarımsal faaliyetlerdeki kaza risklerine ilave olarak, traktörler, karayollarındaki taşıma faaliyetlerinde 
de oldukça yüksek bir riske sahiptir. Bu çalışma, kırsal kesimde karayollarında meydana gelen ölümlü ve/veya 
yaralanmalı traktör kazalarıyla ilişkili faktörleri tanımlamak ve ölüm/yaralanmaları azaltacak önerilerde bulunmak 
amacını taşımaktadır.  
YÖNTEM: Kırsal alanlarda 2011-2015 yıllarını kapsayan dönemde traktörlerin karıştığı karayolu trafik kazalarına 
ilişkin 8486 kaza raporu, olay türü ve sebebi, yaralanma-ölüm durumu, sürücünün yaşı, kaza zamanı ve diğer 
faktörler açısından analiz edilmiştir. 
BULGULAR: Dönem içinde, traktörle ilişkili karayolu trafik kazalarında 1030 kişi ölmüş, 10 000’den fazla insan 
da yaralanmıştır. Traktörlerin karıştığı bütün kazaların yarıdan fazlası yoldan çıkma ve devrilme/ savrulma/takla 
şeklindedir. Devrilmeye karşı koruyucu yapı ve emniyet kemeri olmayan birçok eski traktörün ülkemizde halen 
kullanımda olması, devrilmeye bağlı ölümleri artırmaktadır. Olayların yaklaşık %6,7’si traktörde taşınan fazla 
yolcuların düşmesi neticesinde gerçekleşmiştir. Traktöre bağlı kazalar, ölüm ve yaralanmalar tarımsal faaliyetler-
deki yoğunluğa bağlı olarak Ağustos ve Temmuz aylarında artmaktadır. Kazaya karışan bütün araçlarda ölümle 
sonuçlanma oranı ortalama % 3,9 iken, bu oran traktörlerde %12,1’dir. Traktörlerin kazaya karışma oranı %5,2 
iken ölümlü kazaya karışma oranı %15,9’dur. Bu sonuç, traktör kazalarının diğer araç kazalarından daha şiddetli 
sonuçları olduğunu göstermektedir. 
SONUÇ: Traktörlerin karıştığı trafik kazalarını azaltmak için, çiftçiler, güvenli sürüş ve emniyet sistemleri mevcut 
traktör kullanmaları konusunda teşvik edilmelidir. Emniyet kemeri ve devrilmeye karşı korunma yapısı olmayan 
eski model traktörlerin kullanım dışı bırakılması için ulusal teşvik politikaları geliştirilmelidir. Oldukça yaşlı bir 
traktör parkına sahiptir olan Türkiye’de yol güvenliğini geliştirmek için traktör bakımına daha fazla özen gösterme 
ihtiyacı vardır. 

Traffic accidents involving tractors used for agricultural purposes 

Emine Selcen Darçın1, Murat Darçın2, Gürdoğan Doğrul2, Murat Alkan2 
1Bilecik Seyh Edebali University, Faculty of Agriculture and Natural Sciences 
2Ministry of Interior Affairs 
 
AIM: Tractors are the most vital, but deadliest machine in agriculture. Because of the usage habits as a trans-
portation vehicle in daily life and socio-economic reasons, the demand for tractors in Turkey is quite high. In 
addition to accident risk on farms, tractors have also a high risk factor in public transport. This study was per-
formed to describe the factors associated with tractor injuries on roads in rural areas and to recommend policies 
for reducing these injuries. 
METHOD: Statistics from 8486 reports describing tractor-related road traffic incidents in rural area in 2011-2015 
were analyzed with respect to cause and type of incident, severity of injury, driver age, accident time and other 
factors.  
RESULTS: During the period, 1030 people were killed and more than 10 000 people were injured due to tractor-
related traffic accidents. More than half of all tractor-related accidents are off the road and turno-
ver/skid/rollover. Many tractors without rollover protective structure and seat belt are still in use in the country 
and they increase the fatality rate due to roll over accident. Approximately 6.7% of incidents were occurred after 
extra rider falling from tractor. Tractor-related accidents, deaths and injuries are increasing in the months of 
August and July due to the intensity of agricultural activities. Average fatal accident rate of all vehicles is 3.9%, 
while this rate is 12.1% for tractor-related accidents. This result shows that tractor injuries are more severe than 
other vehicular injuries.  
 

 
 
CONCLUSIONS: To minimize tractor-related traffic accidents, farmers should be informed about the safe use of 
tractors, and be encouraged to use safety-equipped tractors. A national policy should be developed to disconti-
nue the use of older model tractors that are not equipped with a ROPS/seatbelt. Turkey has an ageing fleet of 
tractors, so increased attention to vehicle maintenance is needed to improve road safety. 
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Forkliftlerde iş kazaları eğilimi analizi 
Oğuz Koçar1, Ercüment Neşet Di ̇zdar2 
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Osmaneli MYO, Makine Programı, Bilecik 
2Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği, Karabük 

Forkliftler günümüzde, yüklerin kaldırılmasında, istenilen yerlere götürülmesinde ve istiflenmesinde en çok kulla-
nılan iş makineleridir. Çeşitli tipte ve boyutlardaki forkliftler fabrikalarda ve üretim tesislerinde, inşaat şantiyele-
rinde, kargo nakil merkezlerinde, depolarda ve birçok iş alanında iş akışının sürdürülebilmesi için kullanılmakta-
dır. Özellikle bel incinmeleri yaşanmaması, çalışanın sağlığının korunması için taşımalarda mekanik sistemlerin 
kullanılması zorunlu bir hal almıştır. Forkliftler çalışma ortamının, yükleme şartlarının uygun olmamasından, sü-
rücü ve mekanik hatalardan kaynaklanan iş kazalarına sebep olabilmektedirler. Bu kazalar forkliftin yapısı gereği 
diğer iş kazalarına göre uzun süreli iş kayıpları ve ölümlerle sonuçlanabilmektedir. Bu çalışmada forklift operatör-
leriyle anket yapılmıştır. Anket soruları forklift ve forklift operatör bilgileriyle birlikte kazaya sebep olabilecek 
durumları içermektedir. Ayrıca kaza risklerinin engellenebilmesi için forklift operatörlerinin kişisel görüşlerine yer 
verilmiştir. Elde edilen veriler önceki çalışmalarla karşılaştırılarak kazaların önlenmesi için alınan tedbirlerin yeter-
liliği tartışılmış ve kazaların önlenebilmesi için önerilerde bulunulmuştur. 

Trend analysis of forklift truck accidents 
 
Oğuz Koçar1, Ercüment Neşet Di ̇zdar2 
1Bilecik Şeyh Edebali University, Osmaneli Vocational School, Machinery and Metal Technologies, Bilecik 
2Karabük University, Engineering Faculty, Industrial Engineering, Karabük 
 
Forklifts are the most widely used vehicles today in lifting, transportation and stowing the loads. Forklifts in vari-
ous types and sizes are used in factories, production plants, construction sites, cargo hubs, warehouses and 
many work area in order to maintain the workflow. It is especially important to use mechanical handling systems 
and machines for protecting the employee from body injury and other work related diseases. Forklift trucks may 
cause work accidents due to mechanical and operator-related failure, and inappropriate loading conditions. Fork-
lift truck accidents can result in long-term job losses and deaths. In this study a survey was conducted with fork-
lift operators. Survey questions include forklift truck information and a forklift operator information with situa-
tions that might cause an accident. Besides, forklift truck operators' personal opinions were asked on what to do 
to avoid the risk of accidents. Obtained data was compared to the previous studies and the adequacy of the me-
asures taken for the prevention of accidents is discussed. Also some comments were made on the prevention of 
accidents. 



247

 

 

OP-225 

Bir Hızlı Kargo Firmasında Hız Takibi Uygula-
masının Trafik İş Kazalarına Yansımaları 
Özlem Işık Barsan1, Zekiye Karakaya2, Aliye Kaşarcı Hakan3 
1İstanbul Bilgi Üniversitesi SHMYO Acil Durum ve Afet Yönetim Bölümü 
2İstanbul Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Doktora 
3İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

İstanbul ili başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde hızlı kurye taşımacılığı yapan firma çalışanları haftada 6 
gün boyunca taşımacılık yapmakta ve firma prensipleri gereği oldukça hızlı hareket etmek, kargoları zamanında 
yetiştirmek durumundadırlar. Bu hızlı çalışma periyodu sebebiyle bazı kurallar bilerek ya da bilmeden atlanabil-
mektedir ve bu durum bazı önemli riskleri/tehlikeleri oraya çıkarmaktadır. Hızlı hareket etme mantığı çerçevesin-
de trafik kurallarının ve İSG kurallarının göz ardı edilmemesi ana amaçlardan biri olmalıdır. Bu amaç kapsamında 
sıkı denetimlerin yeri oldukça önemlidir. 
Ortaya konulan bu çalışmada, uygulama alanı olarak belirlenen firmada 2014 yılı itibari ile “hız takibi uygulaması” 
filo ekibiyle aktif uyarı sistemi haline getirilmiştir. Bu çalışma ile amaç, eğitim ve denetim ile trafikteki iş kazala-
rının azaltılması ve çalışanların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayabilmektir. Hız takibi uygulamasın-
da firmanın hız araç takip sistemi aracılığıyla kendi filo ekibi hız ihlallerini takip etmiştir. Bunun yanı sıra günlük 
ve haftalık olarak hız ihlali yapan çalışanların yöneticilerine mail aracılığıyla bildirimler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
trafik cezaları, hız ihlali, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanılmaması ve trafiği tehlikeye sokan davranış baş-
lıkları altında takipleri yapılarak olumsuz davranış ve kazalar azaltılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada 2013/2014 
yılı verileri 2015 yılı verileri ile kıyaslanarak uygulamanın etkinliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 
A Wiev Of Reflections Of Using Speed Tracking Applications On The Work Traffic Acci-
dents In a Fast Cargo Company 
 
Özlem Işık Barsan1, Zekiye Karakaya2, Aliye Kaşarcı Hakan3 
1İstanbul Bilgi Üniversitesi SHMYO Acil Durum ve Afet Yönetim Bölümü 
2Istanbul Marmara University, Institute of Pure and Applied Sciences, Occupational Safety Department 
3Istanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty Of Health Sciences, Occupational Health And Safety Department 
 
The employees of fast courier in Turkey, especially in İstanbul district, have worked during 6 days in a week and 
as firm principles they have to move fastly and to train cargo on time. Because of this fast work, some rules are 
broken consciously or unconsciously and this situation gives birth some risks and hazards for employees. 
However; to consider traffic rules and OHS rules should be one of the most prominent aim of the firm. Under this 
purpose, the strict supervision is very important 
 
In this study, the company determined for the application has been installed an “speed tracking application” in 
2014. The aim of this is to reduce the accidents with training and controlling and to provide the employees feel 
more confident. With the help of this application, the firm have enabled to follow the speed violations of its fleet. 
And also the results have been shared to managers of employees of whom exceed the limit daily and weekly. 
Moreover; it is tried to reduce negative behavior and accidents by following this system speed violations, traffic 
tickets, red light violation, not using seatbelts, traffic threatening behavior. In this study, It is investigated to 
reveal efficiency of application by comparing 2013/2014 date with 2015 data. 
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İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri 
Periodical Controls of Work Equipments 

OP-226 

Tavan Vinçlerinin Kontrollerinde Dikkat Edilmesi 
Gereken Güvenlik Parametreleri 
Erkan Akoral, Saygın Şener 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. 

Vinçler, bir taşıma elemanına asılı olan yükü kaldırmaya ve çeşitli yönlerde hareket ettirmeye yarayan kaldırma 
ve taşıma makinalarıdır. Günümüz vinçleri mekanik ve elektrik disiplinleri bir arada bulundurmaktadır. Bugün 
sanayimizde hemen her kuruluşunda çeşitli tonajlarda vinçler kullanılmaktadır. Vinçleri kullanan ve taşınan yükle-
rin etrafında çalışan işçiler olduğu düşünülürse bu ekipmanların güvenli olması büyük önem taşımaktadır. Birçok 
vinç türünden sanayimizde kullanılan tavan vinçlerin kontrol edilmesi gereken parametreler bu çalışmada ele 
alınacaktır.  
 
Bu çalışma, Gezer Tavan/Köprülü Vinç kontrollerinin nasıl yapılacağı, hangi noktalara hangi kriterler dahilinde 
bakılacağı, statik ve dinamik yüklü – yüksüz testlerinin nasıl yapılacağı, bakımcı periyodik kontrolleri ve operatör 
günlük kontrollerinin nasıl yapılacağı, vb. konulardaki parametreleri ve uygulamaları içermektedir. 

 
Considerations of Safety Parameters in the Controls of Overhead Cranes 
 
Erkan Akoral, Saygın Şener 
Ereğli Iron and Steel Plants 
 

 This paper consists of safety parameters in the controls of overhead cranes. Cranes, used for lifting and moving 
loads in various directions, which are hung on a supporting element and transport machinery. Today the crane is 
equipped with a combination of mechanical and electrical disciplines. Today, cranes are used in various tonnages 
in almost every organization in our industry. If it thought that using cranes and the workers around the payload 
of this equipment to be safe is of paramount importance. The parameters to control of many species of overhead 
cranes used in our industry will be addressed in this study.

In this study, how to do the crane controls of overhead cranes, which will be viewed within the criteria on which 
point, static and dynamic load - how to do the load testing, maintenance worker periodically checks and how to 
do the operators daily checks and so on. It contains parameters and practices oh these subjects mentioned above.
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İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü 
Murat Kamil Onat 
TÜPRAŞ PETROL RAFİNERİLERİ 

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık güvenlik şartları yönetmeliği esas alınarak, TÜPRAŞ Rafinerilerinde iş ekip-
manlarının kontrolünde nasıl bir yönetim sistemi oluşturulduğu, takip için kullanılan yazılım sistemleri, konuyu 
özgü verilen eğitimler, tanımlanmış saha kontrolleri anlatılmaktadır. 
 
Model hem TÜPRAŞ ekipmanlarını hem de TÜPRAŞ da çalışan müteahhit firmaları kapsamaktadır. 
"Pasaport" adı verilen uygulama ile de çalışanların ilgili ekipmanları kullanmaya ehil olup olmadıklarını sahada 
kontrol imkanı da tanımaktadır. 

 
Periodic Control of Work Equipment 
 
Murat Kamil Onat 
TÜPRAŞ PETROLLEUM REFINERIES 
 
In line with " work equipment usage heatlh and safety rules regulation" this presentation states the natüre of 
what kind of a system takes place in TÜPRAŞ to control work equipment, the software used for it, trainings given 
and defined site controls. 
 
This execution consists both TÜPRAŞ and contractor equipments.  
Also combined with pasaport application the qualification of site staff can with relevant equipment can be cont-
rolled as well. 
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Periyodik Kontrollerdeki Hataların Raporların 
Uygunluğuna Etkisi 
Ahmet Yasin Unutmaz, Rıza Harun Özer, Yaşar Ertan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Bursa 
Periyodik Kontrollerdeki Hataların Raporların Uygunluğuna Etkisi 
İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanları üretime yardımcı olan ve beden gücü kullanımını azaltarak çalışanların işini 
kolaylaştıran ekipmanlardır. Bu ekipmanlar işimizi kolaylaştırırken aynı zamanda belirli riskler ile de kaçınılmaz 
olarak karşı karşıya kalmamıza yol açmaktadır. Bu riskler parlama, patlama, yanma, düşme, elektriğe çarpılma 
vb. olarak düşünülebilir.  
Ülkemizde 6331 sayılı kanunla düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işverenlere bu konuyla ilgili bazı yü-
kümlülükler getirmektedir. İş Ekipmanları ile ilgili olarak 25.04.2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-
lığımız tarafından İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu Yö-
netmeliğin amacı, işyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli 
asgari şartları belirlemektir. Yönetmeliğe göre iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası 
standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alına-
rak yapılmalıdır. 
Mevzuatımızda periyodik olarak kontrol edilmesi gereken ekipmanlar 4 ana başlıkta sıralanmıştır: 

 Basınçlı Kap ve Tesisatlar 
 Kaldırma Ekipmanları 
 Tesisatlar 
 Tezgâhlar 

Basınçlı kaplar genel olarak; Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı, Taşınabilir Gaz /Asetilen Tüpleri, Kompresör, Hava 
Tankı v.b. ekipmanlardan oluşmaktadır. Basınçlı sızdırmaz özellikli bu tank ve depoların patlama,infilak v.b. karşı 
karşı kalmalarından dolayı periyodik kontrollerinin yapılması büyük önem arz etmektedir. 
Kaldırma ve İletme Ekipmanları; elle ya da motor ile tahrik edilen, yükleri kaldıran, indiren veya askıya alan aşa-
ğıdakiler ve benzeri ekipmandır. Vinçler, Caraskal, forklift en çok kullanılan kaldırma ekipmanlarıdır.  
Elektrik tesisatı, v.b. tesisatlarının periyodik kontrolleriile ilgili gerekli konulardır. 
İş ekipmanlarından kaynaklı kazaları önlemenin en etkin yöntemi ekipmanın periyodik kontrol ve bakımlarını 
doğru ve hatasız bir şekilde yaparak düzgün çalışmasını temin etmektir. Bu açıdan periyodik kontrollerin tam 
eksiksiz yapılması hayati önem taşımaktadır.  
Bu çalışmada iş müfettişleri tarafından kontrol edilen iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılmasında kar-
şılaşılan hatalı ve eksik uygulamalardan, mevzuata uygun periyodik kontrol belgesinin nasıl olması gerektiğinden, 
tarafların konuya yaklaşımlarından, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlardan ve mesleki saha tecrübele-
rinden bahsedilecektir. 

Effect of errors in the Periodic Controls to the Compliance of Reports
Ahmet Yasin Unutmaz, Rıza Harun Özer, Yaşar Ertan
Republic of Turkey Ministry of Labour and Social Security,Bursa

That helps businesses and are used in the production of business equipment body strength equipment that facili-
tates the work of reducing the use of employees. This equipment facilitates our business at the same time inevita-
bly leads to our being confronted with certain risks. These risks flare, explosions, burns, falls, in a shock etc. It is 
considered.
In our country, regulated by law No. 6331 occupational health and safety legislation imposes a number of obliga-
tions on employers related to this issue. On 25.04.2012 regarding  In the Use of Work Equipment Regulations 
Health and Safety Conditions Labour and Social Security  Ministry have been published. The purpose of this regula-
tion is to comply with the relevant terms of health and safety in the workplace through the use of work equipment 
is to determine the minimum requirements. periodic inspections of work equipment according to the regulations in 
the relevant national and international standards and criteria determined intervals, manufacturer data, science and 
technical requirements should be made taking into consideration.
Equipment should be checked periodically in our legislation listed in 4 categories:
• Pressure Vessels and Installations
• Lifting Equipment
• Installations
• WorkBenches
Pressure vessels in general; Steam Boiler, Boiler, Portable Gas / Acetylene Cylinders, compressor, air tank etc. It 
consists of equipment. Pressure impermeable explosion of these tanks and tank explosion etc. Making periodic 
checks are very important because of having faced.
Hoisting and Conveying Equipment; Driven by hand or motor, lifting load, download or suspended field is following 
and similar equipment. Cranes, chain hoist, forklift lifting equipment are the most used.
Electrical installation, etc. kontrolleriil are required periodically issues related to the installation.
By preventing accidents originating from the work equipment most effective method of periodic inspection and 
maintenance of the equipment is correctly and accurately to ensure proper operation. fully complete the periodic 
inspections done this respect is vital.
In this study, labor inspectors controlled by work equipment in encountered in the The periodical controls of the 
equipment inaccurate and incomplete applications from, how they should be of appropriate periodic control certifi-
cate legislation, part of the approach to the subject will be discussed in the national and international standards on 
the subject and professional field experience.
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Gaz Tanklarının Fiziki Durumlarının İncelenmesi 
ve Akustik Emisyon Testi 
Yusuf Ersöz, Muharrem Etçibaşı, Bülent Demiriz, Burçin Yılmaz, Aykan Yüksel 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) 

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa 
imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipma-
nının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz 
önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır.  
 
Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilme-
diği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır. Ancak iş ekipmanının özelliği ve 
işletmeden kaynaklanan zorunlu şartlar gereğince hidrostatik test yapma imkânı olmayan basınçlı kaplarda hid-
rostatik test yerine standartlarda belirtilen tahribatsız muayene yöntemleri de uygulanabilir. Bu durumda, düzen-
lenecek periyodik kontrol raporlarında bu husus gerekçesi ile birlikte belirtilir. 
 
Bu çalışmada, Yardımcı İşletmeler Müdürlüğü Oksijen ve Asetilen Fabrikaları İşletme Başmühendisliği sahalarında 
bulunan gaz tankları için Akustik Emisyon testi yapılmasına karar verilmiştir. Akustik emisyon testi için tankların 
fiziki durumları ve kusurları hakkında çalışma yapılmıştır. 
 
Yasal mevzuatın gereklerinin karşılanmasının yanında; Proses güvenliği açısından sürekli aktif olarak kullanılan 
tankların emniyet durumları ortaya çıkarıldı. Yatırım planlarına uzun vadede ihtiyaçlar belirlendi. Üçüncü ve ba-
ğımsız bir bakış ile tetkik yapılmış oldu. 

 
Investigation of Physical Status of Gas Tanks and Acoustic Emission Testing 
 
Yusuf Ersöz, Muharrem Etçibaşı, Bülent Demiriz, Burçin Yılmaz, Aykan Yüksel 
Eregli Iron and Steel Plants (Erdemir) 
 

 Periodic inspections about work equiment which has unspecified standarts with Periodic inspection intervals and 
criterion ,shall be performed according at if there is any envisaged about range and criteria by manufacturer. İf 
this matters doesn't determinated by manufacturer , Periodic inspections of work equipments shall be performed 
at intervals to be determined by the risk assessment results paying attention the specific factors  such as work-
place conditions, usage frequency, and lifetime.

Hydrostatic testing shall be performed as the main principle on pressure vessels.These tests shall be performed 
with 1,5 times the operating pressure and less than 1 year unless otherwise indicated in standards.However, 
Non-Destructive Testing (NDT) which indicated in the standarts can be performed instead of the hydrostatic testing 
if there isn’t any chance to performed the hydrostatic testing on the pressure vessels due to feature of work equip-
ment and compulsory conditions of operating.İn this case, this matter is stated with justification in the periodic 
inspection reports.

İn this operation, Acoustic Emission Testing has been decided to perform on the gas tanks which located in the 
Oxygen and Acetylene Plant Area.Worked about the physical status and defects of the tanks for the Acoustic Emis-
sion Testing. Security status of actively used gas tanks was revealed in terms of process safety besides satisfy the 
requirements of legal regulations. Long term requirements identified in the investment plans.The investigation was 
made from the independent third party review.
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Ürün Güvenliği ve İSG 
Product Safety And OSH 

OP-230 

Mobilya Endüstrinde Kullanılan Makinelerde İş 
Güvenliği 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, mobilya endüstrisinde kullanılan makinelerde gelişmiştir. Ancak KOBİ’lerde 
mikro ve küçük işletme olarak sınıflandırılan imalathanelerin sayısı mobilya sektöründe oldukça fazladır. Bu iş-
letmelerde tam otomasyon sitemine geçilememesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği riskini artırmaktadır. İşyerlerinde 
çalışanların güvenlik şartlarının sağlanmasında, makine kaynaklı tehlike ve kazalar oldukça önemli bir faktöre 
sahiptir. 
Bu çalışmada küçük ve mikro işletme sınıfında faaliyet gösteren imalathanelerde kullanılan makinelerde, potansi-
yel riskler ve çalışma güvenliği tedbirleri hakkında önerilerde bulunulmuştur. Bu kapsamda; şerit testere, çizicili 
yatar daire testere, rendeleme (planya, kalınlık), yüzey ve kenar şekillendirme (yatay freze, şakuli freze), delik 
(yatay ve dikey delik), torna, kompresör, kenar bantlama, bant zımpara (palet) ve pres (baskı) makineleri ince-
lenmiş olup, çalışma güvenliği ve tedbirleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Mobilya endüstrisi, 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘na göre tehlikeli(B) sınıfta yer almaktadır. Kullanılan makinelerin hepsi kesici, düzel-
tici, inceltici, koparıcı dişliler, testereler ve bıçaklarla çalışmaktadır. Ayrıca bu makinelerin tamamen otomatize 
olmaması, işin elle yapılmasını gerektirdiğinden, kaza tehlikelerini de beraberinde getirmektedir. Sektörde görü-
len kazaları önleme konusunda makinelerde alınacak tedbirler önceliğimiz olmalıdır.  
Sonuç olarak söz konusu sektör çalışanlarının can ve mal güvenliğinin korunması açısından, imalathanelerin tam 
otomasyon sistemine geçmesi gerektiği, iş güvenliğine aykırı olan makinelerin emniyet yönetmeliğine göre teknik 
düzenlemelerin yapılıp güvenlik standardının oluşturulması, makine ve koruyucuları hakkında bilgilendirme eğiti-
mi verilmesinin yanı sıra duyarlılığın artması sağlanmalıdır. 

 
Work Safety of Machines Used in Furniture Industry 

Together with the development of technology, advanced machinery used in the furniture industry. However, the 
number of wineries that are classified as micro and small enterprises are very much in SMEs in the furniture 
industry. This can not be passed on fully automated systems in businesses, increasing the risk of worker health 
and safety. In ensuring the safety conditions of employees in the workplace, the machine has a very important 
factor hazards and accidents. 
In this study, small and micro-enterprises operating in manufacturing machinery used in class, study suggestions 
were made about potential risks and safety measures. In this context, bandsaw, Tilting circular saws, planing 
(planer, thickness), surface and edge shape (horizontal milling machine, Spindle molding), drilling (horizontal 
and vertical holes), turning the compressor, edge banding, belts (track) and press ( printing) machines are 
examined, it was informed about the study and safety measures. Furniture industry, Occupational Health and 
Safety Act No. 6331 according to the hazardous (B) is located in the classroom. All of the used machine cutter, 
trimmer, thinner, puller gears, working with saws and knives. In addition, these machines are not completely 
automated, requiring that the work done by hand, brings with it the risk of accident. About the industry in acci-
dent prevention measures to be taken in the machine must be our priority. 
As a result, the protection of these sectors can employees and property, it should go to the full automation of 
factories, creation of made the technical adjustment for the machine, which is contrary to safety safety regulati-
ons, safety standards, machinery and protective, administration briefing on the side of increase as sensitivity 
should be provided. 
  

Abdi ATILGAN1, Ahmet GENÇ2, Necmi KAHRAMAN3

1Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon MYO, Malzeme ve Malzeme İşleme Tek. Bölümü, Afyonkarahisar
2İzmir Ekonomi Üniversitesi, MYO, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü, İzmir
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon MYO, Malzeme ve Malzeme İşleme Tek. Bölümü, Afyonkarahisar

Abdi ATILGAN1, Ahmet GENÇ2, Necmi KAHRAMAN3

1Afyon Kocatepe University, Afyon Vocational School, Department of Materials and Material Processing 
Technologies, Afyonkarahisar
2İzmir University of Economics, İzmir Vocational School, Department of Materials and Material Processing 
Technologies, İzmir
3Afyon Kocatepe University, Afyon Vocational School, Department of Materials and Material Processing 
Technologies, Afyonkarahisar



253

 

 

OP-231 

Bir işyerinde yanlış depolama sonucu LPG biri-
kimine bağlı kapalı ortamda patlama olgusunun 
incelenmesi 
Ahmet Turan İsanç1, Şahin İplikçi2, Yalçın Karagözler3, Yasemin Yıldız İsanç3 
1Erzincan Üniversitesi, Tıbbi Laboratuvar Teknikler Programı, Erzincan 
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Adli Bilimler Ana Bilim Dalı, Yangın ve Patlayıcı Maddeler Uzmanı, İstanbul 
3İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul 

Ülkemizde, özellikle büyük kentlerde faaliyet gösteren iş yerlerinde meydana gelen yangın, patlama gibi iş kaza-
ları, hem çalışanlara hem de işletmelere önemli ölçüde maddi zararlar vermekte bunun yanı sıra yaralanmalara, 
uzuv kayıplarına hatta ölümlere sebep olabilmektedir. Patlama ve yangın olaylarının altında birçok neden bulun-
maktadır. bir çok teknik etkene dayanan patlama ve yangın olaylarının nedenlerinin incelenmesi büyük önem arz 
etmektedir. Bu yüzden yangın ve patlama ile ilgili olguları ve bu olguların nedenlerini araştırmak için yaşanmış 
olayların ele alınması gerekmektedir. 
 
Ele aldığımız bu yanma ve patlama olayında laminant parke altına döşenen şilteler üretim sonrası yeterince açık 
havada bekletilmeden paketlenmiş ve satıcı firma bodrum kattaki kapalı bir ortam olan deposuna alınmıştır. Oysa 
bu maddelerin üretim sonrası açık ortamda 72 saat bekletilmesi gerekmektedir. Bu işlem üretici firma tarafından 
yapılmayarak ürün güvenliği standartlarına uyulmamıştır. Satıcı firmanın deposuna konan bu laminant parke 
şilteleri ortama LPG (propan ve bütan) salmıştır. Ürün güvenliğine uyulmadan üretilen ve kapalı ortamda bu şe-
kilde depolanan şiltelerin yaydığı LPG ürünleri ortamda yoğunlaşarak patlama ve ardından yangına sebep olmuş-
tur. Bu olayda can kaybı ve çok ciddi maddi hasar meydana gelmiştir. 
 
Bu olgu sunumu, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda ürün güvenliğine ve ürün güvenliğinin sağlanmasında da 
etiketleme, bilgilendirme, tanıtım, uygun depolama gibi özelliklerin önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanmış-
tır. Ayrıca bu çalışmamızda ele aldığımız olgu, bir iş yerinde meydana gelen yangın ve patlama olayı ile ilgili bilgi-
leri vererek olayın nedenlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

AN IVESTEGATION OF AN EXPLOSION THAT TOOK PLACE IN A CLOSED EVIROMENT DUE TO ACCU-
MULATION LPG AND INCORRECT STORING

Ahmet Turan İSANÇ1, Şahin İPLİKÇİ2, Yalçın KARAGÖZLER3, Yasemin YILDIZ İSANÇ3

1 Lecturer., Erzincan University Medical Lab Technical Programmer, Erzincan, a.turanisanc@hotmail.com
2 Previous. Lecturer., Forensic Science, Fire And Explosion Material Expert, İstanbul, uzm-sahin@hotmail.com
3 Lecturer ., İstanbul Yeniyüzyıl University, Workplace Health and Safety Education İstanbul, savunma28@hotmail.com

In our country, Espicially in establishments operating in major cities industrial accidents such as explosions not 
only cause substantial financial losses for companies and employees they can cause, major injuries, loss of 
limbs and even fatalities. There are plenty of reasons behind fire and explosions. It is of great importance to 
investigate the cause of explosions and fire incidents with the assistance of several technical factors. So accord-
ing to these tecniques fire and explosion cases that are relevent to the investegation, should be addresed in 
order to investegate explosions which have been expierenced in the same fashion previously. We received this 
fire and explosion packed addressed without delay in the event outdoors enough post-production on mattresses 
laid under laminate flooring and the vendor were in the store basement in a closed environment.

The fire and explosion incident which we are adressing occured due to mattresses been laid under laminate 
flooring which was not left out in open air after production and was packaged straight away to a company who 
purchased the product, placed it in their basement in a closed enviroment.

However, after the production these materials must be stored for 72 hours in an open environment. This 
process had not been explained to the purchaser by the firm who carried out the manufacturing there for it 
does not obey the rules of product safety standards. The laminate floor mats that were placed in the purchasers 
storage released LPG (propane and butane) into the storage are.

The non-compliance with product safety rules of the storage of the flooring had been stored in a closed environ-
ment and it been stored in a way that causes the concentration of LPG emitted media explosion and subse-
quently caused the fire. unfortunatly in this incident casualties and serious material damage occurred. This case 
report is about work-place health and safety, product safety and labeling in ensuring product safety, informa-
tion, this presentation is intended to draw attention to the importance of features such as proper storage. Also, 
in our study we have dealt with, giving information about the fire and explosion that occurred, we are aiming to 
find out the causes of fires and explosions in work places.
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Makinaların Güvenli Çalışması Açısından Temel 
Makina Tasarım Esasları 
Serpil Kurt 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Istanbul Türkiye 

Makinalarda tasarımın temel hedefi güvenli çalışmanın sağlanmasıdır. Güvenli çalışmada riskleri azaltmak hedef-
lenmektedir. Bu hedefe ulaşma: tasarım bilgi ve tecrübesine sahip olma, makina kullanımıyla ilgili gözlem, geç-
miş olay, kaza ve risklerin, ramak kalaların değerlendirilmesiyle sağlanır. Makinaların kullanım ömrü boyunca, 
tehlikelerin belirlenmesi, risklerin öngörülmesi, önlemlerin alınarak tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin 
azaltılması ile iş kazalarının önlenmesi büyük önem kazanmaktadır. Risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması 
makine güvenliği açısından yaşamsaldır. Makinanın çalışma esaslarını koruyucu tertibat kullanarak veya kullan-
madan oluşan tehlikelerle ilgili risklerin azaltılması veya tehlikelerin ortadan kaldırılması makinanın ilk tasarım 
aşamasında sağlanmalıdır. Kullanım bilgilerine uygun talimatlarla belirlenen makina kullanımı amaçlanan kulla-
nımdır. Tasarımcı tarafından amaçlanan kullanım dışında, amaçlanmamış ancak tahmin edilebilen yanlış kulla-
nımların öngörülebilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada makinalarda güvenli çalışma için risk azaltma aşamaları 
incelenmiştir. 

 
General Principles for Design in Safety of Machinery 
 
Serpil Kurt 
Istanbul Technical University, Mechanical Engineering Faculty, Istanbul, Turkey 
 
The main goal in the design is to ensure safety of machinery. It is aimed to reduce risks in safe operation. Achie-
ving this goal are base on knowledge and experience in the design, observations regarding the use of machinery, 
past events, accidents and risks is achieved by evaluating the run to stay. During the life cycle of the machine, 
identification of hazards, the prediction of risks, prevention of work-related accidents by reducing the risk of re-
moval and the danger is of great importance considering the measure. Risk assessment and risk reduction is 
vital for safety of machinery. It should be provided at the initial design stage risks which cannot be sufficiently 
reduced by inherently safe design measures or protective measure using safeguards to protect persons from the 
hazards by changing the design. Intended use is use of machine in accordance with the information for use pro-
vided in the user instructions. Outside the intended use by the designer, it is necessary to anticipate the unin-
tended but foreseeable misuse. This study examined the risk reduction process for safety of the machinery. 
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Ulusal ve Uluslararası Kuruluşların Rolü 
The Role of Nat�onal And Internat�onal Organ�sat�ons In OSH 

PP-001 

Dünyada ve Türk�ye' de İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Ta-
r�hçes� 
Süreyya Kapusuz, Harika Ekleme, Ismail Gültekin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

İş sağlığı ve güvenliği, toplumun büyük bir kesimini kapsayan çalışma hayatının içinde yer alan pek çok disiplinin 
en önemlilerinden olup sanayi devrimiyle birlikte başlamıştır. Ancak meydana gelen iş kazası ve meslek hastalık-
larına ilişkin düzenlemeler oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu çalışmada hem Dünyada hem de Türkiye’ de iş sağlığı 
ve güvenliğinin tarihsel gelişiminde gerçekleştirilen bu düzenlemeler detaylandırılmakta ve kronolojik sırayla yer 
almaktadır. 

 
History of Occupational Health and Safety in the World and in Turkey 
 
Süreyya Kapusuz, Harika Ekleme, Ismail Gültekin 
Ministry of Labor and Social Security, General Directorate of Health and Safety 
 
Occupational health and safety is the most important one of the many disciplines in working life which includes a 
large part of the society and it began with the industrial revolution. However, regulations on occupational accidents 
and diseases are based on quite old. In this study, the regulations released during historical development of 
occupational health and safety both in the world and in Turkey are detailed and are located in chronological order. 
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Merkez� ve Yerel Yönetımlerde İSG Uygulamaları 
OSH Appl�cat�ons In Central And Local Adm�n�strat�ons 

PP-002 

İtfa�ye H�zmetler�nde Otomat�k Merd�venlerde 
Yaşanan İş Kazaları 
Nurullah Yücel1, Ahmet Görmüş2, Esin Tümer3, Rüştü Uçan3 
1İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı 
2İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü 
3Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

İtfaiye hizmetlerinde, otomatik merdiven araçları, yüksekten kurtarma, söndürme ve birçok teknik hizmetlerde 
kullanılmaktadır. Bu çok önemli hizmetlerin sunulmasında, mesleğin getirdiği bazı iş kazları yaşanmaktadır. 
İtfaiye olaylarında yaşanmış birçok iş kazasını incelendiğinde insan faktörünün etkin rol oynadığını görülmektedir.  
6631 sayılı Kanunun getirdiği en önemli yenilik, çalışanlara zorunlu eğitimler verilerek, mesleki ve teknik anlamada 
gelişimleri tamamlamalarıdır. 
Bu çalışmada İtfaiye Hizmetlerinde Otomatik Merdivenlerde Yaşanan İş Kazaları hakkında genel değerlendirme ve 
çözüm önerileri sunulacaktır. 
Yapılan araştırmalar sonucunda yaşanmış konu ile ilgili kaza analizleri yapıldı. 
Yıllar içerisinde itfaiye olay sayısındaki artışa rağmen, yaşanan iş kazası sayısında, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin 
gelişmesi, itfaiye teşkilatlarında tam ve eksiksiz uygulanması ile düşüş gözlenmektedir. Ayrıca teknolojik araçların 
daha çok kullanılması ile insan faktörü etkisi azalmış, iş kazası sayısında buna paralel düşüşler meydana gelmiştir.  
İtfaiye olaylarında, merdivenle çalışmalarda görev alacak ekiplerin başarılı sonuç almaları için gerekli eğitimler 
düzenlenmeli ve her çalışan personelin bu eğitimleri alması sağlanmalıdır. Yapılan işlerin risk içermesi, mutlak bilgi 
ve tecrübe zorunlu kılmaktadır. Ülkemizde itfaiye merdiven araçları ile çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği talimat-
ları çıkartılmalıdır. Araçların özelliklerine uygun ‘’Güvenlik Talimatı’’oluşturulmalı, belirlenen esaslar üzerinden ge-
rekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Fire Services Auto Accidents That Happened On The Stairs Garg, 
 
Nurullah Yücel1, Ahmet Görmüş2, Esin Tümer3, Rüştü Uçan3 
1İstanbul Metropolitan Municiply Fire Department 
2İstanbul Metropolitan Municiply Derecetorate Occupational Health and Safety 
3Usküdar University Deprtmant of Occupational Health and Safety 
 
Fire service, automatic stair tools, high recovery, deflation and are used in many technical service. This is very 
important in the delivery of services, the profession has brought some geese. 
Fire the event examined the many accidents took place in the human factor plays an active role. 
the most important innovation brought by Law No. 6631, employees are given compulsory education, vocational 
and technical improvement in understanding tamamlamlarıdır. 
In this study, Fire Services, and Auto Accidents that happened on the stairs as general assessment and solutions 
will be presented. 
Research related to the subject accident took place as a result of the analysis was done. 
Over the years, despite an increase in the number of fire event, the number of occupational accidents, occupational 
health and safety awareness, the development of the full and complete implementation of the firemen with decline. 
In addition, the use of technological tools with more human factor effect decreased, the number of occupational 
accidents in the parallel declines have occurred. 
He was involved in the Fire Department, ladder work will be in the teams success must be organized and necessary 
training to every staff to receive this training must be provided.The work done to contain risk, absolute knowledge 
and experience. In our country, the fire department ladder tools work with occupational health and safety instruc-
tions.Characteristics of the vehicles '' Security Instructions '' should be created, should be made the necessary 
arrangements through specified procedures. 
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Kamuda Görevli Büro Çalışanlarına Yönelik Risk 
Değerlendirmesi Yaklaşımı 
Ali Rıza Ergun1, Kurtuluş Boran2 
1Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
2Gazi Üniversitesi 

İlk Türk İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olan 6331 sayılı Kanunun yayımlanması ile kamu sektörü de iş sağlığı ve 
güvenliği uygulamalarının kapsamına girmiştir. İş sağlığı ve güvenliği hususundaki yeni yaklaşım olan önleyici 
(proaktif) yaklaşım neticesinde, risk değerlendirmesi koruyucu hizmetlerin temelini oluşturmaktadır. Daha önceki 
mevzuat hükümleri ve gelişmelere uyum sağlanması bakımından özel sektörce bilinmekte ve kısmı de olsa kulla-
nılmakta olan risk değerlendirmesi, kamu sektörü için daha keşfedilmemiş ve yeni bir alan olarak karşımıza çık-
maktadır. Bu çalışma; kamuda görevli büro çalışanları için geliştirilmiş özgün bir risk değerlendirmesi metodu 
önermektedir. Çalışmanın yenilikçi ve benzerlerinden farklı olan temel özelliği modüler yapısıdır. Bu yapı sayesinde 
kamuda görevli büro çalışanlarının karşılaşa bileceği tüm çalışma koşulları değerlendirilmekte ve alınması gereken 
önlemler için çıktılar kullanılabilmektedir. Ayrıca; bu metodun teknik kısmı konusundan bahsetmek gerekirse, risk-
lerin analiz edilmesine getirilen üç yönlü yaklaşım en önemli konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tehlikelerden 
doğan riskler analiz edilmekte ve derecelendirme üç yönlü yapılarak, tüm unsurlar göz önüne alınmış olarak so-
nuçlara ulaşılmaktadır. Ayrıca modüler yapının getirdiği değişen durumlara uyum ve değerlendirmenin değişime 
göre gelişmesi diğer yaklaşımlar karşısında avantaj sağlamaktadır. Değişen çalışma koşullarına ve ekipmana uyum 
da bu metot ile üst seviyededir. 

Risk Assessement Approach to Office Workers of Public Sector 
 
Ali Rıza Ergun1, Kurtuluş Boran2 
1Ministery of Labor and Sacial Security 
2Gazi University 
 
After the first Turkish Health and Safety Law 6331 entered in to force public sector is also covered with health and 
safety issues. With the new proactive approach to health and safety, risk assessment builds up the core of preca-
utions. Although risk assessment is well known for the private sector, from the public point of view its rather new 
and untouched field. These study offers a new risk assessment method specialized for office workers of public 
sector. The main difference and innovative part of this method is its unique modular structure. With this method 
all type of work places of office workers of public sector can be assessed and result can be used for the protection 
measures. When we need to talk about the technical properties of the method, three way approach to the risk 
evaluation is the most important issue. The risks born from the hazards are identified and evaluated by three axes 
and results are defined compatibly. With the help of modular structure the new cases can also be assessed and 
precaution can be taken and this places the method advantageous from others. Also additional works or equipment 
can also be assessed. 
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Bir Büyükşehir Belediye Şirketi İzelman Anonim Şir-
keti Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Hizmetleri Yapılandırılması, Organizasyonu 
Ve Kullanılan Formlar 
Banu Döner, Derya Şentürk, Serdar Demircioğlu, Hüseyin Kırmızı 
İzelman Genel Hizmet, Otopark, Özel Eğitim, İtfaiye Ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimi, İzmir 

GİRİŞ-AMAÇ: İş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetlerinin tek bir merkezden planlanması, örgütlenmesi, yönetil-
mesi, koordine edilmesi, değerlendirilmesi, denetlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması amacı 
ile İZELMAN Genel Hizmet, Otopark, Özel Eğitim, İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (A.Ş.) Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) kurulmuştur. 
YÖNTEM: İZELMAN A.Ş. İBB’nin tüm birimlerine eleman sağlamakta, İBB sınırları içerisinde açık ve kapalı olmak 
üzere otopark hizmeti sunmakta, İzmir’in değişik bölgelerinde kurulmuş olan Anaokulu, Kreş ve Etüt Eğitim Mer-
kezlerinde eğitim hizmeti vermektedir. 30.12.2015 itibariyle bünyesinde 50 işyeri, 6244 çalışan bulundurmaktadır. 
İşyerlerine göre çalışanların dağılımına bakıldığında; çalışanların %53,1’i ESHOT (Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs, 
Tramvay) Genel Müdürlüğü bünyesinde 17 işyerinde; 26,8’i İBB bünyesinde 22 işyerinde “Yeşil Alan, İtfaiye, Yol 
Alt Yapı, Makine Atölye, Kırsal Kalkınma, Su Ürünleri Hali, Mezarlıklar, İdari İşler, İBB Eşrefpaşa Hastanesi, Sosyal 
Yardımlar, Kültür ve Sanat, Engelli Hizmetleri, Buz Sporları, Basın Yayın, Terminaller, Zabıta Denetim, Çevre Ko-
ruma ve Kontrol, Katı Atık Değerlendirme Tesisleri vb. Müdürlükleri”nde; %11,8’i İZSU (İzmir Su Ve Kanalizasyon 
İdaresi) Genel Müdürlüğü bünyesindeki 5 işyerinde; %8,3’ü İZELMAN Genel Müdürlüğü bünyesindeki 6 işyerinde 
çalışmaktadır. Bu çalışmada oluşturulan formlar ve formlar üzerinden yapılan hizmetler irdelenecektir.  
BULGULAR: İBB ile yapılan ihaleli işlerde İBB’nin her alanında çalışanlarımıza İSG hizmeti sağlanması ve düzenli 
yürütülmesi için ilk yapılanlar; kayıtların ve istatistiki verilerin oluşturulması, İSG hizmeti verecek çalışanların sa-
yısının saptanması, muayene odalarının ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanının odalarının oluşturulması, kullanılacak 
formların ve defterlerin oluşturulmasıdır. İrdelenecek olan oluşturulan İSG formları, defterleri yaklaşık 45 adet 
(Kaza inceleme olay formu, Saha Gözetim Formu, Periyodik Muayene Değerlendirme Formu, Hasta Sevk Formu 
Değerlendirme Formu, İşe Dönüş Muayene Değerlendirme Formu, Engelli Sağlık Kurulu Değerlendirme Formu vb) 
olup, her biri İSG çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve takibini sağlamaktadır.  
SONUÇ: Oluşturulan kayıtlar, insan gücü planlanması, kullanılan formlar ve defterler ile İSG hizmetlerinin plan-
lanması, organizasyonu, düzenli yürütülmesini, izlenmesini, takip edilebilmesi, değerlendirilmesi ve raporlandırıl-
ması sağlanmaktadır. 

Occupational Health and Safety Configuring Services, Organization and Used Forms in a 
Metropolitan Municipality; İzelman General Service, Parking, Education, Fire Depart-
ment and Health Services Trade Corporation Common health and safety unit 
Banu Döner, Derya Şentürk, Serdar Demircioğlu, Hüseyin Kırmızı 
İzelman General Service, Parking, Education, Fire Department and Health Services Trade Corporation Common 
health and safety unit, Izmir, Turkey 
 
Introduction ve PURPOSE: Izelman General Service, Parking, Education, Fire Department and Health Services 
Trade Corporation Common health and safety unit is founded in the purpose planning, organizing, coordinating 
and managing of occupational health and safety services in one hand. 
METHOD: IZELMAN INC. Co. Supplies employees for all units of İBB, provides services of outdoor and covered 
parking space in İBB boundaries and gives educational services as Kindergarten, Nursery and Studies. As of 
30.12.2015 İZELMAN INC. has 50 workplace and 6244 employees. The distribution of employees according to 
workplaces indicates that the employees of 53.1% are employed in ESHOT (Electricity, Water, Gas, Bus, and 
Tram); 26.8 % are employed in İBB which has 22 subunits; 11.8% are employed in IZSU (İzmir Water and Sewage 
Management) which has 5 subunits and 8.3% are employed in IZELMAN General Directorate which has 6 subunits. 
In this study the forms that are formed and the services that are given based on these forms are going to be 
reviewed. 
Finding:Firstly, IZELMAN INC. Co. recorded and formed the statistical data, determined the number of employees, 
formed the examination and Health and Safety specialists’ room, forms and records were created to our employees 
for providing the services of Occupational Health and Safety for all working areas in İBB. The forms and records of 
Occupational Health and Safety are approximately 45 pieces (Field inspection form, Periodic Inspection and Eva-
luation Form, etc.) and each are helps the Occupational Health and Safety execution of the work and provide 
regular follow-up. 
RESULT: The forms that are generated are helping the planning of manpower and planning the services of Occu-
pational Health and Safety services more accurately with the forms and records, organizing, running properly, 
inspecting, evaluating and reporting. 
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Şehir İçi Toplu Taşım Otobüs Şoförlerinin Kronik 
Hastalıklarının Dağılımlarının İncelenmesi 
Derya Şentürk, Banu Döner, Özge Gazioğlu, Nazlı Çelebi, Hüseyin Kırmızı 
İzelman Genel Hizmet, Otopark, Özel Eğitim, İtfaiye Ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimi, İzmir 

GİRİŞ-AMAÇ: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik hastalıklar artmaktadır. Şehir içi toplu taşım otobüs 
şoförleri çalışma ortamı (fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, psiko-sosyal), çalışma koşulları, çalışma ilişkisi, 
bireysel özellikler kaynaklı risklerle karşı karşıyadırlar. Bu risklerin sonucu olarak sağlık sorunları meydana gel-
mektedir. Fiziksel sağlık sorunlarının en başında kalp damar sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları ve kas 
iskelet sistemi hastalıkları, yorgunluk ve uyku bozuklukları gelmektedir. Depresyon, anksiyete ve post-travmatik 
stres bozukluğu gibi psikolojik sorunlar ve madde kullanımı gibi davranışsal sonuçlar yine bu mesleğin bir sonucu 
olarak ortaya çıkan sağlık sorunlarıdır. 
 
YÖNTEM: Retrospektif, tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Kronik hastalık verileri yapılmış olan Periyodik Muayeneler, 
doldurulan Hasta Sevk Formları, Sağlık Tetkik Değerlendirmeleri vb. incelenerek oluşturulmuştur. 
 
BULGULAR: İZELMAN AŞ. kadrosu ile çalışan şehir içi toplu taşım otobüs şoförlerinin kronik hastalıklarının dağılımı, 
yaş, cinsiyet ve mezuniyet durumlarına göre dağılımı, hastalıklara bağlı kontrollü ve koşullu çalışma durumları, 
gece çalışıp çalışamama durumları incelenmiştir. İZELMAN AŞ. bünyesinde Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetle-
rin İstatistiki Sınıflamasına (NACE Rev 2) göre “Belediye otobüsü ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı” 
sınıfına giren 9 işyerinde 2419 şehir içi ulaşım şoförü olarak çalışan personel bulunmaktadır. Şehir içi toplu taşım 
otobüs şoförlerinin sosyodemografik özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde tümünün erkek, yaş ortalamasının 
36,97 +- 5,28 (en düşük 27; en yüksek 56), % 88,5’inin evli, % 48,8 lise mezunu olduğu belirlenmiştir. Bu çalış-
mada incelenen şehir içi toplu taşım otobüs şoförlerinin kronik hastalık dağılımları sırasıyla Diyabetes Mellitus % 
4,32, Hipertansiyon % 2,39, Lomber Disk Hernisi % 1,3 olarak bulunmuştur. 
 
SONUÇ: Hastalıkların oluşumunda etkili risk faktörlerinin araştırılarak, önlenmesine yönelik çalışmalar yapılarak, 
müdahale yöntemleri belirlenmelidir. 

Investigation of the Distribution of Chronic Diseases of Public Transport Bus Driver 
 
Derya Şentürk, Banu Döner, Özge Gazioğlu, Nazlı Çelebi, Hüseyin Kırmızı 
İzelman General Service, Parking, Education, Fire Department and Health Services Trade Corporation Common 
health and safety unit, Izmir, Turkey 
 
Introduction and PURPOSE: As of the entire World, the chronic diseases are increasing in our country too. Public 
transport bus drivers are facing risks because of many reasons like their work environment (physical, chemical, 
and biological, economic, psychosocial), working conditions, labor relations and individual problems. As a result of 
those risks they face with many health problems. In physical health problems the most common problems are 
cardiovascular system diseases, digestive system diseases and musculoskeletal diseases, fatigue, and sleep dis-
turbances. Depression, anxiety and post traumatic stress disorder – behavioral outcomes are considered as psyc-
hological problems and substance abuse are also health problems that are the results of this profession. 
 
METHODS: This is a retrospective descriptive study and composed of periodic examinations, patient referral form, 
health research and evaluations, etc. by investigating chronic disease data. 
 
RESULTS: The distribution of chronic diseases, age, gender, and educational situation, controlled and conditional 
operation conditions due to disease and ability to work at nights are investigated for the inner city public transport 
bus drivers who are working at İzelman Inc. Co. Due to Statistical Classification of NACE Rev 2 there are 2419 
inner city public transport bus drivers at 9 workplace classified as ‘Urban and suburban passenger transportation 
made by city bus’. When the distribution of inner city public transport bus drivers’ sociodemographic features are 
investigated it is determined that all of them are male, the average age of employees are 36,97 +- 5,28 (min 27; 
max 56), 88,5% were married, 48,8 % were graduated from high school. In this study it was found that the public 
transport bus drivers’ chronic disease distribution is as 4.32% are Diabetes Mellitus, 2.39% Hypertension, 1.3% 
LDH. 
 
CONCLUSIONS: Intervention strategies should be identified based on the investigation of risk factors in the de-
velopment of the diseases and performed preventative studies. 
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Kamuda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürü-
tülmesindeki dar boğazlar; Bayburt Üniversitesi iş 
sağlığı ve güvenliği uygulama süreçleri temelinde 
bir değerlendirme 
Esmeray Alacadağlı 
Bayburt Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Bayburt 

6331 Sayılı Kanun ile bu kapsamdaki mevzuat doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında İş Sağlığı Güvenliği-
İSG'ne yönelik gereken tüm altyapının oluşturularak bu uygulamaların yürürlüğe sokulması gönüllülük esasından 
çıkarak zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda kurumlarca eğitimler verilmiş, dokümanlar hazırlanmış, bu işleri 
yürütmek üzere gereken yapılanmalar oluşturulmuştur. Bu çalışmalar sürerken, Temmuz 2016 tarihinde İSG pro-
fesyonellerinin, kamuda da istihdamı zorunlu hale getirilmiştir.  
Bu çalışmanın amacı; kamu kurumlarında İSG uygulamalarının yerine getirilmesinin önündeki darboğazları, kısıt-
ları, hem kurumsal açıdan hem de kamu görevlisi olan İSG profesyonelleri açısından ortaya koymaktır.  
Bu çalışmada yöntem olarak; durum analizi, mülakat yöntemleri kullanılmıştır. Bayburt Üniversitesi-BÜ'nde İSG 
konusunda yapılan çalışmalara/mevcut durumla ilgili bulgulara, durum analizi yöntemi ile ulaşılmış, İSG profesyo-
nelleri ile ilgili verilerse yüz yüze görüşmelerle sağlanmıştır.  
Edinilen bulgulara göre; idare hukuku, yasalar açısından BÜ bir işyeri ve tüzel kişiliktir, Rektör'de en üst amir olarak 
bu tüzel kişiliğin temsilcisidir. Ancak, İSG Kanunu'nda "işyeri" tanımlanmasına karşın işyeri tesciline yer verilmediği 
için, Rektörlük diye bir işyeri bulunmamakta, Üniversitenin herbir birimi ayrı bir işyeri olarak kabul edilmektedir. 
İSG mevzuatına göre her birimde İSG ile ilgili ayrı organizasyon gerekmekte, bir birimin birden fazla işyeri SGK 
no'su bulunabilmektedir. Bu ise uygulamada ciddi sorunlara, karmaşaya yol açmaktadır.  
 
İSG Profesyonelleri ile yüzyüze yapılan görüşmelerde; %70 oranında, "İSG hizmetlerinin başka işlerin yanında 
ikinci, üçüncü iş olarak yürütülen çalışmalarla yeterince etkin olarak yürütülemeyeceği" düşünülmektedir. İSG pro-
fesyonellerinin %100'ü işlerini yürütürken mesleki etik, yasal zorunluluklar ve kurumsal gereklilikler arasında ka-
lacağına inanmakta ve seçim yapma durumunda kaldığında; "her zaman yasaları uygularım, mesleki etik öndedir" 
yerine "her zaman tek bir doğru yol yerine farklı yollar yaratmak durumunda kalacaklarını" düşünmektedirler.  
Sonuç olarak; Kamu erkinin İSG uygulamalarını yürütmedeki en önemli dar boğazlarından birisi olan işveren kav-
ramının, mevcut yasal düzenlemelere göre oluşturulan idari yapılarla örtüştürülmesi, kamuda bu hizmetlerin gö-
revsel ve etik açılarından belirli standartlarda yürütülmesinin sağlanması için mevcut uygulamaları etkinleştirecek 
ilave düzenlemeler getirilmesi gerekmektedir. 

Challenges in the conduct of public health and safety services;an evaluation of occupa-
tional health and safety practices of Bayburt University 
Esmeray Alacadağlı 
Bayburt University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Administration, Bay-
burt, Turkey 
 
Through Law No. 6331 and related legislations, Occupational Health and Safety (OHS) have became an obligation 
within all public institutions, which was practiced on voluntary basis before. Within that scope trainings have been 
provided by institutions, documentation have been prepared and processes have been implemented, which are 
necessary to be able to execute these changes. While these changes were taking place, employing OHS professi-
onals in public institutions has been made mandatory from July 2016. 
 
The aim of this study is to identify the challenges and restrictions of the OHS applications on public institutions 
from the perspective of corporation and OHS professionals.  
 
In this study as the method; case analysis, interview techniques were used. Studies of Bayburt University on 
Occupational Health and Safety-OHS and findings on the current situation have been reached with the situation 
analysis method. they are provided on data relating to OHS professionals as face to face. 
 
To conclude, the concept of employer; which is one of the biggest challenge for public authorities on the execution 
of OHS applications, needs to overlap with the administrative units that are established by the existing legislations. 
It also needs to bring additional regulations to enable existing applications to function on a desired standard from 
an ethical and functional point of view. 
However in OHS Law does define workplace registration despite the fact that it defines “work place”. For that 
reason there’s no workplace called Rectorate, each unit under the University is recognised as a separate business 
(work place). 
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Elektrik Üretim Anonim Şirketinde İş Güvenliği 
Uygulamaları 
Müge Uğur Özçelik 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Eğitim ve İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanlığı, Ankara, 
Türkiye 

İş güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlar kapsamında Elektrik Üretim Anonim Şirketi ile ilgili iş güvenliği organizasyonu 
ve yapılan uygulamar (iş kazaları, iş güvenliği ve işyeri hekimi görevlendirmeleri, risk analizi, acil durum planları, 
iş güvenliği bilgisayar yazılımları vb.) hakkında bilgi verilmesi, analiz sonuçlarının Türkiye istatistikleri ile karşılaş-
tırılması 

Occupational Safety Application in Electricity Generation Company 
 
Müge Uğur Özçelik 
Electricity Generation Company, Departmant of Education and Occupational Health and Safety, Ankara, Turkey 
 
With regards to legal legislations for work safety, be informed about safety organizations and performed applica-
tions (like labor accidents,work safety and assignments of workplace doctor,risk analyzes,emergency plans,work 
safety computer softwares and etc.), comparison of the analyze results with Turkey statistics. 
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Gaziantep’te Bir Kamu Kurumunda Yangın Hiz-
metleri Biriminde İsg Hizmetlerinin Değerlendiril-
mesi 
Nilgün Ulutaşdemir, Mesut Kaya, Şahin Yılmaz, Habip Balsak, Necla Demiroğlu 
Zirve Üniversitesi, Gaziantep 

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışma bir kamu kurumunda yangın hizmetleri biriminde İSG hizmetlerinin değerlendirilmesi 
amacıyla yapılmıştır.  
 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmanın verileri; Gaziantep’te bir kamu kurumunda yangın hizmetleri biriminde 01.01.2014-
31.12.2015 tarihleri arasında çalışan 214 işçiye verilen yangın eğitimlerin, iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve 
güvenlik işaretlerine ilişkin kayıtların incelenmesi sonucu elde edilmiştir. Araştırma tanımlayıcı tipte, retrospektif 
bir kayıt çalışmasıdır.  
 
BULGULAR: İşyeri kamu kurumu olduğundan dolayı İSG uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 
01.07.2016 yılında başlayacak olup, İSG ile alakalı çalışmalar yapılmaktadır. İşyerinde 17-26 Mart 2015 tarihleri 
arasında tehlikeli maddeler, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) koruyucu ekipmanları, KBRN ölçüm 
cihazları ve koruyucu ekipmanların kullanılması ile KBRN tehditler, şüpheli posta, ebola virüsü hastalığı, ikaz alarm 
işaretlerİ konusunda 21 kişiye eğitim verilmiştir. Yangın hizmetlerine yönelik bina ve tesis yangınlarına müdahale, 
yangından korunma, yangın söndürme, kaza kırım ve yangınlarına müdahale usul ve teknikleri hususunda tüm 
birim personeline eğitim verilmiştir. Kurum ile bağlantılı olan diğer kuruluşların talepleri üzerine 01.01.2014-
31.12.2015 tarihleri arasında bina tesis ve yangınlarına müdahale konusunda alt işveren konumunda bulunan 180 
işçiye yangın hizmetleri birimi tarafından eğitim verilmiş olup, sertifikalandırıldığı tespit edilmiştir. İşyerinde sağlık 
ve güvenlik işaretlerinin kullanımı kapsamında 174 adet emredici, uyarıcı, yasaklayıcı levha talep edildiği ve bu 
levhaların işyerinin gerekli yerlerine asıldığı tespit edilmiştir. 17.12.2015 tarihinde 13 kişiye Nükleer, Biyolojik ve 
Kimyasal (NBC) koruyucu elbise eğitimi verilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarı 
oranı %90’dır. İşyerinde 2014-2015 yıllarına ait herhangi bir iş kazasına rastlanılmamıştır.  
 
SONUÇ: Araştırma yapılan kurumda verilen yangın eğitimlerinin, çalışan sağlığı ve iş güvenliği açısından İSG hiz-
metlerinin yürütülmesine önemli bir katkı sağladığı düşünülmüştür. 

Evaluation of Occupational Health and Safety Services in The Fire Department of A Public 
Instutuion Located in Gaziantep 
 
Nilgün Ulutaşdemir, Mesut Kaya, Şahin Yılmaz, Habip Balsak, Necla Demiroğlu 
Zirve University, Gaziantep, Turkey 
 
INTRODUCTION and AIM: This study was performed in order to evaluate the OHS services in the fire department 
of one of the public institutions located in Gaziantep. 
 
MATERIALS: The data of this descriptive and retrospective study were collected by assessing the recordings of 
214 employees who were working in a fire department of the public institution in Gaziantep between 01.01.2014 
and 31.12.2015. The data of the study were recordings of employees related to the fire trainings, and recordings 
associated with health and safety indications in the use of equipments. 
 
FINDINGS: The obligation of having OHS specialist and occupational physicians will initiate on 01.07.2016 since 
the workplace is a public institution. Nevertheless, OHS studies have already started. Totally 21 employees recei-
ved trainings between 17-26 March 2015 related to hazardous materials, protective equipments for CBRN threats, 
use of CBRN measurement devices and protective equipments, suspicious mail, Ebola virus disease, warning alarm 
signals. All employees were trained about how to respond to the building and plant fire, fire protection, fire extin-
guishing, procedures and techniques for accident carnage and fire. Trainings about response to the building and 
the plant fire were given to 180 employees working for subcontractors between 01.01.2014 and 31.12.2015 upon 
the request of other organizations associated with the institution. In terms of the use of OHS indications in the 
workplace, totally 174 mandatory, stimulating, prohibitive plates were obtained and they were hung where neces-
sary in the workplace. NBC protective clothing education was given to 13 employees and they also received certi-
ficates. The success rate of the exam which was performed after the training was 90%. There was no occupational 
accident detected in the workplace between 2014 and 2015. 
 
CONCLUSION: It is thought that fire trainings provided an important contribution to OHS services in terms of the 
health and safety of employees. 
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İş sağlığı ve güvenliği yönünden yükseköğretim ku-
rumları eğitim binalarında çalışma ortamı göze-
timi 
Oktay Akdoğan1, Murat Etöz2 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
2Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Alanya, Antalya 

GİRİŞ-AMAÇ: Günümüz dünyasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin, hemen hemen tüm çalışma alanlarında 
ortaya çıkan ve uygulama yönünde adım atılan İş Sağlığı ve güvenliği kavramı dünden bugüne çalışma şartları ile 
çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukların yerine getirilmesini hedef almaktadır. GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma 
hayatı için insan faktörü kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çünkü insan, yaşamı için gerekli olan her şeyi üretebilmek 
ve elde edebilmek için çalışmak zorundadır. Çalışmak ise yaşamın bir parçasıdır. Ancak bazen insanlar yaptıkları 
işten ve çalıştıkları ortamdan kaynaklanan fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, 
vb.), kimyasal (toz, gaz, buhar vb.) ve biyolojik (virüs, bakteri, mantar, vb.) olan etkenler nedeniyle sağlık sorun-
ları ile karşılaşabilmektedirler. Oysa yaşamak nasıl bir insan hakkı ise, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak da 
insan için bir haktır. BULGULAR: Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumlarının eğitim binalarında bulunan derslik, 
ofis, laboratuvar, atölye vb. yerlerdeki çalışma ortamlarında, fiziksel, kimyasal, psikososyal, enfeksiyöz, beslenme 
ve ergonomi konusunda sağlık üzerine olumsuz etkiler yapabilecek çeşitli faktörlerin neler olduğu ve çalışma orta-
mında hangi düzeyde bulunması gerektiği incelenmiştir. SONUÇ: Anket yöntemi ile elde edilen sonuçlar neticesinde 
çalışanların ne tür etkilere maruz kaldıkları, belirli zaman aralıkları ile kontrol ve muayenelerinin yapılması ve bu 
konuda önleyici, koruyucu ve düzeltici önlemler alma konusunda yapılacak işlemler tek tek ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. 

Inspectıon of hıgher educatıon buıldıng work envıronment ınterms of occupatıonal he-
alth and safety 
 
Oktay Akdoğan1, Murat Etöz2 
1Akdeniz University, institute of Science and Technology, Antalya 
2Alanya Alaattin Keykubat Üniversity, Engineering Faculty, Department of Industrial Engineering, Alanya/Antalya 
 
OBJECTIVE The occupational health and safety concept, which was emerged almost in all areas of work places and 
steps taken towards the implementation in today’s world of developed and developing countries, is aimed to fulfill 
the responsibilities and rights concerning the working conditions and working environment in a very short period 
of time. METHODS The human factor is an inevitable necessity for the work life. Because, people have to work to 
produce and to get everything for their life. The work is a part of life. However, sometimes people may encounter 
health problems because of the physical (noise, vibration, illumination, non-ionizing radiation), chemical (dust, 
gas, vapors, etc.) and biological (virus, bacteria, fungi, etc.) factors of the duty that they do and the environment 
that they work. In fact, not only living is a human right but also working in a healthy and safety environment is 
also a human right. RESULTS In this study, the factors and the levels of that factors that can have a negative 
effect to health on the physical, chemical, psychosocial, infectious, nutritive and ergonomic issues was investigated 
in the classroom, office, laboratory, machine shop, etc. of institutions of Higher Education buildings. CONCLUSIONS 
It was sought to determine the sort of effects that influences the workers, to control and to inspect the workers at 
specific time periods and to do the necessary preventive, protective and corrective measures in this respect, indi-
vidually, via survey method. 
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İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluğu - Tedarik Zinciri Yönetiminde İSG 
Corporate Social Responsibility of Enterprises - OSH In Supply Chain Management 

PP-010 

Belediyelerin Taşeron Hizmetlerinde Yaşanan So-
runların İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Tes-
piti 
Taner Açi ̇kel1, Burak Hamza Eryiğit2, Nurullah Yücel1, Esin Tümer3, Rüştü Uçan3 
1İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü 
2Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü 
3Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

Bu çalışmada yerel kamusal mal ve hizmetlerin sağlanmasında yerel yönetimler ve dolayısı ile büyükşehir beledi-
yelerinin uygulamış oldukları alternatif hizmet yöntemlerinden birisi olan hizmetlerin ihale yöntemi dahilinde alt 
işveren vasıtası ile yerine getirilmesi yönteminin ortaya çıkardığı sorunlar analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı dün-
yada artan yerelleşme ivmesiyle birlikte Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin artan görev, yetki ve sorumluluğuna 
parallel beliren taşeron kullanma olgusunun iş sağlığı ve güvenliği açısından ortaya koyduğu sorunları tespit etmek 
ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Bu çalışmada bilimsel bilginin elde edilmesine yönelik alan araş-
tırması, içerik analizi, anket gibi yöntemler kullanılarak belediyelerin taşeron hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
açısından yaşanan sorunlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmalar ile belediyelerin taşeron kullanarak 
ürettiği hizmetlerde İSG açısından yapısal, kurumsal, teknik anlamda bir çok sorun yaşandığı belirlenmiş ve bu 
sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

 
The scope of the problems identified in the municipality of outsourced occupational he-
alth and safety services 
 
Taner Açi ̇kel1, Burak Hamza Eryiğit2, Nurullah Yücel1, Esin Tümer3, Rüştü Uçan3 
1İstanbul Metropoliten Municipality Drectorate of Occupatıonal Health and Safety 
2Marmara University Political Science Faculty Local Government Department 
3Usküdar University Department of Occupatıonal Health and Safety 
 
In this study it was analyzed that in the provision of local public goods and services local governments and therefore 
one of the alternative service methods that have been applied by metropolitan municipalities within the bid method 
problems have been emerging from fulfillment by subcontractors. 
The object of this study with increasing decentralization momentum in the world, Turkey with increasing duties of 
metropolitan municipalities appearing fact of using subcontractors parallel of their authority, duty and responsibility 
is to identify the problems in terms of occupational health and safety and propose solutions for them 
In this study, the subcontractor problems have been encountered by municipal services about occupational health 
and safety tried to determine to get scientific knowledge using methods such as literature research, content analy-
sis and survey. With researches have been conducted in municipality services produced by using subcontractors 
associated with perspective of OHSAS determined that there have been a lot of problems in terms of structural, 
institutional and technical and developed solutions to these problems. 
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İSG Kültürünün Toplumda Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması 
Improvement And Dissemination of OSH Culture In Society 

PP-011 

Alışveriş Merkezlerinin Yemek Alanlarında Çalı-
şan Personelin İş Sağlığı ve Güvenliği 
Abdulkadir Bilgin1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Antalya 

Gündelik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen alışveriş merkezileri günümüzde insan hayatının önemli bir 
bölümünü oluşturmakta ve bu önem gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla alışveriş merkezlerinde istihdam edilen 
personelin iş sağlığı ve güvenliği yönünden eğitilmesi hem çalışan hem de alışveriş merkezindeki müşteriler açısın-
dan ayrı bir önem arz etmektedir. Avm’lerde personelin yoğun olarak çalıştığı alanların başında yemek alanları 
gelmektedir. Yemek alanlarında çalışan personel çok uzun çalışma saatleri, yetersiz dinlenme süreleri, tempolu 
çalışma ve çoğunlukla uzun süre kapalı alanda çalışma gibi birçok risk etmenine maruz kalmakta ve beraberinde 
bir çok meslek hastalığına davetiye çıkarmaktadır. Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği yönünden avm yemek alan-
larında çalışanların eğitimleri yeterli olmasa da büyük aşama kaydetmiştir. Ancak bu durum Avrupa birliği ülkele-
rindeki iş sağlığı ve güvenliği ile karşılaştırılırsa yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu çalışmada avm yemek 
alanlarında çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliği yönünden eksiklikleri irdelenmiş ve şartların daha da iyileşti-
rilmesi adına görüş ve önerilerde bulunulmuştur. 

Occupational Health And Safety Of Personnel Who Work İn Food Courts İn The Shopping 
Center 
 
Abdulkadir Bilgin1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz University Institute of Science and Occupational Health and Safety Master's Degree Program Antalya 
2Akdeniz University Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering Antalya 
 
Shopping centers that are an integral part of our daily lives constitute an important has been increasing day by 
day. Accordingly, the training of personnel who has been employed from the point of occupatıonal health and 
safety in the soppıng center represents a different significance in terms of both staff and customers in the shopping 
center. At the beginning of the areas where intensive work of staff gets food courts. Personnels who work in the 
food courts exposure many risks as long working times, inadeguate relaxation allowance,and working covered area 
for a long time. At the same time,they have led to many occupational diseases. 
 
Nowadays, though the trainings of personnels who work in food courts in the shopping center are inadeguate from 
the point of occupational health and safety, great strides make on this subject. However by comparison with 
occupational health and safety in europen countries this situation,it is found to be inadeguate. 
 
As a result of this studying, shortcomings in this area were analyzed and the opinions and suggestion were made 
on behalf of heded the conditions. 
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Kan Merkezlerinde Çalışan Personelin Risk Et-
menleri 
Abdulkadir Bilgin1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lİsans Bölümü Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Antalya 

Geçmişten günümüze hastaneler çalışanlar, tedavi gören hastalar ve onları ziyarete gelen hasta yakınları açısından 
birçok riski de bünyesinde bulundurması sebebiyle özel risk grubuna girmektedir. Kamu kurumlarında iş sağlığı ve 
güvenliği birimlerinin oluşturulmuş olmaması ve uzmanların görev ve yetkilerinin belirlenmemiş olması, iş sağlığı 
ve güvenliği konularında çalışanlara yönelik önlemlerin emekleme aşamasından yürüme evresine geçmesinin 
önünde büyük bir engel olarak durmaktadır. Ayrıca bu konuda gelinen noktanın geçmişe nazaran küçümsenmeye-
cek derecede ilerleme katedildiği de göz ardı edilmemelidir. 
 
Bu çalışmada hastane bünyesinde bulunan kan merkezinde çalışan personelin maruz kaldığı fiziksel risklere yönelik 
bir araştırma yapılıp; çalışanların karşı karşıya kaldığı fiziksel risklerin en aza indirilmesi için alınması gereken 
önlemlerin önemi, bunun yanında uzun ve vardiyalı çalışmanın çalışanlar üzerinde ki olumsuz etkileri ve çalışan 
sağlığının korunmasına yönelik alınacak tedbirlerin uygulamada karşılaştığı sıkıntılar irdelenmiştir. 

Risk Which Expasure Blood Center Solutıon Offers 
 
Abdulkadir Bilgin1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz University Institute of Science and Master's degree in Occupational Health and Safety Department Antalya 
2Akdeniz University Faculty of Engineering Department of Mechanical Engineering Antalya 
 
From past to present, hospıtals have gone over the special risk group due to take many risks the in the relatives 
of patients who come to visit them, treated patients and staffs. 
 
To not yet setting off occupational health and safety units in public institutions and to be undetermined functions 
and powers of specialist have obstruct about taking precautions swiftly for workers on occupational health and 
safety. 
 
As regards past, today progression reached in this regard should not be disregarded. 
 
As a result, in this studying was argued risks which exposure of blood center staff and solutıon offers. 
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İş Güvenliği Kültürünün İş Kazalarına Etkileri 
Hasan Tahsin Kalaycı, Ali Yegin 
Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 

İş güvenliği kültürü, işyerindeki tüm çalışanların çalışma süreçlerinde güvenlikli çalışma bilincini ve ilkelerini iş 
akışının içinde yürütebilme alışkanlıklarının kavramsal yansımasıdır. İş güvenliği ilkelerinin uygulanması risklerin 
ortadan kaldırılmasını veya kabul edilebilir düzeyin altında çalışılmasını olanaklı kılarken, bunun sürekli hale geti-
rilmesi işyerinde kabul görmüş, edinilmiş ve paylaşılan güvenlik kültürünün, işyeri ikliminin ve kültürün önemli bir 
parçası haline gelmesi ile sağlanmaktadır. İş güvenliği kültürünün oluşturulması, geliştirilmesi, sistematik hale 
getirilmesi iş kazalarının en aza indirilmesinde önemli olanaklar sunmaktadır. İş kazaları, en nihayetinde güvensiz 
davranışların güvensiz durumlarla bir araya gelmesi sonucu oluşuyorsa, iş güvenliği kültürünü geliştirme sürecinde 
davranışı güvenli kılmanın sistematik çerçevesi oluşturulmalıdır. Bu sistematik çerçeve, iş güvenliği ilkelerinin ve 
uygulamalarının yaşamsal alt yapısını oluşturmalı ve işi güvenli kılmanın, herkesin işi olmasına hizmet etmelidir. 
Bu araştırmayla tersaneler, denizcilik ulaşım sektörü, ana metal sanayi, fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine 
ve teçhizat hariç) gibi tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde çalışan işçilere güvenlik kültürü ölçek-
lerinden oluşan 48 soru sorulmuş böylelikle anket tarama yoluyla görüşleri alınmıştır. Anket çalışmasıyla elde edilen 
verilerin istatistik analizleri yapılarak çalışanların iş kazası ve ramak kala olay geçirme durumlarının iş güvenliği 
kültürü ile arasındaki ilişki araştırılmış, bulunan anlamlı farklılıklar irdelenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler 
ışığında çalışanların iş güvenliği kültürünün iş kazalarına etkileri hakkında bilgiler elde edilmiştir. 

The Effects of Industrıal Accidents to the Safety Culture 
 
Hasan Tahsin Kalaycı, Ali Yegin 
Gedik University Graduate School of Social Sciences, Occupational Health and Safety Program 
 
Work safety culture, safety at work of all employees in the work process, work is conceptual awareness and 
reflection of the principles of conduct in the workflow habits. The implementation of the principles of occupational 
safety or eliminate the risks under an acceptable level, it is possible to work while in the workplace, making it 
continuous has accepted, acquired and shared safety culture, workplace climate, and to become an important part 
of culture is provided. The creation of a culture of safety, development, occupational accidents are important in 
minimizing the systematic making opportunities. Accidents at work ultimately occurs due to a combination of 
unsafe behaviors unsafe situations if a culture of safety behavior in the process of developing a systematic fra-
mework must be created to keep secure. This systematic framework, principles and practices of safety and create 
the infrastructure vital to make the job safe, you must serve to be everyone's job. With this study, shipyards, the 
maritime transport sector, the primary metal industries fabricated metal products (except machinery and 
equipment) to workers who work in dangerous and very dangerous in the classroom establishments like the safety 
culture question was asked of the scale 48, thus scan through the opinions survey were received. The statistical 
analysis of the data obtained through questionnaire surveys of the employees left at work revision of the state of 
occupational safety accidents and incidents in the event researched the relationship between culture, it found 
significant differences were examined. The data obtained in the study in the light of obtained information about 
the effects of a culture of accidents job safety of employees. 
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İSG ve Güvenlik Kültürünün Benimsetilmesi Ko-
nusunda Öneriler 
Aliye Kaşarcı Hakan1, Mehmet Tolgahan Hakan2 
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 
2İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp ABD 

İş kazalarının %80-95’inin çalışanların güvensiz davranışlarından kaynaklandığı bilinmektedir. Çalışanların bu gü-
vensiz davranışlarının temelinde çok çeşitli nedenler yatmaktadır. Bu nedenlerin başını da içselleştirilememiş iş 
sağlığı ve güvenliği olgusu ile yerleştirilememiş güvenlik kültürü çekmektedir. Çalışan bir kişiye öğretilip hayata 
geçirilmesi beklenen güvenlik kültürü ancak davranış değişikliği ile mümkündür ve bunu yalnızca iş yerinde uygu-
laması beklenmemelidir. Güvenlik kültürü başta çalışma alanlarında olmak üzere hayatımızın her alanında yer al-
malıdır. Yaşam boyu ve herkes tarafından benimsenip uygulandığı taktirde başarı elde etmek mümkündür. Çalışan 
kişi yalnızca dört duvar arasında robot gibi kendinden beklenenleri yapan kişi değildir. Çalışanın sosyal bir insan 
olduğu gerçeği üzerinden gidildiğinde bu kişinin ailesi, arkadaşları, eşi, dostu vardır. Hem güvenlik kültürünün hem 
de iş sağlığı ve güvenliği kavramının geniş bir çerçevede değerlendirilerek tüm halka yayılması gerekmektedir. 
Ancak bu sayede başarı hızlandırılabilir, kazalar, ramak kala olaylar azaltabilir. Bu düşünceden yola çıkılarak ha-
zırlanan bu çalışmada insanlara isg ve güvenlik kültürü algıları dikte ettirilmeden, hatta çoğu zaman kişilerin far-
kında olmadığı şekillerde bilinç altına işlemek amaçlanmıştır. Bunları yapabilmek için kişilerin dikkati nasıl çekilir, 
ne şekilde kişilere ulaşılabilir belirlenecek, farklı gruplara göre farklı (reklam, kamu spotu, yarışmalar, kampanya-
lar, tiyatro gösterileri, vb. gibi) uygulamalarla çalışmanın hedefine ulaşması yolunda önermelerde bulunulacaktır. 

Recommendtions Of Regarding The Internalizatıon Of OSH And Safety Culture 
 
Aliye Kaşarcı Hakan1, Mehmet Tolgahan Hakan2 
1Istanbul Yeni Yüzyil University, Faculty of Health Sciences, Occupational Health and Safety Department 
2İstanbul Universiyt, Institute of Experimental Medicine, Moleculer Medicine 
 
80-95% of the employees are known to work-related accidents caused by unsafe behavior. On the basis of these 
unsafe behavior of employees has a variety of causes. This is leading causes of not internalized ocupational health 
and safety and not placed on safety culture. The employees learned through a safety culture only life is possible 
with expected behavior change and iy should not only be expected to apply in the workplaces. Safety culture 
should be involved in every aspect of our lives, in particular in the work area. It is possible to achieve success if 
adopted and practiced by everyone and throughout the life. Employees are not the only person who people expec-
ted from him between four walls like a robot. Employees are social human being with their wife, family and friends. 
As well as occupational health and safety and safety culture must be evaluated in a wider context and all public 
dissemination is required. By duing this success can be accelerated only, accident and incidents of near misses can 
be reduced. The basis of these considerations, OHS and safety culture perceptions of people without dictated, even 
most of the time the supconscious in ways that are intented to handle people to be aware. To make them how 
attracted the attantion of people, to determine what from accessible to people, proposition will be made towards 
achieving the goal of workin the different applications (advertising, public spots, contests, campaignsi theater 
performances, etc.) according to different groups. 
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Determining the Level of Safety Awareness of Wor-
kers in Textile Industry 
Ayse Ebru Elcin1, Sukran Seker2, Yavuz Ozdemir2, Omer Bilen3, Huseyin Basligil2 
1Occupational Safety Specialist, Ministry of Labour and Social Security 
2Department of Industrial Engineering, Yildiz Technical University 
3Department of statistics, Yildiz Technical University 

Work related occupational diseases and occupational accidents, which cause deaths, loss of limbs, permanent or 
temporary disabilities and financial loses, are the most urgent problems in Turkey and all over the world. All the 
studies done until now show that occupational accidents may be significantly forestalled by avoiding unsafe acts 
and unsafe conditions. As of the 30th of June, 2012, Occupational Health and Safety Act number 6331, in Turkey, 
has come into force, and consolidated all relevant legislation under one act and presented a significant obligation 
to employers. This study was done for determining the level of safety awareness and risk awareness of workers in 
textile industry after compulsory regulations of the law. For evaluating awareness, a survey questionnaire was 
applied to workers who were selected randomly from small and middle enterprises in textile industry. 
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Commercialisation of occupational health and sa-
fety through reform policies: The case of work ac-
cidents in Turkey 
Bünyamin Esen 
Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul 

This study is investigating the core issues of the occupational health and safety regimes within a political economy 
perspective. By presenting evidences from Turkey, as a country recently reformed its occupational health and 
safety regime, the study has involved in the discussion that the reform policies, which are aiming to restrict work 
accidents in a given economy, are being reshaped and diverted in practice with economic and political needs of 
the existing bureaucratic elites, political pressures, incomplete market mechanisms and social cleavages. 
The study have identified five mechanisms to explain how this works on-the-ground: (i) Outsourcing occupational 
health and safety within labour market segregation, (ii) marketization and commercialisation of safety, (iii) clien-
telism and loss of public’s regulatory function, (iv) devaluation of labour by labour market segregation, and finally, 
(v) reproduction of poor-quality services by incomplete market mechanisms. 
For connecting this picture to the political economy literature, the study have conceptualised “workplace murders”, 
by extending and stretching “the white-collar crime concept” in the criminology studies. The presented evidences 
prove that occupational health and safety (and work accidents in this direction) are not, and cannot be accepted, 
as pure legal and technical issues, but they are strongly related with the existing power mechanisms in the bure-
aucracy, democratic deficit in the society and lack of functioning market mechanisms. 
The primary contribution of this study to the literature is connecting the technical studies of occupational health 
and safety to the political and economic studies. It also identifies the problems of public policy reforms in complex 
cases as work accidents. Finally, the study is one of the rare exceptions making research on Turkey’s recent 
occupational health and safety regime after 2012. Thus, the study contributes the literature over political economy 
of Turkey. 
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İş sağlığı ve güvenliği bilgi paylaşım platformu: 
“safety feed” uygulaması 
Burkay Karadayı1, Yusuf Kuvvetli2, Suphi Ural3 
1Çukurova Üniversitesi, İş Güvenliği Ana Bilim Dalı, Adana 
2Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Adana 
3Çukurova Üniversitesi, Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Adana 

Amaç: Sosyal medyanın toplumsal benimsemenin oluşmasında rolü büyüktür. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) kavra-
mının toplum içerisinde kültür haline getirilmesi için iş kazaları ve sağlık unsurlarının yanı sıra İSG kültürü uygula-
malarının etkilerinin öncelikli olarak düşünülmesi gerekir. Dijital platformların kullanımıyla, İSG uygulamaları top-
lumda İSG kültürünün yaygınlaştırılmasında etkili bir araç olarak kullanılabilir.  
Bu çalışmanın amacı, İSG uygulamalarının toplumda yaygınlaştırılması için dijital medyanın kullanılmasıdır. Bu 
doğrultuda geliştirilen dijital platform, bu alanda öncü bir uygulama olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, mobil ve 
web ortamında geliştirilmesi planlanan bu sosyal medya platformunun kavramsal çerçevesi geliştirilmiş ve prototip 
bir uygulama yapılmıştır. 
Yöntem: Önerilen kavramsal modelin geliştirilmesinde üç aşamalı bir yaklaşım kullanılmıştır. Bu aşamalar; sistem 
analizi, veri tabanı tasarımı ve prototipleme aşamalarıdır. Sistem analizi aşamasında, planlanan sistemin sınırlarının 
belirlenmesi ve insan-makine ara yüzü tasarımı kararları verilmiştir. Veri tabanı tasarımı aşamasında, sistemde 
kullanılacak olan veri tipleri ve veri tabanı tasarımı düşünülmüştür. Prototipleme aşamasında geliştirilen sistemin 
uygulanabilirliği ve geçerliliği test edilmiştir. 
Bulgular: İstatistikler 2010 yılında sosyal medya kullanıcı sayısı 0,97 milyar iken 2018 yılında 2,44 milyar olmasını 
tahmin etmektedir. Cep telefonu kullanımının artmasıyla sosyal medya kullanıcılarının da sayıları artmaktadır. Bu 
nedenle sosyal medya, toplumsal haberlerin yayınlanmasında en önemli araç haline gelmiştir. Bu çalışmanın ana 
bulgusu, İSG tecrübelerinin paylaşılması için geliştirilen kavramsal çerçevedir.  
Sonuç: Bu çalışmada, İSG alanında bilgi paylaşımı için “Safety Feed” adı verilen bir kavramsal çerçeve önerilmiştir. 
Geliştirilen bu uygulama sayesinde, iş kazaları azaltılabilir ve insanlar arasında İSG kültürünün yaygınlaştırılması 
sağlanır. 

Occupational health and safety info-sharing platform: “safety feed” application 
 
Burkay Karadayı1, Yusuf Kuvvetli2, Suphi Ural3 
1Department of Occupational Safety, Cukurova University, Adana, Turkey 
2Department of Industrial Engineering, Cukurova University, Adana, Turkey 
3Department of Mine Mechanization and Technology, Cukurova University, Adana, Turkey 
 
Aim: Social media has an important role in terms of adoption regarding society. In order to obtain the cultural 
concept of occupational health and safety (OHS) in the society, the effects of the occupational accidents and health 
concerns in addition to the adoption of OHS applications must be considered first. In digital platforms, OHS appli-
cations can be used as an effective tool for the expansion of OHS culture among people.  
The aim behind this study is the expansion of OHS applications among the society, using digital media. A platform 
is developed as a pioneer study for achieving this purpose. By applying the purpose, the conceptual framework of 
social media platform which is planned with web and mobile databases are developed and this platform is coded 
as a prototype. 
Method: Three-stage approach is used for developing the conceptual framework. These stages include system 
analysis, database design and prototyping phases. In system analysis phase, decisions of the planned system 
limits and man-machine interface design are made. In database designing phase, the data types and database 
design that are used in the system are considered. In prototyping phase, applicability and validation of the propo-
sed system are tested.  
Results: The statistics show that people who use social media number’s whilst 0,97 billion in 2010, it’s estimated 
that there’ll be 2,44 billion users in 2018. By rising of mobile phones usage, social media user number’s increasing. 
Therefore, social media become the most significant tool for publishing society news. The main result of the study’s 
to develop a conceptual framework for sharing experience on OHS.  
Conclusion 
In this study, a conceptual framework called as “Safety Feed” is proposed for sharing information on the OHS area. 
Within using our developed application, the occupational accidents can be decreased and this tool provides expan-
sion of OHS culture among people. 
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Görsel Medya Aracılığıyla Toplumda İSG Kültü-
rünün Yaygınlaştırılması 
Çetin Gençer 
Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik&Elektronik Mühendisliği Bölümü, Elazığ 

Sağlık ve güvenlik, kişisel ve toplumsal gelişmişliğin en temel iki öğesi olarak kabul edilmektedir. Güvenli çalışma-
nın sağlanması, çalışanların sürdürülebilir bir refah seviyesine ulaşabilmeleri için ülkelerin çözmek zorunda oldukları 
sorunların başında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) gelmektedir. 
Çalışma ortamının sağlık ve güvenlik açısından insana uygun hale gelmesi için, sağlık ve güvenlik kültürünün top-
lumda yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için, Dr. Çetin Gençer’ le “İş’ te Sağlık İş’ te 
Güvenlik” adı altında haftada bir kez Elazığ’ da Ulusal Tv kanallarının birinde gönüllü bir program gerçekleştirildi. 
Bu programda İSG alanındaki tüm konular ele alınarak, konuk edilen uzman kişilerle tartışmaya sunuldu.  
Böylece, İSG alanında toplumda farkındalık oluşturuldu ve bu araştırma ile İSG kültürünün camiada yaygınlaştırıl-
ması amaçlandı. 

To Optimize of OSH Culture in the Community by Visual Media 
 
Çetin Gençer 
University of Firat, Faculty of Technology, Department of Electrical&Electronic Engineering, Elazig, Turkey 
 
Health and safety are two main indicators of individual and social development. Occupational Health and Safety 
(OHS) is the leading problem that countries need to solve in order to obtain a sustainable level of welfare for their 
work force. 
To optimize the health and safety of people in the working environment, the health and safety culture must be 
disseminating in the community. “Occupational Health and Safety” program in one of international Tv channels 
(called Fırat Tv) in Elazığ was realized once a week by PhD. Çetin Gençer to be voluntary. In this program almost 
all issues about OHS fields was handed and presented to discussion with several experts. 
Thus, awareness in the society has been implemented in the OHS field and dissemination of OHS culture in the 
community was provided by this research. 
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Toplumun İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki 
Farkındalığı 
Deniz Keşli, Berdan Özkurt 
Mersin Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Mersin 

Bu çalışmada toplumun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı tartışılmıştır. Çalışanların iş sağlığı ve gü-
venliği hakkındaki bilgi düzeyi hazırlanan anket sorularıyla belirlenmiştir. Çalışanlar için hazırlanan bu anket gelecek 
nesiller için iş kazalarını önleme de önemli ipuçları ortaya çıkarmaktadır.  
Bu anket 12 sorudan oluşmaktadır. Anket sonuçları iş sağlığı ve güvenliği hakkında çalışanların bilgi düzeyini önemli 
bir şekilde yansıtmaktadır. Anketimiz farklı sektörlerde çalışan 200 kişiye uygulanmıştır. 
Türkiye de günden güne iş kazası oranı hızlı bir şekilde artmıştır. Oldukça bilinen bir gerçektir ki iş yerinde çalışanlar 
iş güvenliği konusunu daha ciddiye almalı ve iş ile ilgili kazaları azaltmak için iş kazasına yol açan riskleri öngöre-
bilmeli. 

The Awareness of Society for the Occupational Health and Safety 
 
Deniz Keşli, Berdan Özkurt 
Mersin University, Department of Occupational Health and Safety, Mersin 
 
In this study, the awareness of the society on occupational health and safety is discussed. The level of information 
about occupational health and safety of workers is determined by a prepared questionnaire. This questionnaire 
prepared for the workers bring out important hints on the prevention of occupational accidents for future genera-
tions. 
This questionnaire consists of 12 questions. The results of the questionnaire significantly reflect the information 
level of employees about occupational health and safety. Our questionnaire is administered to 200 people working 
in different sectors. 
 
The occupational accident rate in Turkey has rapidly increased day by day. It is a fairly known fact that employees 
in the workplace should take more attention for the occupational health and safety and they should be able to 
predict the risks leading the work accident to reduce work-related accidents. 
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Occupational Health and Safety Basic Rules in 
Hospitals And Safety Culture 
Ismail Hakkı Ocaoğlu1, Derya Tap2 
1Departman of Occupatıonaly Safety Varna Free University, Varna, Bulgaria 
2Health Sciences Instıtutes, Yeniyüzyıl Universıty, İstanbul, Turkey 

Work, work environment and production in manufacturing all kinds of relationships, the use and exchange value 
of goods and services production job. The main components of labor power generation, production tools and work 
environment. If the place of production activities, healthy and safe working environment, regardless of the worker's 
health, positive, negative changes in working life has been positively affected by the negative it is unhealthy and 
unsafe. 
A business arm of the health service is also a branch of production. It contains unique health risks like in every 
business sector. The great number of employees in the health sector in this area is another reason which increases 
the importance of this risk. A very important issue here is remarkable. Subject does not concern only the medical 
staff. Service staff will give employees at risk patients and at least one service area are also of interest to other 
people. 
Safety culture in this context; possible threats and risks to people or institutions of a fundamentally realistic as-
sessment, and prioritization of these threats and the basic values on risks and take preventive action to eliminate 
attitudes that suggest the culture. When we look at in terms of our subject country experienced a lot of accidents 
and the level of preparedness for natural disasters examined the basic statistics on this issue, Turkey's European 
basic safety culture and even emerge as one of the world's most troubled countries. The health sector is also one 
of the most dangerous sectors in terms of occupational accidents. In this study, the safety culture of personal 
protection, warning signs, the business risk assessment of hygiene in the workplace will be discussed in a process 
dating back to the quality of the supply period. Target risks, in a time dimension is defined not in the acceptable 
level. 
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’'İSG kültürünün toplumda geliştirilmesi ve yay-
gınlaştırılması’’ amacıyla anket yoluyla bir şirketin 
çalışanları tarafından iş sağlığı ve güvenliği uygu-
lamalarının değerlendirilmesi 
Arzu Kıroğlu, Didem Ayşegül Acar, Pırıl Memioğlu, Çiğdem Dural 
Turkcell Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. 

GİRİŞ -AMAÇ: İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) kültürünün geliştirilip yaygınlaştırılması için çalışanların bireysel far-
kındalık ve eğitim düzeylerinin geliştirilmesi, İSG çalışmalarına aktif katılımları, görüşlerinin alınması ile desteklen-
melidir. Yürürlükteki yasal mevzuatların yanı sıra işletmelerin bu konuya verecekleri önem İSG kültürünün yerleş-
mesinde olumlu etki yapacaktır. Araştırmada çağrı merkezi çalışanlarının şirkette ki İSG uygulamalarını nasıl algı-
ladıkları ve önerileri incelendi.  
YÖNTEM: Kurum çalışanlarının İSG konusunda memnuniyet düzeylerini, önerilerini ve varsa memnuniyetsizlik 
sebeblerini, İSG personelleri hakkındaki görüşlerini ( resimleri de eklenerek) sorgulayan bir anket hazırlandı.  
20-27 Kasım 2015 tarihleri arasında cevaplanabilen anket; Ankara, İstanbul, İzmir (2), Erzurum, Diyarbakır, Van, 
Kırıkkale, Edirne(2), Sivas, Artvin illerinde toplam 12 lokasyonda ki kurum çalışanlarına elektronik posta yoluyla 
iletildi.  
Anket 1- hiç memnun değilim 2-memnun değilim, 3-memnunum 4-çok memnunum 5- mükemmel olmak üzere 5 
li değerlendirme tablosu ile incelendi. Ayrıca görüş ve önerilerini yazacakları alanlar oluşturuldu.  
Gönüllülük esasına göre yanıt vermeleri istendi.  
BULGULAR: Toplam 10.900 kurum çalışanına anket gönderildi.3007 kişi (%27) ankete yanıt verdi. Genel İSG 
uygulamalarındaki memnuniyet düzeyi 4,06; İSG personellerinden (işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer 
sağlık personeli) memnuniyet düzeyi; 4,24 olarak bulundu. İSG uygulamaları ve önerileri ile ilgili yorum yapan 362 
çalışanın (ankete katılanların %12’si) 48’i (ankete yorum yazanların %13’ü) ) eğitimlerin önemini vurguladı.  
TARTIŞMA - SONUÇ: İSG kültürünün geliştirilmesi ve yerleştirilmesi için çalışanların düzenli olarak görüş ve 
önerilerinin alınması, bu görüş ve önerilerin tek tek değerlendirilmesi olumlu katkı sağlayacaktır. Çalışanların İSG 
konusundaki farkındalık düzeylerinin de eğitimlerle sürekli olarak desteklenmesi gerekmektedir. Şirket çalışanları-
nın İSG kültürünü benimsemesi ise yakın çevresinden başlayarak tüm toplumda bu kültürün yaygınlaşması için bir 
basamak olacaktır. 

Assessment of OHS applications with the purpose of ''development and popularizing of 
occupational health and safety in society'' by a company’s employees through survey 
 
Arzu Kıroğlu, Didem Ayşegül Acar, Pırıl Memioğlu, Çiğdem Dural 
Turkcell Global Bilgi Marketing Advisory and Call Service Inc.,Istanbul 
 
INTRODUCTION- PURPORSE: Development and popularizing OHS(Occupational Health and Safety) culture sho-
uld be supported by employees opinions,improved self-consciousness and educational level and attendance for 
OHS applications.In addition to the current legislation, the awareness level of the state institutions and organiza-
tions would cause a positive effect on OHS culture. 
In this research, perception levels and opinions of call center employees about OHS applications in a company is 
analyzed. 
METHODS: A survey to find out employees satisfaction level about OHS applications, suggestions and their dissa-
tisfactions if present, opinions about OHS personnel (Occupational physician, Occupational safety specialist and 
other health personnel) is prepared.(with the OHS personnel pictures included.)Between 20-27 November2015 
survey could be answered.It is distributed to company's employees in 12 locations (in Ankara, İstanbul İzmir 
(2),Erzurum,Diyarbakır,Van,Kırıkkale,Edirne(2),Sivas, Artvin cities ) via e-mail. 
The survey is analyzed by the scale of 1 to 5 where 1 is for dissatisfied and 5 is for excellent, a field to complete 
with comments and suggestions is formed.The survey is asked to be answered on a volunteer basis. 
RESULTS: The survey is sent to 10.900 company employees in total. The feedback level was %27 with 3007 
employees. The satisfaction level for the OHS common applications is found as 4,06; the satisfaction level for the 
OHS personnel is found as 4,24. The importance of the training activities is higlighted by 48(%13 of the participants 
that used comment field)of 362(%12 of the total participants) employees that gave feedback for the OHS applica-
tions and suggestions. 
DISCUSSION -CONCLUSIONS: A systematic gathering and consideration of employee opinions and suggestions 
would be a positive effect to develop and popularize OHS culture.The awareness of employees about OHS applica-
tions should be supported continuously with training activities.The acceptance level of the employees would be a 
step starting from inner circle for spreading OHS culture in society. 
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İş sağlığı ve güvenliğinde teknolojik gelişmelerin 
mobbing ile ilişkisi 
Emel Perçi ̇n1, Hasan Tahsin Kalaycı1, Ayhan Mergen2 
1Gedik Üniversitesi 
2Marmara Üniversitesi 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE 
TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN MOBBİNG İLE İLİŞKİSİ 
 
Çağımızda sosyal, ekonomik ve teknolojik alanda gerçekleşen hızlı değişim iş hayatını da etkilemektedir. Mesleki 
bilgilerin bir kısmı zamanla geçerliliğini yitirirken diğer taraftan yeni bilgiler ortaya çıkmaktadır. Çalışanların, ku-
rumların ulusal ve uluslararası boyutta bu değişime kayıtsız kalması mümkün değildir. Değişime ayak uyduramayan 
toplumların rekabet ortamında bulunabilmeleri imkânsızdır. Özellikle teknolojik alanda yaşanan yeni gelişmeler bir 
anda eski olabilmektedir. İşte toplumların, kurumların ve ülkelerin sağlıklı örgütlenebilmeleri ve süreklilik kazana-
bilmeleri bu değişmeye ayak uydurmaları ile olabilecektir. İnovasyon sürecinde yaşanabilecek bu hızlı değişimlere 
ayak uydurabilmelerinin en etkin yolu “eğitim” dir. İnsan kaynaklarının kalitesi her geçen gün bu değişimle birlikte 
daha da önemli olmaktadır. 
 
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş hayatına ve özellikle de çalışanlara kolaylık sağlayan teknolojik gelişmeler, 
özellikle de çalışanın farkında olmadan daha fazla yük alması demek oluyor aslında. Eğitim yükü ve rekabet bun-
lardan en önemlisidir. İşimizi kaybetmemek için sürekli inovasyon ve en iyisi olmak için, sürekli eğitim almak 
zorunda kalacağımız bir yüktür bu. Teknolojik konfor adı altında çalışanın görmesini engelleyen ve aslında işverenin 
çalışana uyguladığı mobbingin sevimli halidir. 
 
Faydalarıyla birlikte hayatımıza soktuğumuz teknolojik gelişmeler beraberinde, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 
sinsice ilerleyen zararlarını da getiriyor. Tercih yapma şansımız yoksa veya tehlikeyi göremiyorsak, aslında kısıt-
lanmış durumdayız ve üzerimizde anlamlandıramadığımız bir baskı, beraberinde stres ve tükenmişlikle son bularak 
“teknolojik mobbing” diyebileceğimiz yeni bir kavramla tanışmamızın başlangıcı, insanlığın doğal ve ekonomik den-
gesinin de sonu olacaktır ve insanlığı derinden etkileyecek bir sürece sokacaktır. 
Teknolojik gelişmelerin mobbing ile ilişkisi sürecini değerlendirirken sonuçları sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsa-
mında çalışanları değil, ulusal ve uluslararası boyutta kurumlar ve çalışanlar olarak, inovasyon sürecinde kontrol 
edilemez ve tehlikeler öngörülemezse risk yönetimi başarısızlıkla sonuçlanarak hayatımızı felç ederek, ekonomik 
doğal dengenin bozulmasına neden olacak ve belirsizliğe sürükleyecektir. 
Kontrolsüz güç, güç değildir. 

Mobbing relationship with technological developments 
 
Emel Perçi ̇n1, Hasan Tahsin Kalaycı1, Ayhan Mergen2 
1Gedik Univesıty 
2Marmara Unıversıty 
 
IN SAFETY AND HEALTH AT WORK WITH TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS ARE MOBBING FACTOR WITH RELA-
TIONSHIP 
In our era, the rapid change occurring in the area of social, economic and technological job affects your life. Some 
of the professional knowledge, on the other hand, when expire over time new information emerges. Employees, 
institutions, national and international, it is impossible to remain indifferent to this change. Unable to keep up with 
the change in the competitive environment of communities so that they can be impossible. Especially new deve-
lopments happening all of a sudden old technological areas.  
We're putting our lives along with the benefits of technological advances within the scope of the occupational 
health and safety with insidiously progressive losses. We have to choose, or we can't see the danger, we're actually 
restricted and we aren't able to provide a means of pressure on us, along with stress and out the end of the 
"technological mobbing" renunciation can be interpreted as the beginning of our meeting a new concept, it's going 
to be the end of mankind's natural and economic balance and will deeply affect humanity as a period of time. 
Technological developments in assessing the results of the process of relationship with mobbing is just not within 
the scope of the occupational health and safety workers, national and international institutions and employees in 
the process of innovation, as we can't see the dangers of uncontrollable, risk management failed to paralyze, 
economic life by natural balance will cause uncertainty downstream. 
 
Uncontrolled power, it is not hard to imagine. 
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Ülkemizde metal ve otomotiv alanına ait meslek-
lerde meydana gelen kazalar ve meslek hastalıkları 
Furkan Koyuncu1, Yahya Bozkurt2 
1Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Metal Eğitimi Bölümü, İstanbul, Türkiye 
2Marmara Üniversitesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye 

Ülkenin gelişimi, ihracatın arttırılması ve katma değerin sağlanması sürecinde şüphesiz metal ve otomotiv sektö-
rünün önemi büyüktür. Bu kapsamda ilgili alanlara ait mesleklerde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)’ nin doğrudan 
insan sağlığını etkilemesinin yanı sıra dolaylı olarak işletmelerdeki iş akışı, kalite, üretim vb. katma değer sağla-
mada önem arz edecek ve ülke gelişiminde katkıda bulunacak önemli unsurları büyük ölçüde etkileyeceği düşünül-
mektedir. Kaynaklı birleştirme alanında en çok görülen çalışana ve çevreye karşı ciddi risk teşkil eden gazlar, 
ultraviyole, kızıl ve mor ötesi ışınları, tozlar, dumanlar ve elektriğe çarpılma tehlikesi gibi tehlikeler mevcuttur. Bu 
tehlikelere karşı gerekli önlemler alınmazsa, çalışanlarda astım ve zatüreye yol açabilecek akciğer hastalıkları gibi 
meslek hastalıkları başta olmak üzere cilt hastalıkları, kalp dolaşımı ve görme bozuklukları gibi hastalıklar görüle-
bilmektedir. Detaylı projelendirme ile alana ait havanın temizlenmesi kapsamında sistemin oluşturulması ve gerekli 
koruyucuların kullanımı gibi önlemler alınabilir. Bu önlemlerin haricinde kaynakçının eğitimi, işletmenin çalışma 
koşulları ve riskler hakkında işverenin farkındalığı süreç için önem arz edecek hususlar olarak yer almaktadır. 
Araştırmalar ışığında mesleklere ait en çok karşılaşılan riskler ve olumsuzluklar ve bunlar hakkında yapılacak faa-
liyetler, kaynağında çözümler ve alınabilecek tedbirler İSG çerçevesinde sürece önemli bir katkı sağlayabileceği 
gibi ortak bir paydaş ile ilgili sektörlerde rekabet gözetmeksizin tek bir dilde tüm işletmelere ilgili mesleklere ait 
doğru çözümlerin sunulması şüphesiz farkındalığın artırılması haricinde İSG kültürü oluşumunda yarar sağlayacak-
tır. 

Accidents and occupational deseases that occur in our country on the line of occupation 
 
Furkan Koyuncu1, Yahya Bozkurt2 
1Marmara University, graduate school of science engineering and technology, metallurgy department, İstanbul, 
Turkey 
2Marmara University, faculty of technology, metallurgy and materials engineering department, İstanbul, Turkey 

Importance of metal and automabile sectors are high during development of country, increasing exportation, and 
gaining of added-value. This scope, belonged of accupations whic are germane are consider majorly that Occupa-
tional Health and Safety affects significant factors which can contribute development of country and have impor-
tance to gain added-value, quality, manufacturing, workflow at companies implication besides Occupational Health 
and Safety affects human health directly. Gases, ultraviolet, infrared and ultraviolet radiation, dust, füme and elec-
tric shock are too risky for woprker and envairement at Welded joints purview. If they do not take measure the 
dangers, workers will be ill such as asthma,pneumonitis, lung desease,skin desease,circulatory disorder and visual 
impairment. The precaustions can be that clear of air, necessary protector with planning detaily.
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İş sağlığı ve güvenliğinde psiko-sosyal faktör ola-
rak mobbing; Saha araştırması 
Gamze Çaki ̇r Er 
Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul 

Günümüzde, iş yükünün ve çalışma temposunun fazlalığı, iş güvencesinin azalması, çalışma saatlerinin artması ve 
yöneticilerin destekleyici olmayan ve/veya olamayan yaklaşımları nedeni ile, çalışanların sağlığı olumsuz etkilen-
mektedir. Psikososyal tehlikeler, iş sağlığı ve güvenliği alanının “yeni ve gittikçe artan” riskleri olarak belirtilmek-
tedir. Psikososyal tehlik elerden mobbing, kendi başına suç da oluşturan yapısıyla en fazla zarar verenler arasın-
dadır. Mobbing araştırmaları sorulan soruların işverenleri ve işveren temsilcilerini rahatsız edebilme potansiyeli 
nedeniyle yapılması zor araştırmalardır. Yapılan literatür taramasında özel sektörde İş Sağlığı ve Güvenliği kapsa-
mında Psikososyal Tehlike olarak yapılan mobing araştırmalarına rastlanmamış olması nedeniyle Türkiye’de özel 
sektör çalışanlarına yönelik yapılan ilk araştırma olma özelliği dikkat çekicidir.  
İstanbul’da özel sektöre ait iki işyerinde Mobbing(Yıldırma), Güvenlik Kültürü ve Psikososyal Risk Etmenlerine Ma-
ruziyetin Sonuçları yönünden değerlendirme yapmak amacıyla anket çalışmaları yapılmıştır. Mobbing anketi, Ley-
mann’ın tipolojisi dikkate alınarak, 4 alt ölçek ve toplam 33 ifade içermektedir. Güvenlik kültürü anket formu 
Demirbilek tarafından çeşitli uluslararası kaynaklardan yararlanılarak geliştirilmiş ve 6 alt ölçek, toplam 49 ifade 
içermektedir. Psikososyal risk etmenlerine maruziyetin sonuçlarını ölçen anket, Karadağ ve Beşikçi tarafından ge-
liştirilmiştir, 15 ifade içermektedir. Tüm ölçeklerde 5’li likert tipi yanıt bileşenleri yer almaktadır.  
Araştırmada örneklem seçilmemiş, bütün çalışanların araştırma kapsamına alınması planlanmıştır. Ancak, araştır-
maya iki işyerinden toplam 55 kişi katılmıştır. Katılım oranları işyerleri için %52 ve %56,6’dır. Katılmama gerek-
çesinin incelenememiş olması çalışmanın önemli kısıtıdır. 

Mobbing as a psychosocial factor in occupational health and safety; Field research 
 
Gamze Çaki ̇r Er 
Department of Occupational Health and Safety, Uskudar University,Istanbul, Turkey 
 
In our day, with cause of excessive workload and work pace, diminishing of job security, increasing hour of work 
and unsupportive and/or lack of support attitude of managers health of employees affected adversely. Psychosocial 
hazards indicated as “new and ever-mounting” risks of occupational health and safety field. Mobbing, as a psyc-
hosocial hazard, harms the most with its criminal disposition. Mobbing surveys are hard to perform as that the 
questions has potential to hassle employers and reps of the employer. After the literature review no encounter 
found to mobbing surveys as Psychosocial Hazard at private sector occupational health and safety scope, therefore 
this survey has feature become first survey intended for private sector employees in the Turkey. 
Surveys took at two private sector workplace in Istanbul to evaluate from the point of Mobbing, Occupational 
Safety Culture and results of aspects of Psychosocial Risk Factors. The mobbing survey includes 4 subscales and 
total 33 statements that takes into consideration of Leymann’s typology. The safety culture survey developed by 
Demirbilek with several international sources used as reference and includes 6 subscales and 49 statements. The 
survey for results of aspects of Psychosocial Risk Factors developed by Karadag and Besikci and includes 15 sta-
tements. All subscales has 5 point Likert scale. 
No sample has chosen at survey and it’s planned to take all employees be involved. However 55 employees from 
both companies attended to survey. Rate for attendance for companies are 52% and 56,6%. Important constraint 
of the survey is that no evaluation could be made for absence. 
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İşin Başında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Gamze Uygun 
Batı Basma Sanayi A.Ş., İzmir 

İşletmelerde, iş sağlığı ve güvenliğiyle (İSG) ilgili faaliyetlerde bulunuldukça çalışanlarda İSG kültürü oluşması 
beklenir. Bu çalışmalarla, konu hakkında bilinç oluşturulsa da belirli bir yaşın üstündeki bireylerde kültür oluştur-
maktan bahsetmek için daha detaylı bir süreç gerekmektedir. İSG çalışmalarının kişide kültür oluşturmasından 
bahsetmek için gözlemlenebilirliği gereklidir. 
 
Ülkemizde, uzun süredir gerek yasal zorunluluklardan gerekse bilinç oluşturabilmek adına iş sağlığı ve güvenliğiyle 
ilgili birtakım çalışmalar yapılsa da, bu konuda hedeflenen başarının elde edildiğini tarafsız bir biçimde görebilmek 
pek mümkün değildir. Çünkü işyerlerinde bunu gösteren eylemler ödül-ceza sistemi içinde değerlendirilmektedir. 
Bu sistemde çalışan; ceza puanı, ihtar almamak veya ödüllendirilmek için birtakım konulara dikkat eder. İş sağlığı 
ve güvenliği deyince de çalışanın konu hakkındaki hassasiyetinin kişisel koruyucu donanımlarla sınırlı kaldığı görü-
lür. 
İşbaşı sırasında yapılması amaçlanan bu anket çalışmasıyla işgören bireylerin iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı ve 
bu işin kültür olarak değerlendirilmesinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Deney grubuna, farklı işyerlerinde aktif 
olarak çalışan bireyler seçilmektedir. İsim soyisim bilgisinin verildiği anketlerde, kişilerin gerçeklerden çok ideal 
bilgiyi verme eğilimi gösterebilme ihtimallerine karşılık katılımcılardan tanımlayıcı bilgi olarak cinsiyetleri, son iş-
yerlerinde ne kadar süredir çalıştıkları, çalıştıkları sektör gibi bilgiler istenmektedir. Böylece, anket sonucunda ger-
çek verilere ulaşabilme ihtimali arttırılmaktadır. Çalışmayla, insan kaynakları departmanlarının İSG kültürüne bakış 
açısı değerlendirilmiş olacaktır. Çalışmanın bir diğer önemli boyutu, mevcut durumu yansıtmasına ek olarak, çalış-
maya katılan bireylerde farkındalık yaratacak olmasıdır. Katılımcı kişilerde işe giriş sırasında hayatlarını sürdürmek 
için önemli gördükleri ücret, izin hakkı vb. konuların yanında iş güvenliğine, çalışma koşullarına, dolayısıyla iş 
sağlığına dair sorular sorabileceği farkındalığı yaratılacaktır.  
 
Çalışmada, anketi oluşturan her bir sorunun seçilme nedenine değinilecek ve cevaplar üzerinden İSG kültürü üze-
rindeki ilgi değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeyle güvenlik kültürünün varması istenen asıl nokta üzerinde du-
rularak İSG profesyonellerinde farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. 

Occupational Health and Safety When Start Working 
 
Gamze Uygun 
Bati Basma Sanayi A.S., Izmir 
 
In companies, it’s expected of occurring OHS(Occupational-Health-and-Safety) culture in employees after being 
involved in OHS activities. With this activities, awareness can be created about this issue but more detailed process 
is needed to make a culture for people who’re after a certain age. To mention about making OHS culture, it’s 
required observability. 
In our country, some work about OHS has been doing for a long time either legal obligations or creating awareness 
but targeted achievement couldn’t be obtained. Because these actions are evaluated with reward-punishment 
system in workplaces. In this system, employees only pay attention for penalty points, warnings or being rewarded. 
The sensitivity of employee is limited to PPE(Personal-Protective-Equipment) when any topic is mentioned about 
OHS. 
With doing a survey when starting a job; it’s aimed OHS awareness and identifying of this work as a culture. 
Employees who work actively in another companies are selected to experimental group. Surveys -which contain 
name and surname information- tent to show ideal information instead of correct information. Against this possi-
bility, questions will be asked like gender, how long have they worked in their last job and which sector as a 
descriptive information. Thus, the possibility of access to correct information in the survey results increases. With 
this work, perspective of HR to OHS culture will be evaluated. Another dimension of this work is both reflecting 
the current situation and raising awareness who participate this work. Awareness will increase in participants 
during recruitment about occupational safety, working conditions and therefore occupational health besides enough 
wages, rights to leave etc.  
In the work, each question will be referred to selecting reasons for the survey and answers will be assessed about 
interest over the OHS culture. With this assessment, it’s aimed to create awareness on OSH professionals with 
reaching desired main point on safety culture. 
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İSG kültürünün toplumda geliştirilmesi ve yaygın-
laştırılması mümkün değildir! 
Gökhan Eminoğlu1, Mustafa Yi ̇ldi̇z2 
1OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş., İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürlüğü, İstanbul 
2OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.,İnsan Kaynakları ve Kalite Müdürlüğü, İstanbul 

Ülkemiz çalışma yaşamında İSG kültürü yeterli seviyede değildir ve her platformda geliştirilip yaygınlaştırılması 
konuşulmaktadır. Bu hususta temel sorunun üzerinde durulacak ve çözüm önerileri verilecektir. 
 
Tamamı OYAK Grup şirketlerinde; çimento, otomotiv, demir-çelik, lojistik, finans, ilaç vb. 10’a yakın sektörden 100 
çalışanla bir anket gerçekleştirildi.  
• Şahsi aracı olup ta emniyet kemeri takanların %100’ünün, işyeri aracını kullanırken de emniyet kemeri taktığı, 
• Şahsi aracını kullanırken emniyet kemeri takmayanların %100’e yakını işyeri aracını kullanırken emniyet kemerini 
taktığı, 
• İşyerinde yangınla mücadele ekibinde yer alan çalışanlardan sadece %4’ünün evinde de yangın söndürücü ol-
duğu, 
• İşyerinde acil durum yönetiminde yer alanların hiçbiri evi ve ailesi için bir acil durum planı hazırlamadığı ve bir 
tatbikat gerçekleştirmediği, 
gibi sonuçlara ulaşılmıştır.  
 
Anket sonuçları göstermektedir ki; bir toplumda İSG kültürü yoksa o toplumda sağlık ve güvenlik kültürü de yoktur. 
Bu sebeple İSG kültürünün geliştirilip yaygınlaştırılması; sağlık ve güvenlik kültürünün geliştirilip yaygınlaştırılma-
sıyla beraber gerçekleşecektir. Diğer bir deyişle toplumumuzda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gereken kültür 
sağlık ve güvenliktir. Sağlık ve güvenlik kültürünün varlığı ve yokluğu hastalıklara ve kazalara karşı tedbirli olmak 
ya da olmamaktır. O halde yanıtlanması gereken, “Neden sağlık ve güvenlik tedbirleri; yasal düzenlemeler, işyeri 
İSG kuralları, prosedürler ve denetim mekanizmaları gibi yasaklayıcı veya ödül sistemleri gibi mükâfatlandırıcı 
araçlar vasıtasıyla ama hep başkaları tarafından çalışanlara yaptırılmaya çalışılıyor?” sorusudur. Özetle temel sorun 
toplumda sağlık, sağlığın önemi, hastalık, hastalıktan korunma prensipleri ve teknikleri, kaza, tehlike, risk vb. 
birçok kavramın ne anlama geldiğinin bilinmemesidir. 
 
O halde bu kavramlar toplumu oluşturan bireylere temel eğitim döneminde öğretilmeli, 10, 12 yaşındaki bir birey 
aldığı eğitim vasıtasıyla fiziki yetersizliği dışında anne-babasına temel ilkyardımda bulunabilmeli, yangının kimyasını 
bilmeli. Toplumu oluşturan bireylere okul öncesi eğitimden başlayarak sağlık ve güvenlik anlatılmalı. 
Popularise and improve the OHS in society is not possbile! 
 
Gökhan Eminoğlu1, Mustafa Yi ̇ldi̇z2 
1OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş., Department of Ruman Resources and Quality, İstanbul 
2OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş., Department of Ruman Resources and Quality, İstanbul 
 
Level of consciousness regarding OHS culture is pretty low in our work life. Therefore it's widely discussed that 
there is a need of an improvement at all stages. In this regard, the main problem will be focused on and solutions 
will be offered. 
 
We conducted a survey with 100 employees who work in different companies of OYAK Group that close to 10 
sector. According to survey; 
• %100 of those who wear seat belt on their personal car do the same when it comes to driving company car, 
• Only %4 of employees who are members of firefighting team in their company have fire distinguisher at their 
home, 
• None of the employees who work in emergency case management had't ever planned an emergency case plan 
for their house and practiced this plan, 
above are the some of outcomes. 
 
Result of this survey demonstrates that if OHS culture doesn't exist in a society then we can't talk about the 
existence of HS (health and safety) culture. Therefore, popularization and improvement of OHS culture in society 
can be only realized together with popularization and improvement of HS culture in our daily life. In that case, the 
question arises “Why are all these tools that are solely based on forbidden or reward system; such as safety 
precautions, OHS rules, procedures and audit mechanisms are forced to be used by Employees”. To summarize, 
the main problem is meaning of many concepts such as health and its importance, diseases and the methods and 
technics for protection from it, accidents, risk aren't known within the society. 
 
In this case, this concepts should be taught in the first school of society members and a 10-12 years of individual 
should be able to make first aid to their parents and have some basic knowledge of chemical of fire etc. 
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Çorum, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı İl-
lerinde 2001-2015 yılları arasında meydana gelen 
silah kazalarının incelenmesi 
Gürdoğan Doğrul 
İçişleri Bakanlığı 

Ülkemizde yasal veya yasal olmayan yollardan ateşli silah edinilmesi oldukça kolaydır. Bunun sonucu olarak da 
ateşli silahlarla yaralanmalara ve ölümlere günümüzde oldukça sık rastlanmaktadır. Her yıl yaklaşık on bin kişi 
ateşli silah yaralanması sonucunda yaralanmakta, 3000 kişi de yaşamını kaybetmektedir. Yapılan araştırmalar, 
ülkemizdeki kaza orijinli yaralanmaların genellikle 0-10 yaş arasında ve tüfekle gerçekleştiğini göstermektedir. 
 
Çalışmada 2001-2015 yılları arasında meydana gelen Çorum İli’nde 100, Kırşehir İli’nde 21, Yozgat İli’nde 56, 
Kırıkkkale İli’nde 30 ve Çankırı İli’nde 55 olmak üzere toplamda 262 silah ve mühimmat kazası retrospektif olarak 
incelenmiştir. Her tek kaza dosyası mağdurun cinsiyeti, eğitimi, mesleği ve yaşı, olayın orijini, kullanılan silahın 
cinsi, giriş deliği yeri, silahın ruhsat durumu ve kazanın sonucu açısından incelenmiş ve silan kazalarının azaltılması 
için öneriler geliştirilmiştir. 

An examination of the unintentional gun incidents occurred in the Çorum, Kırşehir, Yoz-
gat, Kırıkkale and Çankırı Provinces between 2001-2015 
 
Gürdoğan Doğrul 
Ministry of İnterior 
 
In our country, it is quite easy to provide firearms through legal or illegal ways. As a result of this situation firearm-
related injuries and fatalities are quite common nowadays. Every year; about ten thousand people are injured and 
three thousand people are killed by gunshot wounds. According to the scientific researches, the unintentional gun 
incidents are occurred between 0-10-year age and with rifles.  
In this research, a total of 262 unintentional gun and ammunition incidents occurred between the years 2001-
2015, including 100 in Çorum, 21 in Kırşehir, 56 in Yozgat, 30 in Kırıkkkale and 55 in Çankırı Provinces, are 
examined retrospectively. Each incident file, examined in terms of sex, education, occupation and the age of the 
victim, origin of the event, the type of weapon used, the entry hole location of the gunshot wound, the status of 
the license of the gun and the consequences of the incident. According to the results of the study, some recom-
mendations were given to reduce the gun incidents. 
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Türkiye ile Finlandiya’nın İş Sağlığı ve Güvenliği 
Alanında Bir Mukayesesi 
Ayşe Ongun1, Kemal Bilen2 
1Kastamonu Üniversitesi, Bozkurt Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik Programı, Kastamonu, Türkiye 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 

Giriş-AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; Türkiye ile İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında sahip olduğu bilimsel nitelikli 
ilkelerin hayata geçirilmesinde Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ilk sıralarda bulunan ve yerleşik bir İSG kültü-
rüne sahip olan Finlandiya’nın İSG alanındaki mevcut durumlarını incelemek ve bu iki ülkeyi İSG açısından muka-
yese etmektir. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma kapsamında; Türkiye ile Finlandiya’nın İSG alanındaki istatistikî verileri tablolar ve gra-
fikler aracılığı ile mukayese edilmiş olup çeşitli değerlendirmeler yapılmıştır. 
 
BULGULAR: Bu çalışmada Türkiye ile Finlandiya; iş kazaları, ölümlü iş kazaları, meslek hastalıkları, İSG alanında 
eğitim, İSG mevzuatı, İSG kurulları, işçi sendikaları ve İSG denetimi bakımından sayısal veriler yardımıyla muka-
yese edilmiş olup Türkiye’nin İSG alanında, gelişmiş bir AB üyesi olan Finlandiya’ya göre oldukça geride kaldığı 
saptanmıştır. Bu olumsuz duruma yol açan temel nedenler; çalışanların ve temsilcilerinin birçok alandaki bilinç 
düzeyinin düşüklüğü, işverenlerin hukukî ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmeyişi ve devletin denetim meka-
nizmasındaki eksiklikler olarak tespit edilmiştir. 
 
SONUÇ: Bu çalışma sonucunda; gelişmiş bir AB üyesi olan Finlandiya’ya göre Türkiye’nin İSG alanında oldukça 
geride kaldığı tespit edilmiştir. Bu sonucun oluşmasındaki en büyük etkenin, eğitimsizliğin yol açtığı bilinçsizlik 
olduğu, bu bilinç eksikliğinin de ancak çalışan, işveren ve devletin üçlü ittifakı ve gayretleriyle giderilebileceği tespit 
edilmiştir. Bunun yanında devlet otoritesinin de; ülkemizde yerleşik bir İSG kültürünün oluşturulması ve geliştiril-
mesini temel hedeflerinden biri olarak belirlemesi ve bunun için gerek denetim mekanizmasını, gerek yaptırımları, 
gerekse teşvikleri etkin kullanması gerektiği kanaatine varılmıştır. 

A Comparison of Turkey and Finland in Occupational Health and Safety Field 
 
Ayşe Ongun1, Kemal Bilen2 
1Kastamonu University, Bozkurt Vocational School, Department of Property Protection and Safety, Civil Defense 
and Fire Fighting Programme, Kastamonu, Turkey 
2Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Yıldırım Beyazıt University, 
Ankara, Turkey 
 
Introduction-Scope: Purpose of this work is to examine current situations of Turkey and Finland, which has been 
in the first range in the European Union (EU) related to scientific qualitative principles of Occupational Health and 
Safety (OHS) and has prescriptive OHS culture, in OHS field and to compare these two countries in terms of OHS. 
 
Material-METHOD: Statistical data of Turkey and Finland in the OHS field are examined within the study via 
tables and charts and several evaluations are performed. 
 
FINDINGS: In this study; occupational accidents, fatal occupational accidents, occupational diseases, education 
in the OHS field, regulations in the OHS field, OHS councils, labor unions, and OHS inspection of Turkey and Finland 
are examined with numerical data. It is determined that Turkey falls quite behind with respect to Finland, a member 
of EU, in the OHS field. Reasons leading to this negative situation are determined to be the lack of awareness of 
employees and their representatives in many fields, employers not fulfilling their legal and moral responsibilities, 
and shortcomings in the governmental inspection mechanisms. 
 
RESULT: In this study, it is found that Turkey falls quite behind in comparison with Finland, a developed member 
of EU, in the OHS field. The most effective factor in the formation of this result is the lack of consciousness due to 
shortcomings of education. It is detected that this lack of awareness can be eliminated by the unified efforts of 
employee, employer, and state. Besides, it has been reached that state authority should determine the formation 
and development of an OHS culture settled as one of its primary objectives, and for this purpose; state should use 
inspection mechanism, sanctions, and also the encouragement effectively. 
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Nükleer güvenlik kültürünün iş sağlığı ve güvenliği 
açısından önemi 
Kübra Aydin1, Kamil Musa Ordu2 
1Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Nükleer Santraller Dairesi, Ankara 
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Afet Yöneti ̇m Araşti̇rma Ve Uygulama Merkezi ̇,İstanbul 

Günümüzde enerjiye olan gereksinimin hızla artması ve küresel ısınma gibi çevresel sorunların ortaya çıkması bizi 
enerji açığını kapatacak ve daha az sera gazı salınımına yol açacak enerji üretimi yöntemlerine yönlendirmiştir. 
Nükleer santraller bu kapsamda sera gazı salınımına sebep olmadıklarından dolayı diğer enerji kaynakları arasında 
önem kazanmışlardır.  
Ülkemizde de nükleer santral kurulması için çalışmalar başlatılmıştır. Akkuyu ve Sinop bölgelerinde kurulması plan-
lanan iki nükleer santral projemiz bulunmaktadır. Ayrıca üçüncü nükleer santral projesi için de yer seçimi çalışma-
ları devam etmektedir.  
Kurulacak nükleer santrallerin güvenli bir şekilde işletilmesi için gerekli önlemlerin santralin tasarım aşamasından 
itibaren alınıp, risk oluşturabilecek her türlü tehlikelerin belirlenip, belirlenen kaynaklara dair toplanan verilerin 
kalitesine göre deterministik ve olasılıksal metotlar kullanılarak oluşabilecek her türlü riske karşı nükleer güvenliğin 
sağlanması gerekmektedir.  
İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının amaçlarından biri sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturarak işletme 
güvenliğini sağlamaktır. Nükleer santrallerde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için nükleer gü-
venlik kültürünün oluşturulması ve her zaman birinci öncelik olması gerekmektedir. 
Ülkemizde de kurulması planlanan Akkuyu ve Sinop Nükleer Santrallerinin güvenli bir şekilde işletilmesi için nükleer 
güvenlik kültürünün proje aşamasından başlamak üzere bu alanda çalışacak tüm kişileri kapsayacak şekilde tam 
anlamıyla oluşturulması çok önemlidir.  
Bu çalışmada nükleer güvenlik kültürü ile anlatılmak istenenin tam olarak ne olduğu, bu kültürün oluşturulması 
için yapılması gerekenler ve çalışanların nükleer güvenlik kültürünü benimsemelerinin iş sağlığı ve güvenliği açı-
sından önemi incelenmiştir. 

Nuclear safety culture importance in terms of occupational health and safety 
 
Kübra Aydin1, Kamil Musa Ordu2 
1Electricity Generation Company, Nuclear Power Plants Department, Ankara 
2Center Of Excellence For Disaster Management, Istanbul Technical University, Istanbul 
 
Increasing electricity demand and environmental problems such as global warming force the countries to use more 
clean energy sources. Such problems increase the importance of nuclear energy because of its zero carbon emis-
sion. 
Nuclear related activities are also ongoing in our country. Turkey is a one of the newcomer country and has two 
Nuclear Power Plant Projects; one of these projects is Akkuyu Nuclear Power Plant Project and the other is Sinop 
Nuclear Power Plant Project. Furthermore, for the third nuclear power plant project of Turkey, site studies are 
going on to find the most suitable site for this project. 
 
For the safe operation of the nuclear power plants, potential sources of hazards should be defined and all required 
measures should be taken from the design stage to decommisioning stage. To protect nuclear power plants from 
any kind of risky situation, all potential sources should be defined and analysed. During the evaluation of the 
potential sources, some kind of methods such as deterministic and porbabilistic methods are implemented accor-
ding to quality of the collected data.  
 
One of the most important objective of the occupational health and safety activities is creating safe and healthy 
working conditions to ensure a safe operation.  
 
To have a safe operation in nuclear power plants which are planned to be established in our country, an important 
mission is establishing and devoloping nuclear safety culture with covering all people who will be involved in this 
project.  
 
In this study, we will firstly define the nuclear safety culture and the actions to be taken to build a strong nuclear 
safety culture in our country. Also, the importance of adopted nuclear safety culture by people will be indicated in 
terms of the occupational health and safety. 
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Ahilikte güvenlik kültürü ve iş güvenliği uygula-
maları 
Mahmut Cihan 
İş Güvenliği Uzmanları Derneği 

Günümüzde birçok işletme, çalışanlara yönelik güvenlik düzeyini yükseltmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır. 
Yapılan çalışmalara bakıldığında temelde işletme güvenliği, yönetim sistemi kurmaya ve iş güvenliği kültürünü 
oluşturmaya yöneliktir. Çalışma ortamının sağlık ve güvenlik açısından insana uygun hale getirilmesi, işletmelerde 
sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulmasına bağlıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için de her ortamda güvenlik 
kültürünün tüm çalışanlara benimsetilmesi ve bunun yaygınlaştırılması bir zorunluluk haline gelmiştir.  
Bugün bu işletmelerin oluşturmaya çalıştığı bu sistemi, geçmiş dönemlerde ahilik sistemi ile oluşturulduğunu göz-
lemleyebiliyoruz. Ahilik siteminde kullanılan birçok kavramın günümüzde de varlığını sürdürdüğünü, hatta bu kav-
ramların benzerlerinin bir çok gelişmiş ülkelerde de uygulandığını gözlemleyebiliyoruz. Ahilik sistemi sadece bir 
toplumsal birlikteliği oluşturan olgu değil, iş hayatına yönelik çalışmaların yapıldığı belirli kurallar çerçevesinde iş 
yerlerinde oluşan bir kültür sistemdir. Bu sistem sayesinde Anadolu’nun bir çok yöresinde el sanatları ve zanaat-
karlık günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir. Sadece usta çırak ilişkisini incelediğimizde bile ustanın çıraklara 
mesleğin inceliklerini öğretirken bunun yanında iş ahlakı, toplum ahlakı ve güvenlik kültürünün inceliklerini de 
öğrettiğini gözlemleyebiliyoruz.  
Bu bağlamda sunumum, geçmişten günümüze kadar gelen ahilik sitemi ve bu sistemin inceliklerinin incelenmesi, 
sonrasında da iş güvenliği kuralları ve güvenlik kültürü açısından hala canlılığını koruyan örneklerinin irdelenmesini 
içermektedir. 

Overview of safety culture and occupational safety at ahi community (Turkısh-islamic 
guild) 
 
Mahmut Cihan 
occupational safety specialist association 
 
Nowadays, many businesses study in order to increase the safety level. It is about to business safety, establishing 
a management system and creating occupational safety culture. Making the occupational environment suitable for 
human is bound up with occuring health and safety culture at business. It has become imperative in order to 
realize the issue, generalizing and adoption of  
safety culture for all employees.  
Today, this system that businesses want to occur, ıt was created with Ahi community ( turkish-islamic guild) in 
the previous period. We see that many of the notion used in Ahi community sustain the entity today. Even many 
of developed countries use analog of this system. Ahi community is not only a fact constituting communal cohesion, 
but also a culture system that generates in the  
work places. Thanks to this system, handcrafts and craftsmanship that are in many parts of Anatolia survived until 
now. Even if we only examined the master-apprentice relationship, when the master teaches the subtlety of pro-
fession at the same time he teaches the subtlety of work ethic, community ethic and safety culture. 
In this context, my presentation comprises of coming from the past the present Ahi community and examining the 
subtlety of this system, after it comprises of examining in terms of occupational safety rules ans safety culture still 
protect its vitality examples. 
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İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışma koşul-
larının yeterliliği 
Mediha Turgut1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı,Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Antalya 

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları bir yandan madenlerde, inşaatlarda, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamı yaratmak için çabalarken diğer yandan da işveren karşısında güvencesiz, düşük ücretler ve sosyal güven-
ceden yoksun çalışma şartlarıyla mücadele etmeye çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği uzman-
ları yasa gereği ücretlerini hizmet verdikleri işverenlerden ya da işletmelerden almaktadırlar. Bu durum iş sağlığı 
ve güvenliği uzmanlarının daha adil, bağımsız, nitelikli ve mesleki etik çerçevesinde bir hizmet verebilmesi açısın-
dan sıkıntılar teşkil etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de çalışan iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışma koşul-
ları ele alınarak diğer ülkelerdeki iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının çalışma koşulları ile karşılaştırılması yapılmış-
tır. Bu amaçla hazırlanan çalışmada öncelikli olarak iş güvenliği sektöründe genel bir değerlendirme yapılmıştır, 
daha sonra diğer ülkelerdeki iş sağlığı ve güvenliği sisteminin çalışma koşulları ele alınmıştır. Bunun yanı sıra iş 
sağlığı ve güvenliği uzmanlarının güvencesiz çalışma koşulları, ücretlerinin belli bir standartta olmaması ve çalışma 
saatlerinin çok fazla olması gibi durumlar ele alınmıştır. 

The adequacy of the working conditions of occupational health and safety experts 
 
Mediha Turgut1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Departman of occupational health and safety, Akdeniz University, Antalya, Turkey 
2Departman of mechanical engineering, Akdeniz University, Antalya, Turkey 
 
Occupational health and safety specialists on the one hand, mining, construction, workplace health and to create 
a safe working environment struggles on the other hand against employers precarious, they are trying to struggle 
with low wages and social security lacks working conditions. As well as occupational health and safety experts, law 
must serve the fees they receive from the company or employer. n this case, occupational health and safety 
specialists are more than just independent, poses problems in terms of quality and can provide a service in the 
framework of professional ethics. This study was conducted to compare with Turkey on worker health and safety, 
working conditions in other countries by taking the specialist occupational health and working conditions of security 
experts. Primarily in the safety industry study prepared for this purpose an overall assessment is made, then the 
working conditions of other countries in occupational health and safety systems were discussed. 
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KONAKLAMA TESİSLERİNDE - YANGIN 
SÖNDÜRME SİSTEMİ (Tasarım - Kurulum – İş-
letim) HİZMETİNDE DAVRANIŞ BOZUKLUĞU 
Memet Gültek1, Serdar Gültek2 
1İş Güvenliği Danışmanı 
2İstanbul Üniversitesi 

Turizmi gelişmiş ülkelerde yer alan konaklama tesislerin yangın güvenliği değerlendirmesi yürütülürken izlenen 
yaklaşım ana hatlarıyla şu şekildedir:  
 
• İncelenen kısımdaki yanıcı malzemelerin tespit edilmesi 
• Görünür (alevli) ve görünmez yanmaya sebep olabilecek tutuşma kaynaklarının tespit edilmesi, 
• Yangının hızlı şekilde tespit edilmesini, fark edilmesini, algılanmasını sağlayacak sistemin incelenmesi 
• Tespit edilen/algılanan yangının hızlı bir şekilde duyurulması, gerekirse alarm verilmesi, 
• Yangını tespit edenlerin ilk müdahaleyi gerçekleştirmesi 
• İlk müdahaleye rağmen gelişen yangının bina içindeki hareketi ve bu gazların tahliye yollarının incelenmesi, 
durumun tesisat üzerinden tespit edilmesi 
• Bina yapı malzemelerinin, tesis/makine ve teçhizatlarının yangını ilerletme durumunun belirlenmesi, 
• Yangın alevi, dumanı ve sıcak gazların yaydığı ısı ile yapısal ve yapısal olmayan elemanların dayanımının tespit 
edilmesi  
• Gelişmekte olan bir yangın esnasında, çalışan personelin ve ziyaretçilerin bina dışında güvenli bir bölgeye tahli-
yesini sağlayacak kapı, koridor, geçit, merdiven ve aydınlatma sistemlerinin mevzuatta belirtilen esaslara uygun-
luğunun belirlenmesi, 
• Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirecek personelin organizasyonunun incelenmesi ve değerlendirmesi. 
 
Bildiri yazarları bu esaslar çerçevesinde ülkemizde farklı coğrafi bölgelerinde bulunan başta İstanbul ili turizm hiz-
metlerinde yer alan otellerin yangın güvenliği risk değerlendirme raporlarını hazırlamışlardır. Gerçek konaklama 
tesislerinde hazırlanan ve resmi makamlara sunulacak şekilde yapılan bu çalışmalardan elde edilen bulgular turizm 
sektörü özelinde değerlendirilmiştir. 2002 yılından bu yana yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hak-
kında Yönetmelik maddelerinde yıllar içinde revizyon olmuştur. Konaklama tesislerinin durumunun yönetmelik 
maddelerinde gerçekleşen revizyonlar ile birlikte değişimi, yangın olayları sonucu yaşanan kayıplar ve turizm te-
sislerinde yangın kazalarına zemin hazırlayan durumlar (yangın algılama/ ihbar/ söndürme sistemi) çalışanların ve 
işverenlerin davranışlarının bir yansıması olduğu bakış açısıyla irdelenecektir. Yaşanan gerçek olaylara ait haberler 
gerçek ortamlardan edinilmiş görseller eşliğinde sunulacaktır. 2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 2009 
tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İSGK’na göre çıkarılan Yönetmeliklerde yer alan 
hükümlerin çalışma yaşamındaki yanlış tutumları ve eksik davranışları nasıl pozitif yönde etkileyebileceği katılım-
cılara aktarılacaktır 
DISORDER IN CONDUCTING FIRE SAFETY SYSTEM (Design - Installation - Operation) 
SERVICE - IN SPECIALIZATION OF ACCOMMODATION FACILITIES 
Memet Gültek1, Serdar Gültek2 
1OS&H Consultant 
2Istanbul University 
 
Fire safety assessment of accommodation facilities in developed countries is conducted as outlined below. 
• Defining combustibles in premises 
• Defining ignition sources that will lead to both visible combustion and smoldering combustion and also oxidation 
reactions. 
• Examining fire detection system 
• Examining fire alarm system along with announcement system 
• Examining ability of first responders and necessary equipment that will be used by first responders located in the 
premises 
• Defining internal pathways that will lead fire smoke to propagate along building spaces and shafts 
• Examining construction materials and possible fire propagation along equipment and machinery in the building 
• Examining fire resistance of structural and non-structural elements of the building  
• Defining and examining means of egress that will be used by occupants of the building 
• Assessing organization of first responders 
Authors has written fire safety assessment reports for tourism facilities used for boarding and hospitality in different 
geographical regions in Turkey but those reports involve facilities that are located primarily in Istanbul region. 
Possible evolution of conditions in these facilities is examined as Fire Safety Code has been revised in years to 
present date. Actual fire event losses and conditions that lead to fire losses such as malfunctions and deficiencies 
of detection, alarm and suppression systems are evaluated as a reflection of misbehavior of both employers and 
employees. 
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“Akılcı ilaç kullanımı bilincini teşvik etmeye” yö-
nelik etkinlik kapsamında anket yoluyla bir şirke-
tin çalışanlarının ilaç atığıyla ilgili tutumlarının in-
celenmesi 
Arzu Kıroğlu1, Mustafa Kemal Eryar1, Ahmet Akıcı2, Ülkü Sur Ünal2 
1Turkcell Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. 
2Marmara Üniversitesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı 

GİRİŞ-AMAÇ: İlaç israfını ve dolayısıyla akılcı olmayan ilaç kullanımı sorunlarını azaltmanın yollarından birisi de 
ilacı kullananların bu konuda doğrudan farkındalıklarının artırılmasıdır. Türkiye’de toplumun akılcı ilaç kullanımı 
(AİK) konusunda bilinçlendirilme girişimleri daha çok kamu aracılığıyla yürütülen faaliyetlerle sağlanmaktadır. Sos-
yal sorumluluk projeleri üstlenen kurum ve kuruluşların konuya desteği bu sürecin başarısına ciddi ölçüde ivme 
katabilir. Araştırmada özel bir iletişim şirketi çalışanlarının evde ilaç bulundurma ve bu ilaçların atığını yönetme 
konusundaki tutumlarının incelenmesi amaçlandı.  
YÖNTEM: AİK bilincini geliştirmeyi teşvik etmeye yönelik Turkcell Global Bilgi özel iletişim şirketi tarafından yürü-
tülen projenin üç bölümden oluşan ayrıntılı değerlendirmesinin katılımcı anketini içeren ikinci bölümünün verileri 
bu sunumda ele alındı. Kurum çalışanlarının ilaç kullanım alışkanlıklarını sorgulayan bir anket hazırlandı ve bu anket 
14.11.2013-18.11.2013 tarihleri arasında toplam 4 ildeki (İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Erzurum) kurum çalışanla-
rına elektronik posta yoluyla iletildi. Gönüllülük esasına dayanarak ankete yanıt vermeleri istendi. Ankette özetle, 
kurum çalışanlarının evde ilaç bulundurup bulundurmama, son kullanma tarihine (SKT) dikkat edip etmeme ve bu 
ilaçların atığını yönetme konusundaki tutumları sorgulandı.  
BULGULAR: Toplam 4415 kurum çalışanına anket gönderildi. Bunlardan 1739’u (%39,4) ankete yanıt verdi. An-
kete katılanların %49,0’ı evinde kullanmadığı ilaç bulunduğunu beyan etti. SKT’si geçen ilaçları katılımcıların 
%79,4’ünün normal çöpe attığı, %11,4’ünün ise lavaboya ve klozete attığı tespit edildi. Katılımcıların %83,6’sı ise 
bu şekilde evde bulundurdukları ilaçları imkan olursa, birilerinin değerlendirmesine verebilecekleri yönünde istekli 
olduklarını beyan etti.  
TARTIŞMA ve SONUÇ: Anketi yanıtlayanların yaklaşık yarısının evinde kullanılmayan ilaç bulunduğu, bu kişilerin 
büyük çoğunluğunun söz konusu ilaçların atık yönetiminde sorun yaşadığı ve bu ilaçları imkan olursa, elverişli 
biçimde değerlendirmesi için verebilecekleri yönünde istekli oldukları anlaşılmaktadır. Bu tespitler, toplumun evde 
gereksiz yere ilaç bulundurma konusunda ciddi ölçüde bilgilendirme ve yönlendirmelere ihtiyacı olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

The survey of the employees of an institution through examining attitudes about phar-
maceutical waste within the scope of ‘’to encourage the awareness of rational use of 
medicine” activities 
 
Arzu Kıroğlu1, Mustafa Kemal Eryar1, Ahmet Akıcı2, Ülkü Sur Ünal2 
1Turkcell Global Bilgi Marketing Advisory and Call Service Inc.,Istanbul 
2Marmara University Faculty of Medicine Medical Pharmacology Dept., Istanbul 
 
Introduction -PURPOSE: One of the ways to reduce the problems of irrational pharmacotherapy is to increase 
directly the people’s awareness using the drug about this subject. In Turkey, awareness-raising initiatives of society 
about rational use of medicine (RUM) are usually provided by the public.Support of the other organizations which 
have undertaken social responsibility projects can accelerate significantly the success of this process. In this rese-
arch, it was aimed to investigate possession of drugs at home and attitude of managing waste of these drugs of a 
private communication company’s (PCC) employees. 
METHODS: This project consists of three parts and it was a detailed assessment which was carried out by Turkcell 
Global Bilgi PCC in order to promote RUM awareness.This survey as a part of the project was presented. A questi-
onnaire which includes participants’ drug utilization habits was responded voluntarily by e-mail to the institution 
employees in four cities (Istanbul, Izmir, Diyarbakir, Erzurum) between 14.11.2013-18.11.2013. The possession 
of drugs at home or not, attention to expire date and attitudes towards managing waste of drugs were queried 
briefly at this questionnaire. 
RESULTS: Survey was responded by 1739(39.4%) of total 4415 institution’s employees. It was found that parti-
cipants declared that they had unused drugs at home (49.0%); they threw expired date drugs into the household 
trash (79.4%); they threw them into the washbasin and toilet (11.4%);if it is possible they could give these unused 
drugs to the one who is willing to assess them (83.6%). 
Discussion -CONCLUSION: It is understood that approximately half of the respondents have unused drugs at 
home; the majority of them have problems about managing waste of these drugs and if it is possible they are 
willing to give these drugs in order to assess suitably.These findings indicate that society severely needs for gui-
dance and information about unnecessary drug possession at home. 
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Ulusal ve İşletme Düzeyinde Güvenlik Kültürü 
Osman Sayar 
İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER) 

Öncelikle eğitim sistemine iş sağlığı ve güvenliğini entegre etmeli, toplumu bu konuda geleceğe hazırlamalıyız. 
Aileleri bilinçlendirmek suretiyle, ebeveynlerin sosyal yaşamda çocuklarına iş güvenliğini anlatabilen bir yapıya 
sahip olmalıyız. Devlet, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yasal düzenlemeler yapan, denetim mekanizmasını etkin 
çalıştıran işveren, iş planlarına iş güvenliğini dahil ederek güvenliğe öncelik veren çalışanlar ise, bana bir şey olmaz 
mantığını savunmak yerine kuralları uygulayan, mesai sonu evime nasıl sağlıklı gidebilirim’i savunan yapıya sahip 
olmalıdır. Politikalar proaktif, insan – sistem odaklı hazırlamalı ve pozitif kültürün yerleşmesinde anahtar adım 
olmalıdır. Avrupa ülkelerinde iş kazası rakamlarının düşük olmasının nedenlerden biri de budur. Onlar sistemlerini 
öyle bir kurmuşlar ki “ insan öldürmemek üzerine”...Bizlerinde insan odaklı sistem kurmamız gerektiğine inanıyo-
rum. 
Ulusal ve işletme düzeyinde güvenlik kültürünün oluşumunda ortak olan EĞİTİM’dir. Ancak, kültür yavaş ve fonk-
siyonel olarak gelişir. Bu yüzden, daha ilkokul yıllarında en azından lise yıllarında ders olarak anlatılacak, gerekirse 
saha da birebir gösterilecek bir süreçtir. Aynı zamanda aile de güvenli davranış bilincinin oluşturulması da temelin 
sağlamlaştırılması için önemlidir. Kaza, sadece işyerlerinde meydana gelmemekte, arabada giderken, evde, mar-
kette de gelebilmektedir. Dolayısıyla, işin sağlığı ve işin güvenliği yoktur, yaşam güvenliği vardır. 

The Safety Culture At National And Busıness Level 
 
Osman Sayar 
Occupational Health And Safety Association 
 
Primarily, occupational health and safety should be integrated into the education system. The community must 
prepare for the future about this issue. Families should be concious about the issue of occupationel health and 
safety. We have to have the system that families can educate their children in the social life. Goverment has to 
make legal arrangement according to the needs of the country. Employer has to operate the control mechanism 
effectively. And labors must give priority to include the occupational safety of the business plan. Instead ‘the logic 
of nothing happens to me’, labors must obey the rules and they have to line up with the character that ‘ how do ı 
go home health at the and of the overtime’. Politics must be arraged proaktif and people-oriented and they have 
to be a key step in understaning the positive culture. One of the reasons is the low level of occupational accidents 
in European countries as well. Their system is built on a sturdy foundation. Primarily, they think ‘ human mustn’t 
dies’… I believe we also must establish the people-oriented system.  
Education which is the common in the formation of safety culture at national and bussiness level.But the culture 
develops slowly and functional. Therefore this education is described as a course in the primary school years or at 
least high school years. If necessary practical training is taught in the field. At the same time, the consciousness 
of safe behavior must be created in the family. This issue is important becauce of strenghtening the consciousness 
of safe behavior. Accident is not only happen at business but also occur at home, at shopping and while driving. 
Because of this, there is not the health of business or the safety of business, there is the safety of life. 
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İşçi sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde istatistiki 
verilerin çalışanlardaki yeri 
Selman Aslan1, Ayhan Mercan2, Ekrem Manisalı3 
1Muş Alparslan Üniversitesi 
2iş Teftiş Kurulu 
3İstanbul Üniversitesi 

İş kazaları, gelişmekte olan toplumların en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Çalışma ortamın-
daki olumsuz şartlar ve risklerden dolayı iş kazası meydana gelmektedir. Ülkemizde ki İSİG (İşçi Sağlığı Ve İş 
Güvenliğinin) ne kadar önemli olduğu resmi istatistiklerde de görülmektedir. Başta TÜİK (Türkiye İstatistik Ku-
rumu) olmak üzere ilgili kurumlar, belli periyotlarla İSİG ile ilgili istatistiki veriler sunmaktadır.  
Bu çalışmanın amacı, iş kazalarına maruz kalma ihtimali yüksek olan çalışanların, İSİG ile ilgili paylaşılan istatistiki 
verilerden ne kadar farkında olduğunu ile ilgilidir. İSİG, öncelikle “insanın” kazalardan korunmasını amaçlamış bir 
sistemle gerçekleşir. İSİG için sürdürebilir iyileştirmeler için, çalışanlara gerekli istatistik verilerin paylaşılması ge-
rekir. 

In the context occupational health and safety place in terms of employees the data of 
statistics 
 
Selman Aslan1, Ayhan Mercan2, Ekrem Manisalı3 
1Muş Alparslan University 
2Labour Inspection Board 
3İstanbul University 
 
Occupational accidents continues to be one of the most important problems of developing society. Due to the risks 
and adverse conditions in the work environment, occupational accidents occur. How important is it that the official 
statistics on the health and safety of our country can be seen. At first TSI (Turkey Statistical Institute), including 
relevant institutions, offers statistical data on occupational health and safety at certain intervals. 
The purpose of this study, exposure to occupational accidents with a high probability of working, occupational 
health and safety related to the sharing of statistical data is related to how much he was aware. Occupational 
health and safety, firstly "human" is performed with a system that aims at the prevention of accidents. For susta-
inable improvements to occupational health and safety, it must be shared with employees of the necessary statis-
tical data. 
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Güney Marmara Bölgesi’ndeki çalışanların iş sağ-
lığı ve güvenliği algısı 
Sema Bilici1, Ercüment Neşet Dizdar2 
1Yalova Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yalova 
2Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Karabuk 

Çalışmanın Amacı: Çalışma hayatı; çalışan kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yaşamını etkileyen en önemli etken-
lerden biridir. Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliği kavramı, sürekli olarak değişen, çalışanları korumaya yönelik 
uygulamalar ve incelemelerin, kanun ve yönetmeliklerle desteklenmesi durumudur. 
Sanayileşmeye bağlı olarak, her yıl milyonlarca kişi iş kazalarına ve meslek hastalıklarına maruz kalmaktadır. Gü-
nümüz istatistikleri her 2,5 saatte 1 işçinin iş göremez duruma geldiğini açıklamaktadır. 
Bu verilere bakılarak, İş Sağlığı Ve Güvenliği açısından en önemli husus, iş kazaları ve meslek hastalıklarından 
korunmanın mümkün olduğunu bilmek ve bu alanda gereken önlemleri uygulayabilmek, yani bir bakıma çalışanla-
rın İSG algısıdır. 
Bu çalışma, Güney Marmara Bölgesi’ndeki işletmelerde çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında bilgi düzeyini 
ölçmek ve öneriler sunmak amacıyla yapılmıştır. 
Yöntem: Araştırmada, Güney Marmara Bölgesi’nde yer alan işletmelerde çalışan, araştırma kapsamında rasgele 
seçilen 216 denekten alınan veriler ışığında İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Algısı araştırılmıştır. Farklı illerdeki 
çalışanlar ile yüz yüze anket görüşmesi yapılarak kişilerin ne derece bilgi sahibi olduğu ölçülmüştür. 
Bulgular: Çalışanlardan %17,6’sı sağlık, %3,1’i eğitim, %25’i inşaat, %41,2’si üretim, %7,5’i ticaret, %5,6’sı bilgi 
ve iletişim sektöründendir. Toplam çalışma süreleri bakımından ise, 0-1 yıl arasında çalışanlar %13,50, 1-5 yıl 
arasında çalışanlar %10,80, 6-10 yıl arasında çalışanlar %8,10, 10 yıl ve üzeri çalışanlar ise katılımcıların 
%67,60’ını oluşturmaktadır. Ayrıca ankete katılanlardan %43.51’i kadın, %56,49’u erkektir. 
Sonuçlar: Ankete katılan 216 çalışanın büyük bir çoğunluğunun İş Sağlığı ve Güvenliği algısının yeterli olmadığı, 
bu konu hakkında yeterince bilgilendirilmediği ve dolayısıyla oluşabilecek iş kazaların ve mesleki hastalıklar hak-
kındaki bilgilerinin umulandan düşük olduğu tespit edilmiştir. 
Sonuç olarak yoğun işgücü çalışanların ağırlıklı olduğu bu bölgede, İş Sağlığı ve Güvenliği konulu eğitimlerin daha 
da sıklaştırılarak çalışanların ve hattizatında tüm toplumun bilinçlendirilmesi faaliyetlerine davam edilmesi gerektiği 
kanısı hakim gelmiştir. 

Occupational health and safety perception of workers in Southern Marmara Region 
 
Sema Bilici1, Ercüment Neşet Dizdar2 
1Yalova University, Institute of Science and Engineering, Department of Industrial Engineering, Yalova, Turkey 
2Karabuk University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Karabuk, Turkey 
 
Purpose of the Study: Working life is one of the most effective factors that affects the worker physically, physi-
ologically and socially. The concept occupational health and safety is the applications and investigations supported 
by continuously updated laws and regulations which all aim to protect workers.  
Millions of people experience work-related accidents and illnesses each year parallel to industrialization. Today’s 
statistics say that one worker in every 2.5 hours lose his (her) ability to work.  
The most important issue in terms of occupational health and safety is to know that it is possible to avoid from 
work related accidents and diseases by taking the appropriate measures and improving the OHS perception and 
awareness of the workers.  
This study aims to measure the knowledge level of workers in Southern Marmara Region on Occupational Health 
and Safety, and to make some suggestions.  
Method: Occupational Health and Safety Perception is investigated by randomly choosing 216 people from busi-
nesses in Southern Marmara Region. Face to face survey is performed in different cities to determine the knowledge 
level of the workers.  
Findings: Sector of the workers are; health (17.6%), education (3.1%), construction (25%), production (41.2%), 
trade (7.5%), andinformation and communication (5.6%).Work-life distribution of the samples was; 0-1 year 
(13.50%), 1-5 years (10.80%), 6-10 years(8.10%), and more than 10 years (67.60%). 43.51% of the sample 
workers are female and 56.49% are male. 
Results: It was determined that most of 216 workers included to the study don’t have a proper and adequate 
perception of Occupational Health and Safety and they are not informed and trained enough on work related 
accidents and diseases.  
It was concluded that OHS training should be intensified in this region to develop a better understanding and 
awareness on the workers and all people in the region. 
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Endüstriyel Tesislerin Yangın Güvenliği Uyumu – 
Bir Saha Araştırması 
Serdar Gültek 
İstanbul Üniversitesi 

Ekonomisi ve sanayisi gelişmiş ülkelerde yer alan endüstriyel tesislerin yangın güvenliği değerlendirmesi yürütü-
lürken izlenen bir yaklaşım vardır. 
 
Bildiri yazarları bu esaslar çerçevesinde ülkemizde farklı coğrafi bölgelerde bulunan başta kimya, otomotiv, petro-
kimya, tekstil, kağıt üretimi ve kağıt ürünleri, ilaç üretimi, sağlık hizmetleri, turizm hizmetleri, gemi inşaatı sektör-
lerinde yer alan endüstriyel tesislerde yangın güvenliği risk değerlendirme raporları hazırlamışlardır. Gerçek tesis-
lerde hazırlanan ve resmi makamlara sunulacak şekilde yapılan bu çalışmalardan örnek tesisler seçilerek elde edilen 
bulgular sektör bazında istatistiki olarak değerlendirilmiştir. 2002 yılından bu yana yürürlükte olan Binaların Yan-
gından Korunması Hakkında Yönetmelik maddelerinde yıllar içinde revizyon olmuştur. Tesislerin durumunun yö-
netmelik maddelerinde gerçekleşen revizyonlar ile birlikte değişimi bildiride irdelenmiştir. 

Field Research of Industrial Facilities in Compliance With Fire Safety 
 
Serdar Gültek 
Istanbul University 
 
Fire safety assessment of industrial facilities in developed countries is conducted as outlined below. Author has 
written fire safety assessment reports for industrial facilities in different geographical regions in Turkey but those 
reports involve facilities that are located primarily in Istanbul region. Possible evolution of conditions in these 
facilities is examined as Fire Safety Code has been revised in years to present date. Actual fire event losses and 
conditions that lead to fire losses such as malfunctions and deficiencies of detection, alarm and suppression sys-
tems are evaluated as a reflection of misbehavior of both employers and employees. 
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ISG Kültürünün Toplumda Geliştirilmesi ve Yay-
gınlaştırılması 
Sevgi ̇ Kortel1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstiüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Antalya 

İş sağlığı ve güvenliği sadece iş yerlerinde gerçekleştirilen bir uygulama değildir. Toplumun her kesimine iş sağlığı 
ve güvenliği bilincinin yayılması gerekmektedir. Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği kültürün toplumda geliştiril-
mesi, yaygınlaştırılması ve bu konu ile ilgili farkındalığın arttırılması, çalışma ortamlarındaki bireylerin yanı sıra, 
tüm toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu, yediden yetmişe bu kültürün toplumda nasıl yaygınlaştırılabileceğine 
ilişkin hususlara yer verilmiştir. Bu bağlamda yapılacak çalışmalara öncelikle nereden başlanması gerektiği ve iz-
lenecek yollar ele alınmıştır. 
Buna ilişkin olarak yürütülecek tüm çalışmaların, insanda değişimi zorunlu kıldığını, başarıya ulaşılması ve kalıcı 
olabilmesinde bu değişimin önemini ve öncelikle atılması gereken adımların neler olduğunu, ayrıca sürdürülebilir-
liğin sağlanması açısından yöneticilerin yanı sıra çalışanlarında iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine 
katılımlarının sağlanmasını, bu konuda görüşlerinin alınmasını, yapılan çalışmalara dahiledilerek bilgi ve deneyim-
lerin paylaşılmasını ve buna ilişkin yapılması gerekenlerin neler olduğu vurgulanmıştır. 

Development and Dısemmınatıon of the Occupatıonal Healty Safety ın Socıety 
 
Sevgi ̇ Kortel1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz University, Institute of Science, Occupational Health Society Non-thesis Masters Program, Antalya, Turkey 
2Akdeniz University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Antalya, Turkey 
 
The Occupational health safety is not a practice performed merely in sites of the work. We must generalise conci-
ousness of the occupational health safety in every segment of society. In this paper we try to inform about deve-
lopment and extending of the occupational health security conciousness and to this this subject increasing the 
awareness and generalisizing this conciousness at all levels of society as well as individuals in sites of the work. 
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Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Doktorların 
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Durumlarının Araştırıl-
ması 
Soner Berkit, Ergün Gonca 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Ana Bilim Dalı, Çanakkale 

Bu çalışma, bir üniversite hastanesindeki sağlık çalışanlarının mevcut çalışma durumlarını ve sorunlarını tespit 
etmek amacıyla yapılan mesleki sağlık ve güvenlik araştırmasını kapsamaktadır. Sağlık çalışanları arasında özellikle 
doktorlar araştırmanın merkezindedir. Çalışanların iş performansını büyük ölçüde etkilediği için, iş sağlığı ve gü-
venliği çalışanların çalışma alanlarında büyük önem teşkil etmektedir.  
Çalışmamızda, doktorların hangi olası risklerle karşılaşabileceğini öğrenmek için doktorların işyerleri incelenmiştir. 
Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır ve araştırma örneklemini bu çalışmaya katılmaya istekli doktorlar oluştur-
muştur. Veriler, tanıtıcı ve mesleki özellikleri içeren sorulardan oluşan bilgi formu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
anket formu ile elde edilmiştir. Ayrıca, işyerlerinde doktorların yaşadığı duygusal baskı (stres), tükenmişlik send-
romu ve bazı benzer problemleri tespit etmek amacıyla Mesleki Tükenmişlik Ölçeği ve Yorgunluk Şiddet Skalası 
kullanılmıştır. Çalışmanın başında farz edildiği üzere pek çok mevcut riskler tespit edilmiştir. Mesleklerinin doğası 
gereği doktorlar tüberküloz, hepatit, HIV/AIDS, akut solunum yetersizliği sendromu gibi biyolojik; glutaraldehit, 
etilen oksit gibi kimyasal; gürültü, radyasyon gibi fiziksel; ergonomik; şiddet ve stres gibi psikolojik; oksijen kul-
lanımı, alkol sterilize jelleri gibi yangın ve patlayıcı; aşınmış elektrik kabloları gibi elektriksel tehlikelere maruz 
kalabilirler. Dolayısıyla araştırma bu risk faktörlerini azaltıcı yönde olası yollar bulmak ve bu tehlikelerin önlenmesi 
konusunda bir yola kaymıştır.  
Sonuç olarak, üniversite hastanesinde çalışan doktorların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok bilgiye sahip ol-
madığı ve performanslarını ve çalışma iklimlerini olumsuz yönde etkileyen işyerinde stres yaşadığı, üzerlerinde aşırı 
iş yükü hissettikleri ve bazen de kendilerinin yeterince desteklenmediğini hissettikleri söylenebilir. Ayrıca doktor-
ların mesleklerini icra ederken sağlıkları açısından zararlı olan pek çok tehlikeye maruz kaldıkları ve bunun risk 
oluşturduğu, bu yüzden bu riskleri azaltmak için bazı önlemlerin alınması gerektiği tespit edilmiştir. 

A Survey of Occupational Health and Safety Status of Physicians Working at a University 
Hospital 
 
Soner Berkit, Ergün Gonca 
Department of Job Security, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Çanakkale Onsekiz Mart University, 
Çanakkale, Turkey 
 
This study involved a survey of occupational health and safety conditions, which was made to recognize the current 
working situations and the problems of health workers at a university hospital. Especially, among the health wor-
kers, doctors were the center of the research. Occupational health and safety have very big significance in emplo-
yees’ workplace since it greatly affects the job performance of employees.  
In our research, working place of doctors was examined to find out what possible risks existed. The research was 
done in a descriptive way and doctors who were willing to participate in, formed population of research. Data were 
collected via information form consisting of some questions that include introductory and occupational features; 
survey form consisting of questions about occupational health and safety. Also, Job Burnout Inventory and Fatigue 
Severity Scale were used to determine emotional pressure (stress), burnout syndrome suffered by doctors at 
workplace. Doctors may be exposed to many health and safety hazards everyday including, biological hazards, 
such as TB, Hepatitis, HIV/AIDS, SARS; chemical hazards, such as glutaraldehyde, ethylene oxide; physical ha-
zards, such as noise, radiation; ergonomic hazards, psychosocial hazards, such as violence and stress; fire and 
explosion hazards, such as using oxygen, alcohol sanitizing gels; electrical hazards, such as frayed electrical cords. 
So, this research was shifted to the finding possible ways to reduce these risk factors and prevention of hazards.  
As a result, it can be said that doctors have not much knowledge about occupational safety and many doctors are 
suffering much stress at work, they feel overworked, therefore this affects their performance and work climate in 
a negative way. It is determined that while doctors are performing their jobs, they may be exposed many hazards 
that is harmful to health and this creates risks therefore some precautions should be taken to reduce these risks. 
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İş güvenliği uzmanlarına uygulanan “iş(yeri) hekimi ne 
yapar peki?” anketi sonuçlarına göre sahada iş hekimliği 
uygulamalarına bakış 
Suat Sarp1, A. Kadir Atlı2, Barış Büyükterzi2, Bahadır Kamarat1, Metin Salik1, Hakan Tekin1 
1Esbir OSGB, İstanbul 
2Atölye OSGB, Ankara 
İş güvenliği uzmanlarına uygulanan “iş(yeri) hekimi ne yapar peki?” anketi sonuçlarına göre sahada iş hekimliği 
uygulamalarına bakış 
AMAÇ: İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sağlık ayağının uygulayıcıları olan iş hekimlerinin, yasa ve yönetmelik-
lerin işaret ettiği görevleri yerine getirme oranlarını mesai partnerleri olan iş güvenliği uzmanları üzerinden sorgu-
layarak olabilecek eksiklere dikkat çekip, İSG kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak. 
YÖNTEM: 323 kişiye uygulanan ankette, “İş Hekimlerinin yerine getirmeleri, takip etmeleri gereken işlemlere 
katılım oranları” sahada birlikte çalıştıkları iş güvenliği uzmanları üzerinden sorgulandı. Anket Google Drive prog-
ramı ile hazırlanıp, gönderilen linkler üzerinden doldurulup onaylandığında tek tek istatistik bilgilerine eklenen 
anket sonuçlarının değerlendirilip yorumlanması ile sonuçlandırıldı. 
BULGULAR: 1. Eylül.2015 - 31. Aralık.2015 tarihleri arasında internet kanalıyla 323 iş güvenliği uzmanı ankete 
katılarak görüş bildirmiştir.  
Tespitler: 323 yanıtın illere göre dağılımında ilk beş il % 52,02 veri sağlamıştır: %36,4 (99) İstanbul, %10,7 (29) 
Ankara, %5,5 (15) İzmir, %4,8 (13) Bursa, %4,4 (12) Kocaeli; %47,98 (155) diğer 47 il verileri; 34 ilden katılım 
olmamıştır. 
SONUÇLAR: ÜST VE ALT %20’LİK DİLİMLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMİŞTİR OLUMLU OLUMSUZ 
Risk değerlendirmesi çalışmalarına katılım %2,5 %90,9 Saha tespit gezilerine katılım %3,3 %85,7 
Acil Durum Planı ve Tatbikatlara katılım %2,9 %92,9 
İlkyardım Tatbikatlarına katılım %4,4 %86,1 
Yasal Sürelere Uygun ve Nitelikli Eğitim Verenler %4,4 %78,1 
Saha Gözetim ve Denetimine Katılanlar %2,9 %79,2 
Ortam Ölçümlerini İGU İle Birlikte İsteyip Değerlendirenler %6,1 %79,5 
Yıllık Çalışma ve Eğitim Planı ile Yıl Sonu Raporunu İGU İle Birlikte Hazırlayanlar %5,2 %82,2 
Kurul Kararlarını Takip Edenler %7,9 %73,6 
Muayene Yapıp Formlarını İmzalamayanlar %8,2 %70,5 
Sadece Reçete Yazıp Başka İşle İlgilenmeyenler %26,3 %45,2 
SONUÇ:  Güvenlik Kültürünün oluşturulmasında, İSG ekiplerinin içindeki önemleri ve sahadaki rolleri sebebiyle 
etkili aktörlerden olması gereken hekimlerin uygulamadaki olumsuz eleştirilen eksiklikleri dikkat çekicidir. Denet-
çilerin hekimlerin eksik uygulamaları konusundaki etkisizlikleri ve bu denetimi yapabilecek “hekim müfettiş” yok-
luğu kaygı vericidir. Dört aylık süre içerisinde sayıları yüz bini geçen iş güvenliği uzmanından sadece 323 kişinin 
ankete katılıp görüş bildirmesi düşündürücüdür. Hekim-uzman-müfettişlerin İSG Kültürü oluşturulmasındaki rolleri 
dikkate alınınca, ilgili tüm meslek gruplarına yapacak çok görev düşmektedir. 
Applied to occupational safety specialists 'what are the occupational physicians doing? 
"according to the survey results in the introduction to occupational medicine practice 
on field 
Suat Sarp1, A. Kadir Atlı2, Barış Büyükterzi2, Bahadır Kamarat1, Metin Salik1, Hakan Tekin1 
1Esbir Associate Health and Safety Unit 
2Atölye Associate Health and Safety Unit 
OBJECTIVE: Occupational Health and Safety issues in which practitioners of health legwork physicians, law and 
rates to fulfill the tasks indicated by the regulations may be questioning over job security expert with working 
partners pull attention to the missing, to contribute to the development of OSH culture. 
FINDINGS: 2.5% 90.9% participation in risk assessment 
3.3% 85.7% participation in the field trip identified 
Participation in the Emergency Plans and Exercises 2.9% 92.9% 
Participation in First Aid Exercise 4.4% 86.1% 
Affordable and Quality Education for Legal Staff 78.1% 4.4% Duration 
Course participants Surveillance 2.9% to 79.2% 
Together with HDI rank their environment whether Measuring 6.1% 79.5% 
Annual Work Plan and the Education Year-End Report Prepared by the HDI together with 5.2% 82.2% 
Followers 73.6% and 7.9% of Board Decision 
Signing the form also Yapipar examination 8.2% 70.5% 
Prescriptions have written and are only interested in other operations 26.3% 45.2% 
The creation of safety culture, occupational health and safety of the team of physicians should be influential actors 
because of their role and importance in the field of practical shortcomings negative criticisms are remarkable. 
Ineffectiveness of the physicians on incomplete applications will be able to audit the auditors and that " doctors 
inspectors ' absence is a concern. Four months in the number of one hundred thousand from the safety experts is 
provoking submissions only 323 people participated in the survey. OHS Culture of physician - specialist - inspector 
considered the role of the establishment received, question bears a duty to do all professions. 
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İSG Mevzuatının Güvenlik Kültürü Üzerindeki 
Etkisi:Mesleki Güvenlik Ortam Anketi 
Şükran Uzun Kırömeroğlu1, Filiz Uzun İnan2 
1Cates Elektrik Üretim AŞ ISG Birimi 
2Özardıç firması İSG uzmanı 

6331 Sayılı İSG Kanunu İş Sağlığı Güvenliği alanında ülkemiz ve özel sektör çalışma alanında birçok yenilikler 
getirmiştir. İşçiler, işverenler, stajyerler, çıraklar birer çalışan olarak aynı şemsiyenin altında birleşmişlerdir. Kanun 
proaktif yaklaşımla iş kazası ve meslek hastalıklarının meydana gelmeden önce önlenmesi üzerine yoğunlaşarak 
işverenlere iş yerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama konusunda geniş bir yükümlülük getirmiştir. Ayrıca 
çalışanlara ise “ ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kalındığında çalışmaktan kaçınmak hakkını “ kullanabilme 
yetkinliğini sağlamıştır. Bütün iş yerlerin de iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli gibi İSG 
profesyonellerin çalışma zorunluluğu getirmiştir.  
İSG Mevzuatının güvenlik kültürü üzerindeki etkisini sorgulayarak değerlendire bilmek amacıyla iki farklı firma 
çalışanları üzerinde "Mesleki Güvenlik Ortam Anketi" uygulanmıştır. Anketin uygulandığı A Firması 1948'den bu 
yana elektrik Enerjisi üreten ve 2014 yılında özelleştirilmiş kurumsal yapıya sahip olup B Firması ise Enerji Santralı 
inşaatını yürüterek faaliyetine devam etmektedir. 6331 Sayılı İSG Yasasının işverenler ve ve çalışanlar üzerindeki 
yaptırımların devreye girmesiyle yönetimin; iş güvenliğine bakışı, çalışanlara yaklaşımı, iş kazaları karşısındaki 
tutumları ile çalışanların; İSG konusuna bakışları, iş kazalarına, tehlike ve risklere karşı yaklaşımı incelenmiş olup 
iki farklı sistemde çalışan firmaların çalışanlarının güvenlik sistemine yaklaşımlarını değerlendirmesi yapılmıştır. 
Mesleki güvenlik ortamı anketi iki farklı firmanın 310 çalışanına dağıtılarak cevap vermesi sağlanmıştır. Anket so-
nuçları MS Office Excel yönetimi kullanılarak değerlendirilmiş veriler grafikler üzerinde gösterilerek, iki farklı firma-
nın karşılaştırılması yapılmıştır.  
"Mesleki güvenlik ortam anketi" sonucunda her iki firma çalışanlarının yarısından fazlası güvenlik temsilcisine, yö-
netime inanmakta olup güvenli ortamda çalıştıklarını düşündükleri tespit edilmiştir. 

The impact of OHS Legislation on Safety Culture;Occupational Safety Media Survey 
 
Şükran Uzun Kırömeroğlu1, Filiz Uzun İnan2 
1Cates Elektrik Uretim AŞ ISG Birimi 
2Özardıç firması ISG uzmanı 
 
Occupational Safety and Health Law no. 6331 has brought a lot of innovations to the field of occupational safety 
and health in our country and private sector. Employers, employees, interns and apprentices gather under a single 
roof as workers. The law lays a burden on employers to provide health and security at the workplace with a 
proactive approach by focusing on preventing occupational accidents and diseases before they occur. Additionally, 
it provides workers the right of not working on condition that they come across a serious and imminent danger. It 
also imposes obligation of working with OSH professionals such as occupational safety expert, occupational physi-
cian and other health personnel. 
This occupational safety survey examines the privatized energy generation firm and its managers’ point of views 
about occupational safety, their approaches to the employers, their attitudes towards occupational accidents, firm 
employers’ opinions about OSH and their approaches towards occupational accidents, dangers and risks after the 
law no. 6331 comes into operation. 
Occupational safety survey had been distributed to 310 workers of two different firms. The results of this survey 
had been evaluated with MS Office Excell method and datas had been indicated with the help of diagrams. As a 
result, these two different firms had been compared. 
According to survey result, it is determined that more than half of the workers in these two firms trust the repre-
sentative of safety and managers and they think that they work in a safe place. 
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Knowledge, Perception and Participation in HIV 
and AIDS policy-related activities among staff of 
University of Ibadan, Nigeria 
Toyin Ibironke Grace Aniagwu 
School of Occupational Health Nursing, University College Hospital, Ibadan, Nigeria 

The education sector has a critical role to play both in preventing HIV and in building capacity for sustainable 
response to the pandemic. This it can do by promoting human rights, gender equality, knowledge and skills, the 
participation of employees and by reducing stigma and discrimination. HIV and AIDS policy (HAP) of the University 
of Ibadan was formulated to facilitate these for HIV prevention at work on campus. However, a systematic appraisal 
of the knowledge and practices related to the policy among the university staff, needed for possible policy reforms, 
has not been adequately explored. This study was designed to investigate the staff knowledge, perception and 
participation in HIV and AIDS Policy-related activities among staff of University of Ibadan, Nigeria.  
 
A two-stage sampling technique was used to select 59 Academic staff (AS) and 146 Non-teaching staff (NS) from 
Faculties and Departments. A semi-structured questionnaire which included questions on socio-demographic cha-
racteristics, 38-point knowledge and 17-point perception scales, and questions on HIV-related activities were used 
for data collection. Knowledge scores of <20, 20-28 and ˃28 were rated poor, fair and good, respectively. Percep-
tions scores of <7 and ≥7 points were categorised as unfavourable and favourable respectively. Data were analy-
sed using student t-test and Chi-square test at 5% level of significance. Thematic approach was used to analyse 
qualitative data.  
 
The ages of AS and NS were 39.5±9.3 and 44.0±7.9 years, respectively. Majority of AS (83.1%) and NS (60.3%) 
were males. Only 40.7% of AS and 15.8% of NS had heard of the university’s HAP and of these, AS (11.1%) and 
NS (12.5%) had read it. Knowledge scores of AS and NS were 29.1±6.7 and 23.2±7.0, respectively; good 
knowledge being AS (57.1%) and NS (30.0%). Few AS (14.3%) and NS (30.0%) stated incorrectly that the policy 
recommends compulsory HIV screening for prospective employees. Knowledge scores by sex among the categories 
of respondents were not significantly different (p>0.05). Respondents with favourable perception of the HAP were 
AS (85.7%) and NS (70.0%). Majority of AS (85.7%) and NS (80.0%) who had ever read the policy had favourable 
perception regarding allowing persons living with HIV to continue working. 61.0 % AS and 43.8% NS had ever had 
HIV counselling and testing (HCT) while few AS (13.9%) and NS (23.4%) had HCT on campus. Another HAP-
related activities the employees participated in was training including HIV post-exposure prophylaxis (AS–88.9%; 
NS–44.6%). Respondents’ knowledge of HAP was not associated with their participation in HIV-related activities.  
 
The employees’ knowledge of the HIV and AIDS policy was not adequate and perception of the policy was more 
favourable among the academic staff. Access to copies of the policy among staff and public enlightenment prog-
rammes are recommended to improve on participation in HIV-related activities. 
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Güvenliğimizi Denetleyen Güvensizler 
Yaver Saka 
Bayburt Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Bayburt, Türkiye 

Dünya ekonomisinin %99,5’ini kapsayan iş sağlığı ve güvenliği kültüründen uzak tesislerin ulusal ve uluslararası 
istihdamının %61’ini kapsadığını biliyormuydunuz? 
Ekonomik ve sosyolojik dünyanın parlayan yıldızları arasında yerini sürekli sağlamlaştıran ülkelerdeki iş kazası ve 
meslek hastalıkları istatistikleri incelendiğinde; ilgi, bilgi ve birikimden uzak, kopya veya montaj sanayi olarakta 
nitelendirilebilen merdiven altı sanayi hakimiyetindeki sokak işletmelerinin yoğunluğu ( Türkiye % 99.2, Fransa ve 
Japonya %99, İtalya % 80 ve ABD %58 ) dikkat çekmektedir. 
Ülkemiz istihdamını çalışan sayılarına göre sınıflandırmak istediğimizde yaklaşık 1,5 milyon işletmenin, 1,25 mil-
yonunun yani %83,5’nin çalışan sayısının 10 dan az olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir. 
İş kazaları verilerine bakıldığında ise %56’sı çalışan sayısı 10’dan az olan tesislerde meydana gelmiştir. 
Yalan söyleme ihtimali olamayan sayılar bize bu açık tabloyu sunarken tüm işletmelerin 01.07.2016 tarihi itibariyle 
isg profesyonelleri ile tanışması yasal düzenlemelerle sabitken; 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı bazı kanun ve 
kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunla anlaşılması güç bir değişimle ticari varlıklarını 
büyütmeyi ilke edinmiş işverene; iş profesyonellerinin görev, yetki ve sorumluluklarının verilmesi; en az, ücretini 
aldığı kişiyi denetlemek zorunda kalan uzmanların düştüğü ironiden hiçte aşağı kalınamayacak bir yanılgıdır. 

Check Our Security and That of Insecure 
 
Yaver Saka 
Bayburt University, Property Protection and Security Department, Bayburt, Turkey 
 
99.5% of the world economy, including the health and safety that covers 61% of national and international emp-
loyment away from the culture plants Did you know? 
The shining star among the world's economic and sociological work place accidents and occupational disease sta-
tistics in the countries studied constantly strengthened; interest, knowledge and lack of accumulation, or mounting 
density of copies that can be considered under the stairs street businesses in the industrial dominance in the 
industry (99.2% Turkey, Japan and France 99%, Italy 80% and the US 58%) is noteworthy. 
Our country has approximately 1.5 million businesses we want to classify them according to the number of workers 
employed, the number of employees 83,5'n% of the 1.25 million that can not be ignored is the fact that less than 
10. 
Looking at the data came from the number of work accidents occur in less than 10% of employees and 56 plants. 
Numbers do not lie to us acquainted with the possibility of non-obvious statement that while all businesses 
01.07.2016 date fixed by legislation OHS professionals; Date 06.29.2015 and numbered 29401 and to understand 
some of the laws amending the law decrees in force a policy change with the commercial assets acquired enlarge-
ment of the employer; business professional duties, be given the powers and responsibilities; minimum wage 
receives the irony that the people who have to check the fall of the experts is never a mistake in not stay down. 
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İSG’nin Eğitim Sistemine Entegrasyonu 
Integration of OSH Into The Education System 

PP-044 

Yetişkin eğitim yöntemleri ve katılımcıların başa-
rısına etkisi 
Afkan Ünal1, Mustafa Meral2, Hasan Tahsin Kalaycı2 
1Gedik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Programı, İs-
tanbul 
2Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul 

AMAÇ: Bu çalışmada İSG (İş Sağlığı Güvenliği) uzmanlarının işyerlerinde verdikleri eğitim çalışmalarının istenilen 
hedeflere ulaşıp ulaşmayacağı araştırılmıştır. İş kazalarının büyük oranla çalışanların hatalı davranışlarından kay-
naklandığı işyerlerinde oluşturulacak Güvenlik Kültürü anlayışının kalıcı olması, eğitimlerin başarısını ortaya çıka-
racaktır. Bu bağlamda kalıcı davranış değişikliği yaratması açısından, uygun eğitim yöntemlerinin kullanılması çok 
önemlidir. YÖNTEM: Anket tekniği ile toplanan verilerin tüm çözümlemeleri SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences)V.22 Sürüm: 2013) istatistik programından yararlanılarak yapılmıştır. BULGULAR: A sınıfı İSG uzmanla-
rının sertifika deneyimleri şu an kullandıkları dışında yeni eğitim yöntemleri kullanma anlayışını olumsuz yönde 
etkilemiştir. Kadın İSG uzmanlarının, erkek İSG uzmanlarına göre eğitim sırasında daha değişik yöntemler kullanma 
anlayışları ve yeni yöntemlere olan ihtiyacı daha fazladır. Eğitim sertifikası sahibi İSG uzmanları olmayanlara göre, 
eğitim sırasında daha değişik yöntemler kullanmaktadır. Eğitim sertifikası sahibi İSG uzmanlarının yeni yöntemlere 
olan gereksinimlerini azalmıştır. Eğitim sertifikasına lisans eğitimi sırasında alan İSG uzmanlarının yeni yöntemlere 
olan gereksinimlerini azalmıştır. SONUÇ: Bu çalışmanın Yetişkin Eğitim Yöntemleri ve Katılımcıların Başarılarına 
Etkileri” konusunda, ileride hazırlanabilecek çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışanlara eğitim ve-
ren İSG uzmanlarının, eğitim yeterlilikleri araştırılmalı ve eksikliklerinin giderilmesine yönelik eğitim programlarının 
geliştirilmesi yönüne gidilmelidir. Ayrıca İSG uzmanı adaylarına verilen eğitim programlarındaki ders modüllerine 
eğitim yöntemleri konusunda da bilgilendirme sağlayacak modüllerin eklenmesi yönüne gidilebilir. 

 
Adult education methods and impact on the success of the participants 
 
Afkan Ünal1, Mustafa Meral2, Hasan Tahsin Kalaycı2 
1Gedik University, Institute of Social Sciences, Occupational Health and Safety Department, Master's Degree Prog-
ramme, Istanbul 
2Gedik University Institute of Social Sciences, Occupational Health and Safety Department, Istanbul 
 
Objektive: In this study, OHS ( Occupational Health and Safety) of the training given in the workplace has been 
investigated whether the experts achieved the desired objectives. Large proportions of workers in workplaces 
where occupational accidents will be formed due to the misconduct of the safety culture concept to be permanent, 
will reveal the success of education.In this context, in terms of creating lasting change in behavior, the use of 
appropriate teaching methods are very important. METHODS: The analysis of all the data collected by the survey 
technique using SPSS ( Statistical Package for the Social Sciences) version V.22: 2013) were based on the statis-
tical program.RESULTS: Class A certification experience has influenced the understanding of OHS professionals to 
use new training methods than those currently used in a negative way. Women OHS experts, men use different 
methods than in accordance with OHS experts during training and are more understanding of the need for new 
methods.According to non- teaching certificate holder OSH experts use different methods than during training. 
Training certificate holder has decreased the requirements of new methods of OHS expert. During field training 
certificate decreased the degree of the need for new methods of OHS specialists.CONCLUSION: Methods and Ef-
fects of Adult Education Achievement of the participants of this study " about, is expected to contribute to the work 
that can be prepared in the future. OHS experts provide training to employees, training and qualification must be 
investigated and go in the direction of the development of training programs for the elimination of deficiencies. 
OHS experts also adding modules to provide information about the training methods taught modules of candidates 
for the training program can go to the orientation. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı mı? İş Güvenliği 
Mühendisi mi? 
Fahriye Yonca Ayas 
Kurum dışı serbest İşyeri Hekimi 

Sunumda aşağıda yer alan konular irdelenerek; bazı sorulara cevap vermeye çalışılacaktır.. Uzun vadede İş Gü-
venliği Mühendisi mesleğinin oturmasının önemi vurgulanacaktır. 
İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün ülkemizde yerleştirilmesinin gerekliliği tartışılamaz. Bu konuda kamu ve özel 
sektörün gerek kendi çalışanları için, gerekse kültürün ülkemizde yerleşmesi için elini her anlamda taşın altına 
koyması gerekmektedir. 
İSG kavramının S ve G harfleri yan yana ama arada ince bir çizgi ile yürümek zorundadır.  
İş Sağlığı Uzmanı diye bir kavram yoktur; İŞYERİ HEKİMİ vardır. 
Özetle olayın aslı şudur: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI; İŞYERİ HEKİMİ ……. İşyeri Hekimliği yapma kriterlerinde de büyük 
sorunlarımız mevcuttur ama sorumluluğun daha çok olduğu kabul edilen İş Güvenliği Uzmanlığına artık yeni bir 
boyut kazandırmak gereklidir.  
Öncelikle kavramları oturtalım: 
İSG Sistemi ama için İŞYERİ HEKİMİ ile İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI sistemi kuran, koruyan kişiler olarak yan yana 
yürümek zorundadır.  
 
Günün sorusu ise: Ne olacak kurduğunuz dört yıllık, iki yıllık okullarda iş güvenliği uzmanlığı eğitimi çocukların 
hali? 

Occupational Health and Safety Specialist or Occupational Safety Engineer? 
 
Fahriye Yonca Ayas 
Free working 
 
In this presentation,we are going to examine the below subjects and try to reply some questions. We also,will 
emphasize how important is to set up the profession "occupiational safety engineer" in the long term. 
The necessity of establishing the occupational health and safety culture in our country is indisputable. 
Thé public and private sectors should do their best for their own workers' benefit and to establish this culture in 
our whole country. 
OSH Occupational Safety Health the letters S and H; safety and health should walk together side by side but with 
a thin line between. 
There is not a concept as occupational health specialist. The true concept is occupational health doctor.  
To summarize; occupational safety specialist and occupational doctor. 
We do have problems in the criteria of being a occupational doctor as well; but new dimension must be added to 
"work safety specialist" who carries more responsibilities.. 
At first,we must put the concepts right,. 
 
Thé occupational doctor and occupational safety specialist must cooperate together for work health safety system 
to be ran accurately. 
 
Today's question is: 
What will become to our children who are in education in these 2-years,4-years for being occupational safety 
specialist ? 
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Mühendislik eğitimine iş sağlığı ve güvenliği kültü-
rünün entegrasyonu ve çözüm önerileri 
Fatih Dökme 
Şişecam Kimyasallar Grubu, Soda Sanayii A.Ş., Kromsan Fabrikası, Mersin 

Sürdürülebilir geleceğin temel kavramlarından bir tanesi kuşkusuz ki iş sağlığı ve güvenliğidir. Bu sebeple okul 
öncesi eğitimden başlanarak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaşamın bir parçası olduğu bireylere aktarılmalıdır. 
İSG kültürünün mevcut üretim tesislerinde yer edinebilmesinde en büyük sorumluluk sahibinin yöneticiler olduğu 
yapılan sosyal ve psikolojik çalışmalarda görülmektedir. Bu sebeple özellikle teknik yöneticilerin eğitimlerine iş 
sağlığı ve güvenliği konusunun adaptasyonu büyük önem arz etmektedir.  
 
Türkiye'de 2015 yılı itibariyle 114'ü devlet üniversitesi, 76'sı vakıf üniversitesi olmak üzere eğitim veren toplam 
190 tane üniversite bulunmaktadır. Bu üniversitelerin 158 tanesinde mühendislik konularını temel almış ve mü-
hendislik, teknoloji, makina, elektrik-elektronik, inşaat …vb. fakülteleri adı altında toplam 201 fakültede eğitim 
verilmektedir. 
 
Lisans eğitimi meslek edinme konusunda önemli bir eğitim sürecidir. Hem akademik hem de psikolojik açıdan 
kişinin mesleki alışkanlıklarına en fazla etkinin lisans eğitiminde olduğu bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada iş sağlığı 
ve güvenliği açısından diğer mühendislik dallarına göre daha ön planda olan makina, elektrik-elektronik, inşaat, 
kimya ve maden mühendisliği konularında lisans eğitimi veren devlet ve vakıf üniversitelerinin toplamda 489 bö-
lümü incelenerek, iş sağlığı ve güvenliği konusunun mühendislik eğitimi müfredatındaki yeri tespit edilmiştir. Ayrıca 
Türkiye genelinde 42 üniversitenin Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler veya Sağlık Bilimleri Enstitülerinde açılan İSG 
yüksek lisans programlarının çalışma hayatına etkileri incelenmiştir. 
 
Avrupa Birliği ülkerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün üniversite eğitimine adaptasyonu konusunda yapılan 
çalışmalar 2002 yılından itibaren hızlandırılmıştır. Bu kapsamda bahsi geçen mühendislik bölümleri baz alınarak 
lisans eğitimine iş sağlığı ve güvenliği kültürünün adaptasyonu konusunda Türkiye’deki üniversitelerin durumları 
tespit edilmiştir. Elde edilen veriler Avrupa Birliği ülkerindeki çalışmalar ile karşılaştırılarak çözüm önerileri sunul-
muştur. 

Integration of occupational safety and health culture into engineering education and 
solution proposals 
 
Fatih Dökme 
Şişecam Chemicals Group, Soda Sanayii A.Ş. Kromsan Plant, Mersin, Turkey 
 
One of the basic concepts of a sustainable future is of course that occupational health and safety. Therefore, 
starting from pre-school education, occupational health and safety culture should be transferred to individuals as 
a part of life. As it can be seen in social and psychological studies, managers have biggest responsibility for the 
establishment of OHS culture in existing production plants. Therefore it is important that adaptation of occupational 
health and safety issues to the education of technical managers. 
 
As of 2015 in Turkey there are 114 state universities and 76 foundation universities that has a total of 190 units. 
It is educated that in universities 158 universities at totally 201 faculties that based on engineering contents and 
which called as engineering, technology, mechanics, electric-electronics, civil faculties. 
 
Undergraduate education is an important educational process in obtaining professional. It is well known that most 
influences on professional habits occurs during undergraduate education. In this study 489 state and foundation 
universities departments of mechanical, electrics-electronics, civil, chemical and engineerings which is more pro-
minent in other engineering disciplines in terms of occupational health and safety examined and it has been iden-
tified place of occupational health and safety issues in engineering education curriculum. Furthermore it has been 
examined that effects of OHS master programs to the working life which are opened at science, liberal arts and 
health institutes in 42 universities in Turkey. 
 
Studies on occupational health and safety culture adaptation of university education has been accelerated since 
2002 in European Union countries. In this context by aforementioned engineering departments, status of the 
universities in Turkey about OHS culture adaptation to the graduate education have been identified. The obtained 
data are compared with studies in European Union countries and solution proposals are presented. 
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Yükseköğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Gü-
venliği Uygulamalarının Önemi 
Gülşen Demirel1, Murat Etöz2 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,İş Sağlığı Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Antalya 
2Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Alanya, Antalya 

Yükseköğretim Kurumları; Üniversite ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, 
enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşmaktadır. Çalışma portfe-
yinde ise akademik, idari ve sözleşmeli personel teşkil etmektedir. Hizmet önceliği eğitim ve bilgi üretmektir. 6331 
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’un kabul edilmesiyle çalışanlar ve Üniversiteler açısından önemli bir dönem 
başlamıştır. Bu kanun iş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli düzenlemeler getirmekle birlikte tedbir alıcı bir 
yaklaşım sergilemektedir. Böylece iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenerek, kaynağında yok edilmesini hedef 
alan çağdaş standartlarda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Yönetici, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve gü-
venliğini sağlamakla yükümlü olup, bu kapsamda farkındalığı sağlamak için, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve 
bilgi verilmesi, her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık 
ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar 
yapılmasını sağlamalıdır. Bu derlemede 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, Üniversitelerin görev 
ve sorumluluklarının tanımlanarak standartlar çerçevesinde alınması gereken önlemler ve yapılması gereken uy-
gulamalara vurgu yapılması amaçlanmıştır. 

Assessment of Occupational Health and Safety Applications at Higher Education Institu-
tions 
 
Gülşen Demirel1, Murat Etöz2 
1Akdeniz University, Institute of Science and Technology, Occupational Health and Safety Non-Thesis Master’s 
Program Student, Antalya 
2Alanya Alaattin Keykubat University, Engineering Faculty Industrial Engineering Department, Alanya, Antalya 
 
Higher education institutions consist university and advanced technology institutes which incorporate faculties, 
institutes, collages, conservatoires, research and application centers. In workspace portfolio academical, official 
and temporary staff are constituted. Service priority is producing education and data. After the law no 6331 of 
Occupational Health and Safety was accepted, a new period is started with regards to universities and employees. 
this law brings important regulations and sets out precautionary approach. thus, occupational accidents and pro-
fessional diseases are prevented and elimination of the source of these problems is targeted by creating high 
awareness. A Manager is responsible for ensuring occupational health and safety of employees, in this regard for 
creating high awareness, the manager is supposed to provide studies for preventing occupational hazard, giving 
education and information, taking all precautions, arranging organizations, supplying necessary equipments, con-
ditioning occupational health and safety for the new aspects and developing present conditions. In this workout, 
required studies are examinated to ensure the Occupational Health and Safety in universities. By the law no 6331 
of Occupational Health and Safety a standardisation is provided that is related to the duties and responsibilities of 
universities in order to taking necessary precautions and procedural applications are estimated. 
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Yüksek Gerilim Laboratuvarı Eğitiminde Risk 
Analizi 
İbrahi ̇m Güneş 
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Avcılar İstanbul 

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Yüksek ge-
rilim laboratuvarı dersi görmektedir,  
Öğrencilerimiz yalıtkan malzemelerin elektrik dayanımlarını test etmekte ve laboratuvar çalışmalarında 36 kV ge-
rilim altında deneyler gerçekleştirmektedir, 
Tehlikenin şiddet değeri yüksek olduğundan olasılık parametresini azaltıcı tedbirler ile yüksek gerilim laboratuvarı 
çalışmaları, eğitim faaliyetleri güvenle sürdürülmektedir. 
Laboratuvar derslerinde ilk ders laboratuvar güvenliği dersi olarak işlenmekte ve elektrik kaynaklı tehlikelerden 
katılımcılar haberdar edilmektedir, deneyler 36 kV seviyesinde gerçekleştirildiğinden, topraklama tesisatı ve öğ-
rencilerin gözlem yaptığı alanın eş potansiyel çizgileri arasında kalması amacı ile Faraday kafesi yardımı ile deneyin 
gerçekleştiği alan güvenli bölge olarak oluşturulmaktadır. 
Dersi seçen öğrenciler teorik yüksek gerilim dersini aldıktan sonra deney sürecine dahil edilmektedir, laboratuvar 
zemini yalıtkan malzeme ile kaplanmıştır, deneylerin güvenle yürütülmesi amacı ile gruplar en fazla 5 öğrenci ile 
sınırlandırılmıştır. 
Laboratuvar risk analizinde tespit edilen hususlar öğrencilere bildirilmiş ve gerekli tedbirler alınarak deney çalış-
maları sürdürülmektedir. 
Eğitim çalışmaları ile laboratuvarda öğrencilerin tehlikeli davranış sergilemesi, teknik altyapı yatırımları ve malzeme 
güvenliği ile tehlikeli durumların giderilmesi hedeflenmiştir. 
Yüksek gerilim deneyleri için delinme dayanımı düşük olan malzemeler ile eğitim faaliyetleri yürütülerek trafoların 
gücünü güvenle kullanılabilecek seviye aşılmamasına dikkat edilmektedir. 

High Voltage Laboratory Training Risk Analysis 
 
İbrahi ̇m Güneş 
Istanbul University Engineering Faculty Electrical Engineering Department, Avcilar Istanbul, Turkey 
 
Istanbul University Faculty of Engineering Department of Electrical and Electronics Engineering final year students 
of the course is to learn the high-voltage laboratory, 
Our students perform experiments under voltage of 36 kV and laboratory studies to test the electrical resistance 
of the insulating material, 
High voltage laboratory parameters with the danger of the possibility of violence is high value-reducing measures 
studies, training activities are safely maintained. 
Laboratory classes are treated as first class laboratory safety courses and are aware of electrical participants from 
hazards, that the experiments carried out 36 kV level, ground installations and students field observation in his 
field to experiment with the Faraday cage to help with the goal of having between equipotential lines occur is 
formed as a safe area. 
Students who choose the course are included in the high-voltage test process after receiving the theoretical les-
sons, laboratory floor is covered with insulating material, the group with the purpose of the experiments carried 
out safely is limited to a maximum of 5 students. 
The students reported the matter identified in the risk analysis and laboratory test work is being carried out by 
taking the necessary measures. 
Dangerous behavior from students in laboratory studies with training, technical infrastructure and material security 
is to eliminate the dangerous situation. 
High-voltage tests for puncture resistance and executing training activities with low levels of materials which can 
be used with confidence in the power transformer is not be exceeded. 
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İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türkiye'deki Eğitim Sis-
temine Entegrasyonu 
Meltem Kavacık 
Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mersin, Türkiye 

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi şöyle der: “Sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışmak her çalışanın hakkıdır ve işveren-
ler bunu sağlamakla yükümlüdürler.” Ayrıca, etiğin ve dinlerin temel ilkesi “İncitme!”dir. Bu nedenle de iş sağlığı 
ve güvenliği kültürü oluşup geliştikçe aynı zamanda toplum sağlığı,huzuru ve ekonominin gelişmesi de aynı oranda 
gelişir.Peki eğitim bunun neresinde?Nasıl entegrasyon sağlanacak.Önce öğretmenler ve eğitimciler bu bilinci kaza-
nacak.sonrasında çocuklar ve dolayısıyla toplum."Ağaç yaş iken eğilir" atasözü işte tam da bu noktada devreye 
girecek.Önce ilkokul ve ortaokulda temel bilinç verilecek,daha sonrada orta öğretimde kazanılan bu bilinç uygula-
maya geçecek ve ileride meslek çalışanı olduklarında bu bilinci diğer çalışanlara da aktaracak. 
Geleneksel iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde genellikle reaktif bir yaklaşım sergilenir;yani, kazalar olduktan sonra 
nedenleri araştırılır ve gelecekteki benzer kazaları önlemek üzere önlemler alınmaya çalışılır. Hâlbuki olması gere-
ken sistematik yaklaşımda yani proaktif yaklaşımda ise iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (İSGYS) kazalara 
neden olabilecek tehlikeleri önceden belirlemeye ve gerekli önlemleri almaya yönelik planlı bir yaklaşımdır. Tıpkı 
koruyucu hekimlik gibi.Söz konusu proaktif sistem yaklaşımı, başta ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) olmak üzere 
dünyada İSG konusunda otorite kuruluşlar tarafından son yıllarda önerilen yaklaşımdır. 
Eğitim ise bir insanın mesleğini edinebilmesine kadar geçen ortalama 16 yıllık bir süreçtir.Bu süreç zarfında her 
birey tam bir entegrasyonla sisteme dahil olarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirebilir ve benimseyebi-
lir.Nasıl artık kapalı alanlarda sigara içmeme kültürü,atık yağları canlılara zarar vermesin diye lavabolara atmama 
kültürü geliştirebildiysek toplumda da 16 yıl içinde sistematik bir yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği kültürü gelişti-
rebiliriz. 

Integration of the Occupational Health and Safety of Turkey's Education System 
 
Meltem Kavacık 
Mezitli Vocational and Technical High School, Mersin, Turkey 
 
Human rights global report states that: “working in a healthy and safe environment is the right of all workers and 
the employers are required to provide this.” In addition, the main goals of education and religion is “Don't hurt!” 
Therefore, asthe culture for health and safety at workplace grows, at the same rate grows the health, peace/ 
tranquility, and economy of the society grows. So, what is the role of education in this case? How will the integration 
be accomplished?Teachers and educators would gain this mindset first, and then, children and hence the society. 
“Young tree bends” proverb is very meaning full here. 
First fundamental knowledge would be introduces in elementary and middle schools, then, the knowledge (aware-
ness) gained during secondary education will be applied and in the future would be transferred to co-workers in 
the workplace. 
Traditional workplace health and safety typically reflects a re-active (action-reaction) approach, reasons are in-
vestigated after accidents occur, and preventions are put into practice to prevent similar accidents.However, the 
systematic approach, which is proactive, the ISGYS identifies possible accidents and creates a plan with necessary 
precautions. 
Similar to preventative health. This proactive system approach, lead by International Work(ers) Association, is the 
approach recommended by all organizations with authority in work safety. 
Education is an approximately 16-year process that occurs until work placement. During this process, with full 
integration every individual can develop the culture safe and healthy workplace awareness.Similar to the culture 
of not smoking indoors and not dispose of access oil through the drain (or sink) so that living things are not 
damaged, in 16 years we can develop a culture of systematic approach to workplace health and safety. According 
to survey results, researchers found that the culture/awareness of heathy and safe workplace has not fully deve-
loped among teenagers aging between 15-18. 



305

 

 

PP-050 

Kamu Kurumu Olarak Hitit Üniversitesi' nde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 
Esra Daşdan1, Ömer Yurdakul2, Kadir Erol1, Dursun Ali Köse2 
1Hitit Üniversitesi, Osmancık Ömer Derindere MYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik, İSG Bölümü, Osmancık/ Çorum 
2Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ulukavak/ Çorum 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18 Ocak 2013 tarihinde çıkan ve 28532 sayılı resmi gazetede 
yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik”’e 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 zorundadır. Elliden fazla çalışanı olan kamu kurumları da bu kapsama girmekte-
dir. 
Kurul; işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, insan kaynakları, personel, sosyal işler veya 
idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, bulunması halinde sivil savunma uzmanı, bulunması halinde formen, 
ustabaşı veya usta, çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilciden oluş-
maktadır. Kurul’da iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu ise 1 Temmuz 2016 tarihine kadar 
zorunlu değildir. Bu kapsamda düşünüldüğünde bir kamu kurumu olan Hitit Üniversitesi bu tarihten önce 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na hazır hale gelmek için kendi bünyesinde birtakım çalışmalar yapmaktadır. 
Bu çalışmalar kapsamında üniversitemiz içerisinde öncelikle bir İş Sağlığı ve Güvenliği tüzüğü belirlenmiştir. Daha 
sonra bir İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü kurulmuş ve üniversite bünyesinde çalışan ve İş Sağlığı ve Gü-
venliği Uzmanlığı belgesine sahip öğretim elemanları bu koordinatörlük çatısı altında toplanmış ve çeşitli görev ve 
sorumluluklar verilmiştir. Ayrıca üniversite bünyesinde bulunan tüm birimlerde alt kurullar oluşturulmuş ve bu alt 
kurullar koordinatörlüğe bağlı olarak ilgili birimlerde çalışmaya başlamıştır. Daha güvenli bir toplum ve daha güvenli 
bir gelecek adına yola çıkan üniversitemizin çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Aynı zamanda Hitit Üniver-
sitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü olarak Çorum ilinde İSG konusunda talep eden kamu kurumlarına 
talepleri doğrultusunda destekler verilmektedir. 

Occupational Health and Safety Practices In the Hitit University As a Public Institution 
 
Esra Daşdan1, Ömer Yurdakul2, Kadir Erol1, Dursun Ali Köse2 
1Department of Owner Ship Protection and Security, OHS Programme, Hitit University, Osmancık Omer Derindere 
VS, Osmancık/ Corum 
2Faculty of Arts & Sciences, Chemistry Department, Hitit University, Ulukavak/ Corum 
 
According to the Occupational health and safety committees regulations that issued by ministry of labor and social 
security on January 18, 2013 and published at official newspaper with the numbered 28532; the workplaces where 
employed fifty or more persons and operated more than six months in ordinary, employer firms have to create a 
committee regarding to occupational health and safety issues. 
The Committee is formed by employer or its representative, occupational health and safety specialist, occupational 
physician, a person who assigned for human resources, staff, and social or administrative and financial tasks, a 
civil defense expert, a foreman or expert and representative if possible, chief representative if there are more than 
one employee representative at workplace. The obligation of occupational health and safety specialist, and occu-
pational physicians in the committee will be enforcement on July 1, 2016. Therefore, Hitit University, a public 
institution, is trying to be ready for occupational health and safety law, numbered with 6331 before July 1, 2016. 
Within this scope, firstly, occupational health and safety regulation is defined in the Hitit University. Then, an 
occupational health and safety coordinator is built and it is covered by faculty staffs that have occupational health 
and safety certificate. Moreover, subcommittees are formed in all departments in the university and they have 
started to work with the relation of health and safety coordinator at the corresponding departments. For the sake 
of safer society and more secure futures, Hitit University significantly focuses to occupational health and safety 
problems. Besides, public institutes that demands concerning OHS (occupational health and Safety) in Çorum/TUR-
KEY are supported from Hitit University occupational health and safety coordinator based on their requirements. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrencilerinin Memnuniyet 
ve Beklentilerinin İncelenmesi 
Sevil Çırakoğlu1, Mustafa Yağımlı2 
1Marmara Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul 
2Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İstanbul 

Bu çalışmanın amacı iş sağlığı ve güvenliği öğrencilerinin yaşam amaçlarını, eğitsel hedeflerini, üniversite öğreni-
minden beklentilerini ve öğrenim gördükleri bölüme ilişkin memnuniyet durumlarını ortaya koymaktır. İş sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerinin amacı ise teoride ve uygulamada çağdaş dünya koşulları ile uyumlu, yenilikçi bir eğitim 
sistemiyle nitelikli kişiler, öğrenciler yetiştirmek olmalıdır. 2014-2018 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği III. Politika 
Belgesi hedeflerinin arasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili araştırma çalışmalarının artırılması ve üniversitelerin 
araştırma çalışmaları için teşvik edilmesi yer almaktadır. Bu doğrultuda iş sağlığı ve güvenliğini meslek olarak 
benimsemiş kişilerin eğitimleri üzerinde durulmalı ve gelecekte iş hayatına atılacak olan bu kişilerin eğitimleri çağ-
daş eğitim metotlarıyla desteklenmelidir. Veri toplama aracı olarak literatür taraması ve anket tekniği kullanılmıştır. 
Araştırma sürecinde konuyla ilgili birçok kaynak ve bu konuda yapılmış araştırmalar incelenerek araştırma proje-
lendirilmiş ve veri toplama aracı geliştirilmiştir. Öğrenciler için hazırlanmış olan anket formu, birinci bölümde genel 
veriler 6 soru, ikinci bölüm, iş sağlığı ve güvenliği hakkında öğrencilerin memnuniyet durumu 25 soru, üçüncü 
bölüm öğrencilerin beklentilerine yönelik 12 soru, dördüncü bölümde ise iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında 
görüşlerini almaya yönelik açık uçlu soru yer almaktadır. Anket formu toplam 44 sorudan oluşmaktadır. Araştır-
manın çalışma evrenini devlet ve vakıf üniversitelerinde iş sağlığı ve güvenliği programlarında eğitime devam eden 
öğrenciler oluşturmaktadır. Elde edilen bilgiler tablolar ve program hakkında öğrencilerin görüşlerini saptamak 
amacıyla verilerin frekansları ve yüzdelik dilimleri halinde verilmiştir. Bu çalışmayla iş sağlığı ve güvenliğinde oku-
yan öğrencilerinin görüşleri alınarak, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin sorunları üzerinde yoğunlaşarak olması ge-
reken yeni eğitim teknikleri ifade edilmeye çalışılmıştır. 

A Research on the Satisfaction and Expectations of Occupational Health and Safety Stu-
dents 
 
Sevil Çırakoğlu1, Mustafa Yağımlı2 
1Marmara University, Distance Education Application and Research Center, Istanbul 
2Okan University, Vocational School, Istanbul 
 
In this study, a research is conducted on the students of occupational health and safety program, and it is aimed 
to determine their life goals, educational goals, expectation regarding the university education, and their satisfac-
tion level with the program. The purpose of occupational health and safety education should be to bring up qualified 
individuals or students through an innovative education system consistent with the theory and practice of contem-
porary world conditions. 2014-2018 National Occupational Health and Safety, III. Policy Document targets to inc-
rease research activities on occupational health and safety area, and to encourage related research in universities. 
In this context, emphasis should be put on the education of the people who practice occupational health and safety 
as a profession, and this training should be supported by modern teaching methods. Literature review and survey 
technique are used as the data collection tools. During the research, after many resources and research on the 
subject are examined, the research is designed as a project and the data collection tool is developed. The questi-
onnaire contains 6 questions about general data in the first section, 25 questions about satisfaction level of stu-
dents regarding occupational health and safety program in the second section, 12 questions on students' expec-
tations in the third section, and lastly it contains open-ended questions on occupational health and safety education 
in the fourth section. There are a total of 44 questions in the questionnaire. The population of the study consists 
of occupational health and safety program students in private and public universities. Findings are summarized in 
tables as frequencies and percentages to present views of the students about the program. In this study, it is 
aimed to focus on the problems of occupational health and safety education, and to propose new training tech-
niques in consultation with occupational health and safety students. 
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6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
Yükseköğretime Getirdikleri 
Sibel Çeli̇kel Yiğiter 
Kocaeli Üniversitesi, Köseköy Meslek Yüksekokulu, Kartepe/Kocaeli 

Türkiye’de 1999 yılında Avrupa Birliği adaylık sürecinin başlaması ile birlikte pek çok alanda değişimlerde yaşan-
maya başlamıştır. Değişim yaşanan alanlardan bir tanesi de “İş sağlığı ve güvenliği” alanıdır. 2012 yılında yayınla-
nan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kademeli olarak yürürlüğe girmesi ile birlikte çalışma yaşamında 
yeni bir döneme girilmiştir. Kanunun yansımaları sadece bu alanla sınırlı kalmayıp yükseköğretim alanında da son 
dönemde konu ile ilgili çalışmalar artmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusu ile ilgili eğitim 
veren yükseköğretim kurumları incelenmekte ve Türkiye’nin bu alanda verilen eğitime bakış açısı irdelenmeye 
çalışılmaktadır. 

Occupational Health and Safety Act which is Numbered 6331 that it Brought to Higher 
Education 
 
Sibel Çeli̇kel Yiğiter 
Kocaeli University, Köseköy Vocatinal School, Kartepe/Kocaeli 
 
In Turkey, with the start of European Union accession process in 1999, it has begun changes in many areas. One 
of the changes experienced in these areas is "occupational health and safety ". With “Occupational Health and 
Safety Law” which registered as number of 6331 in 2012 has entered a new era in labor life in Turkey. The 
implications of the law is not only limited to this area, studies on the subject in higher education have increased 
in the recent years. In this study, higher education institutions providing training in occupational health and safety 
issues related to Turkey are examined and Turkey's perspective on education in this area is analyzed. 
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Yüksek Öğretimde Öğrencilerin İş Sağlığı Ve Gü-
venliği Bilinci 
Süleyman Sulak1, Meral Topcu Sulak2 
1Mevlana Üniversitesi 
2Karabuk Universitesi 

Bu araştırmada, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği lisans programında öğrenim gören 
öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda farkındalık, bilinç ve duyarlılık seviyelerinin belirlenmesini 
amaçlamaktadır. İlgili programın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan 123 öğrenci üzerinde anket 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgulara dayanılarak; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konu-
larda farkındalık ve duyarlılık seviyesinin öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği dersi alıp almamalarına göre değişiklik 
gösterdiği saptanmıştır. Özellikle son sınıfta olan ve İSG dersi almış öğrencilerin farkındalığının dersi almayan öğ-
rencilere kıyasla daha yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç olarak çevre mühendisliği programında İSG ile ilgili ve-
rilen derslerin tutum ve davranışları yönlendirmede etkin olduğu, fakat yine de yükseköğretim kurumlarında İSG 
eğitimi konusunda daha etkin politikalara ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. 

Occupational Health And Safety Awareness Of Students In Higher Education 
 
Süleyman Sulak1, Meral Topcu Sulak2 
1Mevlana University 
2Karabuk University 
 
This study aims to determine the occupational health and safety awareness and sensitivity levels of Environmental 
Engineering undergraduate students at the Karabuk University. Survey was conducted on 123 students, who are 
studying in first, second, third and fourth grades of this program. Based on results obtained in this study; the level 
of awareness and sensitivity regarding occupational health and safety related topics were found to vary according 
to whether students have received occupational health and safety courses. The awareness of students especially 
studying in fourth grades and taken Occupational Health and Safety course was found to be higher compared with 
students who haven’t taken the course. As a result, courses related to OHS have been shown to be effective in 
guiding attitudes and behaviors in the environmental engineering program, but it was seen that still more effective 
policy on OSH education is needed in higher education institutions. 



309

 

 

PP-054 

Türk Hava Yolları’nda iş sağlığı ve güvenliği eği-
timleri yönetimi 
Zeynep Hacibakioğlu Örnek, Muhammet Bayram Topçu 
Türk Hava Yolları, Istanbul 

GİRİŞ-AMAÇ: Türk Hava Yolların’ da birbirinden farklı faaliyetlerde bulunan, 20.000’in üzerinde personelin İş sağlığı 
ve Güvenliği Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yönteminin açıklanması amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Eğitim Süreçleri, risk analizleri sonuçlarına, yaşanan ramak kala olaylar ve iş kazalarına, yasal 
şartlar, standartlar ve şirket içi prosedür gerekliliklerine uygun olarak yürütülmektedir. Bu süreç; eğitmenlerin 
yetkilendirilmesi, ders içeriklerinin hazırlanması, onaylanması, eğitim planının oluşturulması; plan doğrultusunda 
ilgililere eğitimlerin atanması ve eğitimlerin gerçekleştirilmesini kapsar. 
BULGULAR: 2015 yılında İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerçekleştirilmesi gereken temel ve yenileme eğitimleri 
sınıf ortamında ve uzaktan verilen eğitimlerle tamamlanmıştır.  
SONUÇ: Eğitimler, çalışanların yürüttüğü faaliyet ve karşılaşabileceği tehlikeler-riskler, yasal şartlar, standartlar  
ve şirket içi prosedür gereklilikleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 

Management of occupational health & safety trainings in Turkish Airlines 
 
Zeynep Hacibakioğlu Örnek, Muhammet Bayram Topçu 
Turkish Airlines, Istanbul 
 
AIM: The aim of this study is to explain the execution method of Health&Safety Trainings for over 20.000 personnel 
engaged in different business functions in Turkish Airlines. 
MATERIALMETHODS: Trainings have been conducted according to results of risk assessment, near misses, acci- 
dents, legal requirements, standards and procedures. This process contains, authorizing instructors, preparing 
course files, approving, generating plans and carrying out the trainings.  
RESULTS: In 2015, basic and recurrent occupational Health&Safety trainings had been completed through class-
room and online trainings.  
CONCLUSIONS: As a result Occupational Health&Safety trainings had been carried out according to function of 
employee, work-related hazards-risks, legal requirements, standards and procedures. 
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Sualtı çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği sorum-
lulukları kapsamında ulusal ve uluslararası düzen-
lemelerin karşılaştırılması 
Belma Özbek, Kenan Malay 
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

Birçok ülkede, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri ve yasalar ile sualtı çalışmaları güvence altına alınmıştır. Ülkeler, 
sualtında çalışacak olan personel için standartlarını yayınlamış ve hatta sualtı çalışmalarında görev alacak sualtı 
hekimlerini dahi standartlara uygun hale getirmek için düzenlemeler getirmiştir. Ayrıca ülkeler, dalışın iş amaçlı 
yapılmasının bir takım sorumluluklar doğurduğunun farkına varmış ve sualtı çalışmalarını sınıflandırmış, yapılacak 
işin niteliğine uygun olarak yetki ve sorumlulukları düzenlemiştir. Bu düzenlemelerde sualtı çalışması organizasyo-
nunda bulunan ve hatta iş sahasında işe etkisi olmamasına rağmen görev alan tüm personelin görev ve sorumlu-
luklarını açıkça belirlemişlerdir. Ülkemizde ise, sualtı çalışmaları konusunda yapılan düzenlemeler “T.C. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı” yerine “T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” tarafından yapılmaktadır. 
Sualtı çalışanları, Türkiye Cumhuriyeti Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Confédération Mondiale des 
Activités Subaquatiques (CMAS) veya Professional Association of Diving Instructors (PADI) gibi kuruluşların yani 
uluslararası kabul görmüş kuruluşların standartlarına uygun olarak sertifike edilmektedir. Yetiştirilen eğitmen da-
lıcılar, dalış amiri olarak görev almakta ve dalış güvenliğini sağlamaya çalışmaktadır. Ülkemizde sualtı çalışmala-
rında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik özel bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler ise 
iş güvenliğini sağlama sorumluluğunda birbirleri ile çelişmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde sualtı çalışmalarında 
oluşabilecek kazaları önlemek amacı ile oluşturulmasına ihtiyaç duyulan yasal dayanağı tespit etmek, mevcut mev-
zuattan kaynaklanan problemleri ortaya koyabilmek ve sualtı çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabil-
mesi için ideal görev ve sorumluluk yapısını oluşturabilmek hedeflenmiştir. Ulusal düzenlemeler; Amerika Birleşik 
Devletleri, İngiltere, Avustralya ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin sualtı çalışmaları konusunda oluşturdukları dalış 
standartları ve iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve elde edilen verilerin 
değerlendirilmesi sonucunda; i) Sualtı çalışmalarında ortaya çıkabilecek iş kazalarının önlenmesi amacıyla atılması 
gereken adımlar, ii) İş güvenliğini sağlamakta sorumluluğu olan kurum, kuruluş ve kişiler ve iii) İhtiyaç duyulan 
yasal düzenlemeler ortaya konulmuştur. 

Comparison of national and international regulations about occupational health and sa-
fety responsibilities for underwater work 
 
Belma Özbek, Kenan Malay 
İSTANBUL GEDİK UNIVERSITY 
 
In many countries, occupational health and safety regulations for underwater work is assured of with certain laws. 
Health and safety standards for person who work underwater were published in details. Additional standards were 
arranged for medical doctors who take part in underwater work. Moreover, countries classified underwater works 
and set rules and regulations in accordance with the authority and responsibilities of the nature of the work to be 
done. They have clearly defined all the duties and responsibilities in the regulations for each staff whether they 
involved or not underwater work. In our country, the regulations for underwater work made by “Republic Transport, 
Maritime Affairs and Communications Ministry” instead of “Turkish Republic of Ministry of Labour and Social Secu-
rity”. Underwater employees get their certificates from “Turkish Republic of Underwater Sports Federation” accor-
ding to the standards already defined by “Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS)” or “Pro-
fessional Association of Diving Instructors (PADI)”. Trained divers (diving supervisors) ensure diving safety. There 
is no specific occupational health and safety regulations exist for underwater works in Turkey. Existing regulations 
are in contradicts with each other to ensure the health and safety responsibilities. In the present study, it is aimed 
to define the health and safety responsibilities to reveal the problems arising from the existing legislation to avoid 
occupational accidents may occur during underwater work. The national and international regulations (such as in 
USA, UK, Australia and Republic of South Africa) were comparatively analysed according to their diving standards 
and occupational health and safety regulations for underwater work. After evaluating these regulations, the fol-
lowing steps were found to be considered carefully; i) steps to be taken for the prevention of occupational accidents 
that may occur during underwater work, ii) institutions, organizations and individuals with responsibility to ensure 
work safety, and iii) required legislation were suggested. 
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Bir çimento fabrikasında çalışan işçilerin erkek 
üreme sağlığı ve prostat kanseri hakkındaki bilgi 
düzeyleri 
Çiğdem Gamze Özkan1, Harun Özbey2, Ümit Ayaz2, Demet Turan Bayraktar3, Birsel Canan Demirbağ4 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları ve Yönetimi Ana Bilim Dalı, Trabzon, 
Türkiye 
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Hemşirelik Bölümü, Trabzon, Türkiye 
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi,Trabzon, Türkiye 
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Trabzon, Türkiye-
AMAÇ: Çimento fabrikası emisyonu olan ve salgı bozar olarak nitelendirilen bazı ağır metallerin uzun erimli etkile-
rinin prostat kanserine neden olabileceği ileri sürülmektedir. Ülkemizin kültürel farklılıkları, erkeklerin üreme sağlığı 
ve prostat kanseri hakkında eğitimsiz olmaları ve bu konuların yeterince konuşulmaması; meslek hastalıklarının 
önlenmesinde eğitimin önemini arttırmaktadır. Bu çalışma, bir çimento fabrikasında çalışan işçilerin erkek üreme 
sağlığı ve prostat kanseri hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  
YÖNTEM: Tanımlayıcı türde planlanan çalışmanın evrenini Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir çimento fabrikasında 
çalışan işçiler, örneklemini ise örneklem seçimine gidilmeden 01-04/12/2015 tarihleri arasında aynı fabrikada ça-
lışan 110 işçiden gönüllü olarak çalışmayı kabul eden 93 işçi oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından lite-
ratüre dayalı oluşturulan sosyodemografik özelliklerin, erkek üreme sağlığına ve prostat kanserine ilişkin görüşlerin 
değerlendirildiği anketler aracılığıyla yüzyüze anket tekniği kullanılarak toplanmıştır. Sonuçlar SPSS programında 
%, sayı ve kikare testleri kullanılarak analiz edilmiştir.  
BULGULAR: Çalışanların yaş ortalaması 40,24±6,58, çalışma yılı ortalamaları 13,66± 6.49’dur. Çalışanların 
%22,6’sı ilkokul mezunu, %84,9’u evlidir.Çalışanların %55,9’unun yıllık genel muayenelerini yaptırdığı, % 68,8’ 
inin üreme organlarının isimlerini ve % 49,5’ inin prostatın ne olduğunu, %47,3’ünün ise prostatın vücudun nere-
sinde bulunduğu, %89,2’sinin prostat kanseri hakkında bilgisinin olmadığı, % 91,8’inin üreme sistemi/cinsellik 
hakkında birebir eğitim almadığı belirlenmiştir. Çalışanlar prostat kanserinin sebebi olarak en yüksek oranda idrar 
yolu iltihabı, belirtisi olarak en fazla oranda; sık idrara çıkmayı, prostat kanserinden korunmada ise oturarak idrar 
yapmanın önemli olduğunu belirtmişlerdir. Üreme sağlığını korumaya yönelik olarak %95,7’sinin alternatif tıp uy-
gulaması kullanmadığı,%60,2’sinin ise gelecekte bir tarama programına katılmak istediği tespit edilmiştir. Çalışan-
ların öğrenim durumları ile prostat muayenesi hakkında bilgi sahibi olma ve eğitim almaları arasında anlamlılık 
bulunamamıştır(p >0.05).  
SONUÇ: Bu çalışma ile çalışanların erkek üreme sağlığı ve prostat kanseri hakkındaki bilgi düzeylerinin yetersiz 
olduğu görülmüştür. İşyerlerinde iş yeri hemşiresi istihdamının zorunlu kılınması, işverenlerin çalışanlarına erkek 
üreme sağlığı ve prostat kanseri gibi konularda eğitim verdirmesi ve rutin kontroller yaptırması, bu konudaki far-
kındalığın oluşturulması açısından önemlidir. 
Knowledge level of workers who worked at a cement factory about male reproductive 
health and prostate cancer 
Çiğdem Gamze Özkan1, Harun Özbey2, Ümit Ayaz2, Demet Turan Bayraktar3, Birsel Canan Demirbağ4 
1Fundamentals and Management of Nursing Department,Health Science Faculty, Karadeniz Technical University, 
Trabzon, Turkey 
2Nursing Department, Health Science Faculty, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey 
3Faculty of Medicine, Farabi Hospital, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey 
4Public Health Nursing Department, Health Science Faculty, Karadeniz Technical University,Trabzon, Turkey 
 
AIM: The current study was done in order to determine knowledge level of workers who worked at a cement 
factory about male reproductive health and prostate cancer. 
METHOD: The population of the study which was descriptively planned was composed of workers who worked at 
a cement factory in Eastern Black Sea Region. No sampling was made and the study was composed of 93 workers 
who were voluntary to participate among the 110 workers between the 1st of April and the 4th of December 2015. 
The data were gathered using personal information form based on literatüre. 
FINDINGS: Mean age of workers was 40.24±6.58 years and mean working time (years) was 13.66± 6.49 years. 
22.6% of the workers had primary school graduation and 84.9% of them were married. It was identified that 
55.9% of the workers had annual general medical examinations, 68.8% of them knew names of reproductive 
organs and 49.5% of them knew what prostate was while 47.3% did not know where prostate was, 89.2% of them 
did not have any knowledge on prostate cancer and 91.8% of them did not receive one to one training on repro-
ductive system/sexuality. The workers stated urethritis as cause of prostate cancer most. The workers emphasized 
frequent urination as symptom of prostate cancer most. The workers told that urination in squatting posture was 
important in protection against prostate cancer. It was noted that 95.7% of the workers did not use alternative 
therapies to protect reproductive health and 60.2% of them wanted to participate in a screening programme in 
the future. No significance was seen between educational status and having knowledge about prostate examination 
and receiving education (p >0.05).  
RESULTS: With the current study; it was seen that knowledge level of workers about male reproductive health 
and prostate cancer was poor. 
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İnşaat İşlerinde Duvarcı Ve Sıvacı Olarak Çalışan-
ların Mesleki Eğitim – Mesleki Belgelendirme Du-
rumları Ve Görüşleri 
Mustafa Kebat1, Çağlar Kalkan2 
1İzmir Alternatif İş Sağlığı ve Güvenliği Limited Şirketi, İzmir, Türkiye 
2Ege Vizyon Akademi Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Limited Şirketi, İzmir, Türkiye 

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki Eğitim Merkezler ve Halk Eğitimler aracılığı ile mesleki eğitimler verilmeye 
çalışılmıştır.Çevre İl Müdürlükleri tarafından beyana dayalı verilen Geçici Ustalık belgeleri sebebi ile etkili olama-
mıştır. Avrupa Birliği uyum çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) kurulmuş, ulusal yeterlilikler ve mesleki 
yeterlilikler oluşturulmuştur. MYK tarafından akredite edilen kuruluşlar sadece sınav ve belgelendirilme yolu ile 
Mesleki Yeterlilik Belgelendirilmesi (MYB) başlamıştır. Yayınlanan tebliğ ile 2016 Mayıs ayından itibaren 40 meslek 
de MYB ile çalışma zorunluluğu getirilmiştir. 
İnşaat işlerinde çalışan, Mesleki Yeterlilik Belgelendirme zorunluluğu kapsamında olan duvarcı ve sıvacı meslek 
grubundan kişilerin mesleki eğitim belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplikleri ve ilgili konulardaki bilgi düzey-
lerini araştırmaya çalıştık. 
İlk olarak, İzmir Çiğli bölgesinde 3 ayrı şantiyede çalışan toplam 13 duvarcı ve sıvacıya ön anket yaptık. Anket 
sırasında hangi kelimelerle soru ve cevapların daha anlaşılır olacağını saptamaya çalıştık. Anketimizin son hali ile 
İzmir’in Buca bölgesinde, 21 ayrı şantiyede toplam 43 ü duvarcı ve 57 si sıvacı 100 kişi ile yaptık. 
Çalışma şartlarından %91’inin memnun olmayan, %83’ü ilkokul mezunu, % 41’i 26 – 35 yaş, arası olan, %47’si 
10 yıldan fazladır aynı işe devam etmekte olan, 43’ü duvarcı, 57’si sıvacı katılımcılardan oluşan bir anket grubu ile 
çalıştık. 
Katılımcıların hiçbirinin mesleki eğitim almadığını, yaklaşık yarısının belgesinin olmadığı, diğer yarısının da adlarına 
belge düzenlendiği gözlemlenmiştir. Mesleki eğitimi önemli kabul etseler de bu eğitim için para ve zaman ayırmak-
tan kaçınacaklarını, MYB sürecini hiç bilmedikleri gibi uygulamasının ve geri ödemelerinin olmayacağı yönünde 
kuvvetli inançları olduğunu tespit ettik. Geçmiş dönemde yapılan uygulamaların hem mesleki eğitim hem de MYB 
süreçlerin işletilmesinde engel teşkil edeceği sonucuna vardık. MYB sürecinin doğru ve etkin işletilmesinin, iyi de-
netlenmesinin gerektiğini, elde edilen sonuçların ve değişimin toplum genelinde bilinirliğinin arttırılması için tanıtı-
mının çok iyi planlanması ve uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.Tarafsız, dürüst ve şeffaf işletilmesi ile Mesleki 
Belgelendirme sistemine güvenilmesi ve saygınlık kazandırılması mümkün olacaktır. 

Occupational Certification Status and Perspectives of Construction workers serving as a 
Bricklayer and Plasterer 
 
Mustafa Kebat1, Çağlar Kalkan2 
1İzmir Alternatif Occupational Health and Safety Company Limited, İzmir, Turkey 
2Ege Vizyon Akademi Occupational Qualification and Certification Company Limited, İzmir, Turkey 
 
Institutes of Republic of Turkey Ministry of National Education aimed to give occupational training. The certificates 
given by Provincial Directorate of Environment could not be effective. Occupational Qualifications Authority (OQA) 
in the context of compliance with the European Union was established, national and occupational qualifications 
were formed. The testing and certification organizations that are acredited by OQA, has begun to give Professional 
Competence Certificate.(PCC) In May 2016, 40 professions have been obligated to work with PCC.In this study we 
tried to find out the rate of workers having certification within a group of bricklayers and plasterers and research 
their knowledge about occupational education and qualification. As a preliminary survey we reached a total of 13 
bricklayer and plasterer in 3 different sites in IzmirKarsiyaka to identify the most clearer questions and answers. 
According to their answers we created our questions. The survey was done in 21 different sites in IzmirBuca with 
100 workers (43 bricklayers and 57 plasterers).Our results are; 91% are not satisfied with their working conditions, 
83% are primary school graduates, 41% are 26 - 35 years, 47% are working more than 10 years in the same 
work.None of the participants has occupational training, only half of the participants have pseudocertificate. They 
accept the significance of occupational training but they don’t want to waste time and money. They have no idea 
about the certification process and have no belief about the repayment. We concluded that the occupational trai-
ning practices made in the past will be an obstacle in the process of occuptional education and certification. The 
correct, well controlled and efficient operation of sertification process, increasing the public awareness and well 
introduction of PCC must be done. It will be possible to make the PCC reliable and reputable by impartial, fair and 
transpairent run of the process. 
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İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin İş Kazalarını 
Önlemedeki Rolü: Turizm Sektörü 
Duygu Ersus Gölgesi̇z, İsmet Faruk Yaka, Afşin Güngör 
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ,İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı,ANTALYA 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN İŞ KAZALARINI 
ÖNLEMEDEKİ ROLÜ: TURİZM SEKTÖRÜ 
 
Duygu ERSUS GÖLGESİZ1, İsmet Faruk YAKA2, Afşin GÜNGÖR2 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yüksek Lisans Programı, Antalya, duyguersus@gmail.com 
2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 
Makine Mühendisliği Bölümü, Antalya, ismetfarukyaka@hotmail.com, afsingungor@hotmail.com. 
 
Küreselleşen dünyada işletmeler açısından rekabet en üst düzeye çıkmıştır. Sektörde artan bu rekabete yetişmek 
için işletmeler çok yoğun ve hızlı bir şekilde çalışmaktadır. Yoğun ve tempolu çalışma sonucu çalışanlarda iş sağlığı 
ve güvenliği açısından çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktadır. Her sektörde olduğu gibi, Turizm sektöründe de iş kazası 
ve meslek hastalıkları konusunda güncel yaşanan sorunlara rastlanmaktadır. Bu sorunlara psikososyal ve ergono-
mik risklerin yüksekliği, işgücünün yapısı da eklenince iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin, bu sorunları önlemedeki 
önemi daha da artmıştır. Eğitim, bireylere işlerini ve mesleklerini başarılı bir şekilde yerine getirmeleri için gerekli 
kurumsal ve pratik bilgileri sağlayan, İş sağlığı ve güvenliği açısından koruyucu bir yöntemdir. Meydana gelen iş 
kazalarının çoğu insan davranışlarından kaynaklandığı için, İSG açısından eğitimin rolü büyüktür. Bu bağlamda 
yapılan bu çalışmada otellerde yapılan eğitimlerin ne derece faydalı olduğu ölçülüp, bu eğitimlerin gerçekleşen iş 
kazalarına etkileri değerlendirilmiştir. Otellerde kayıtlı tutulmuş kaza istatistikleri ile eğitim kayıtları incelenip, kaza 
oranı en çok olan bölüm tespit edilmiştir. Yapılan eğitimin verimliliğini ölçecek olan anket çalışması bu bölüm 
bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Böylelikle yapılan eğitimlerin verimliliği, gerçekleşen iş kamları ile kıyaslamalı ola-
rak incelenip sonuçlandırılmıştır. 

The Role Of Occupational Health And Safety Trainings In Preventing Occupational Acci-
dents: Tourism Sector 
 
Duygu Ersus Gölgesi̇z, İsmet Faruk Yaka, Afşin Güngör 
AKDENİZ UNIVERSITY,OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY DEPARTMENT 
 
THE ROLE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY TRAININGS IN PREVENTING OCCUPATIONAL ACCIDENTS: 
TOURISM SECTOR 
 
Duygu ERSUS GÖLGESİZ1, İsmet Faruk YAKA2, Afşin GÜNGÖR2 
1Akdeniz University, Institute of Science, Postgraduate Program of Occupational Health and Safety Antalya, duy-
guersus@gmail.com 
2Akdeniz University, Faculty of Engineering, 
Department of Mechanical Engineering, Antalya, ismetfarukyaka@hotmail.com, afsingungor@hotmail.com. 
 
Summary 
The competition has reached the highest level in terms of enterprises in the globalizing world. The enterprises are 
working quite densely and swiftly to catch up with this competition increasing in the sector. As a result of this 
dense and fast work, various problems occur in terms of occupational health and safety. Tourism sector also 
experiences current problems in terms of occupational accidents and occupational diseases, just like all sectors. 
When these problems are combined with the high level of the psycho-social and ergonomic risks, and the structure 
of labor, the significance of occupational health and safety training in preventing these problems increased even 
more. Training is a protective method in terms of occupational health and safety, providing the individuals with 
corporate and practical information required for them to carry out their works and occupations successfully. Due 
to the fact that a major portion of accidents that occur stems from human behavior, the role of training is crucial 
in terms of OHS. Within this context, in this study, the extent the trainings carried out in hotels is effective was 
measured, and the effects of these trainings on the occupational accidents that occurred were evaluated. The 
department with the highest accident rate was determined by analyzing the accident statistics and training records 
kept in the hotels. The survey to measure the efficiency of the training provided was carried out within this de-
partment. Therefore, the efficiency of the trainings carried out was finalized by being comparatively analyzed with 
the occupational accidents that occurred. 
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Hemşirelerde mesleki risk faktörleri. Bir üniver-
site hastanesinde kesitsel bir çalışma 
Fatma Azizoğlu1, Ahmet Köse2, Hülya Gül3 
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fak. Çevre Yönetim Birimi 
2İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Finans AD 
3İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

GİRİŞ-AMAÇ: Sağlık kurumları, iş kazaları ve mesleksel risk açısından öncelik verilmesi gereken bir sektördür. 
Sağlık sistemi içerisinde sağlık ekibinin önemli halkasını oluşturan hemşirelerde bu riskli grubun önemli bir üyesidir. 
Cerrahi birimler ise, infeksiyon, yaralanma, tehlikeli maddelerle karşılaşma olasılığı nedeniyle yüksek riskli bir or-
tamdır. Bu araştırma, hastanelerin cerrahi bölümlerinde görev yapan hemşirelerin mesleksel risk faktörlerinin be-
lirlenmesi ve bu risk faktörleri ile hemşirelerin tanımlayıcı özellikleri arasındaki ilişki durumunu incelemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma 2013 yılı Eylül ayında İstanbul’da bir üniversite hastanesinin cerrahi birimlerinde görev 
yapan 229 hemşire ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu ve Mesleki Risk Faktörleri Ölçeği’nden 
oluşan anket formları uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik uzmanı tarafından uygun yöntemlerle değerlendi-
rilmiştir. 
SONUÇLAR: Araştırmaya katılanların %4,4’ü erkek, %95,6 'sı kadındı, %5,2’si lise, %67,2'ü lisans mezunuydu. 
Hemşirelerin 114'ü (%49,8) 1-5 yıl, 40'ı (%17,5) 6-10 yıl, 16'sı (%7,0) 11-15 yıl, 59'u (%25,8) 16 yıl ve üzeri 
çalışma yapılan hastanede aynı bölümde çalışmıştı. Hemşirelerin karşılaştıkları risk faktörlerinden biyolojik (3,469 
± 0,623), ve psikolojik risk faktör düzeyi yüksek (3,468 ± 0,726), fiziksel (3,093 ± 0,782), kimyasal (2,887 ± 
0,854), ergonomik (3,374 ± 0,922), radyasyon (2,928 ± 1,167), risk faktör düzeyi orta düzeyde bulunmuştur. 
Mesleki risk faktörleri genel puanı (3,221 ± 0,613) orta düzeyde saptanmıştır.  
YORUM: Hemşirelerin işyeri ortamında karşılaştıkları risk faktörlerinin, tanımlayıcı özelliklerinden yaş, cinsiyet, me-
deni durum, eğitim durumu, hastanedeki çalışma süresi, çalışma biçimi ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alma 
durumları ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Occupational risk factors in nurses: A cross-sectional study in a university hospital 
 
Fatma Azizoğlu1, Ahmet Köse2, Hülya Gül3 
1Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Environmental Management Section, Fatih-Istanbul/Turkey 
2Istanbul University, Business Administration Faculty Department of Finance, Beyazıt-Istanbul/Turkey 
3Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Public Health Department, Fatih-Istanbul/Turkey 
 
IINTRODUCTION: Healthcare institutions constitute a sector in which priority should be given to occupational ac-
cidents and risks. Nurses who constitute a significant part of the health team in the healthcare system are under 
occupational health risks. This study was conducted to determine the occupational risk factors of nurses who 
worked in surgery units of hospitals and to examine the relationship between these risk factors and the descriptive 
properties of nurses.  
MATERIAL-METHODS: This study was conducted with 229 nurses who were working in the surgery units of a 
university hospital in September 2013. The Personal Information Form and Occupational Risk Factors Scale were 
applied to the participants. The data obtained were evaluated by a specialist of statistics using appropriate met-
hods.  
RESULTS: 4.4% of the individuals were male and 95.6% were female. 5.2% were graduates of high school and 
67.2% had bachelor’s degree, 114 of the nurses (49.8%) had been working for 1-5 years, 40 (17.5%) had been 
working for 6-10 years, 16 (7.0%) had been working for 11-15 years, and 59 (25.8%) had been working for 16 
years or longer in the same unit in the hospital where the study was being conducted. Among the risk factors 
which the nurses were exposed to, biological (3.469 ± 0.623) and psychological (3.468 ± 0.726) risk factor levels 
were found to be high. Physical (3.093 ± 0.782), chemical (2.887 ± 0.854), ergonomic (3.374 ± 0.922), and 
radiation (2.928 ± 1.167) risk factor levels were found to be moderate. The general occupational risk factor score 
(3.221 ± 0.613) was found to be moderate.  
CONCLUSION: It was concluded that the risk factors were correlated with the descriptive properties of the nurses 
including age, gender, marital status, education level, working time in the hospital, mode of working and status of 
occupational health and safety training. 
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Soğuk hava tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği 
Helin Şahika Topçu 
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

Soğuk hava tesisleri gıda endüstrisinin gelişmesiyle önem kazanmıştır. Her türlü gıda maddesinin steril bir ortamda 
uzun süre saklanmasını sağlayan soğuk hava tesislerinde çalışan personelin dış ortamla depo arasındaki sıcaklık 
farkı,malzeme yükleme zorluğu ve buzlu ortamda kayganlaşan zeminden kaynaklanan iş kazaları meydana gel-
mektedir.Depo ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkından vücut olumsuz etkilenir. Sık aralıklarla depoya girip çık-
mak ve fazla saatler soğuk ortamda çalışmak vücuttaki protein dengesini bozar ve meslek hastalıklarına sebep 
olur. Bunun haricinde personelin depoda mahsur kalması gibi durumlarda görülebilir. Buradan hareketle bu çalış-
mada soğuk hava tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği konusu ele alınmıştır. Çalışan personelin soğuk havadan en az 
şekilde etkilenmesi, zeminin kayganlaşmasının önlenmesi ve karşılaşılan diğer sorunlarla ilgili olarak çözüm öneri-
leri sunulmuştur. 

Occupational health and safety ın cold storage 
 
Helin Şahika Topçu 
AKDENİZ UNIVERSTY 
 
It has gained importance with development of cold storage facility for the food industry.The staff who work in the 
industry,temperature diffirence external enviranment between with storage,industriel accidents occur because of 
material hardling difficulties and icy environment adversely effected to temperature diffirence of external environ-
ment and storage it causes of professions disease and disrupts the protein balance in the body,get in and out 
frequently in storage and many time work in the cold environment.It can be sea that staff are trapped in the 
storage this study of subject has been defined occupational healt and safety.Resolution provided less effect of cold 
storage,prevent of cauton wet floor also other problems. 
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Belediye Fen İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Helin Şahika Topçu 
Akdeniz Üniversitesi 

Belediyeler bulundukları şehrin altyapısı, imarı, sosyal etkinlikleri vb. gibi birçok alan açısından sorumlu ve yetkili 
devlet kuruluşlarından biridir. Sorumlu olduğu bu alanlardaki yükümlülüklerini yerine getirmek için belediyeler 
çeşitli müdürlük birimlerine ayrılmıştır. Bu birimlerden bir tanesi de şehrin altyapısından sorumlu olan fen işleri 
müdürlüğüdür. Bu müdürlüğün şehirle ilgili olarak kanalizasyon, yol yapımı, düzenlemeler vb. gibi sorumlulukları 
bulunmaktadır. Bu sorumlulukları sahada ve geniş bir alanda gerçekleştirdiği için bu birim insan gücüne çok ihtiyaç 
duymaktadır. Bundan dolayı belediye teşkilatlanmasında en çok işçi ve teknik elemanın çalıştığı birimdir. Saha 
çalışmalarında personeller soğuk ve sıcak ortamlara, hijyenik olmayan koşullarda ve gürültülü çalışma ortamlarında 
fazla süre ayakta çalışmaya maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmada, belediye fen işleri saha personellerinin çalışma 
koşulları ve maruz kaldıkları risk etmenleri değerlendirilmiştir. 

Occupational healt and safety of municipalities 
 
Helin Şahika Topçu 
Akdeniz Universty 
 
Municipalities are responsible,infrastructure,recan structure,social activity of the city etc. It is divided into different 
directorates,for this responsible ful fill of this area.One of these unit,responsible of infrastructure of the city director 
of science jobs.This director have responsible about city sewoge,road consturuction,arrangements etc.This res-
ponsible doing in the area need to labour.For this,ıt is a unit of work mostworkers,technical workers the staff 
exposed of more time to work standing,noisy environment,not hygienic environment,cold and hot environ-
ment.This study of municipal science jobs staff of area evaluated working conditions and stare exposure risk fac-
tors. 
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Mesleki Eğitimde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eği-
timi 
Hüseyin Cihangir Tuğsavul 
Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Türk eğitim sistemi son 10 yıldır sayısal açıdan önemli gelişmeler göstermektedir. Özellikle sekiz yıllık zorunlu 
eğitime geçiş sonrası net okullaşma oranı; ilköğretimde %89,26’dan %96,49’a, orta öğretimde %37,87’den 
%58,52’ye, yükseköğretimde %10,76’dan %21,06’ya yükselmiştir. Sayısal açıdan yaşanan bu iyileşmeler olumlu 
gelişmelerdir. Ancak eğitim sisteminde düzeltilmesi gereken birçok olumsuzluk ise halen ve kısmen derinleşerek 
devam etmektedir. Bunların başında, erken çocukluk eğitiminin yetersizliği, eğitimde cinsiyet eşitsizliği, yükseköğ-
retim kapısında bekleyen milyonlarca lise mezunu ve en önemlisi eğitimin kalitesi ve etkililiği ile ilgili sorunlardır. 
 
2008-2009 eğitim dönemi okul ve öğrenci sayıları Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda dikkati çeken noktalar şöyledir. 
Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre ilköğretimde %7,7, orta öğretimde %18,4, yüksek öğretimde %29,4 daha 
fazladır. Bu veriler eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin kızlar aleyhine eğitim seviyesi yükseldikçe arttığını göstermekte-
dir. Orta öğretimde eşitsizlik mesleki eğitimde kızlar aleyhine daha derindir. Erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayı-
sına göre genel orta öğretimde %9,3 mesleki orta öğretimde %33 daha fazladır 
 
Eğitim sistemimize göre ara eleman olarak çalışacak Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Meslek Lisesi ve 
Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri sanayide ara eleman olarak görev yapacaklardır. Bu ara elemanların İş Güvenliği 
eğitimine olan ihtiyaçları yadsınamaz. 
 
KAYNAKLAR 
1. Kenar, Necdet, “Mesleki Eğitimde Gelişmeler, Mercek, 2005. 
2. TÜSİAD, “Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması Projesi Çalışma Toplantısı Raporu”, 3 Haziran 
2003. 

Occupational Health and Safety Training in Vocational Education 
 
Hüseyin Cihangir Tuğsavul 
Fatih District Education Directorate 
 
Turkish education system over the last 10 years shows significant improvements in numerical terms. Net enroll-
ment rate, especially after the passage of eight years of compulsory education; 96.49% from 89.26% in primary 
education, 58,52'y% from 37.87% in secondary education in tertiary education increased from 10.76% to 
21,06'y%. These improvements are positive developments taking place in numerical terms. However, if several 
negatives that must be corrected in the education system is still in progress and partly deepened. Among these, 
the lack of early childhood education, gender inequality in education, millions of high school graduates and higher 
education at the gate waiting for the problems related to the quality and effectiveness of the most important 
training. 
 
2008-2009 study period and the number of students in school are given in Table 1. Striking points in the table is 
as follows. Male students than female students in primary education, 7.7%, 18.4% in secondary education is higher 
than 29.4% in higher education. These data on the education level of girls against gender inequality in education 
shows that the higher increase. Girls in vocational training in secondary education against inequality is deeper. 
Male students according to the number of girls in general secondary education the number of students in vocational 
secondary education 9.3% is more than 33% 
 
In our education system will work as an intermediate element Vocational High School, Technical High School, 
Anatolian Vocational High School and Technical High School students will serve as an intermediate element in the 
industry. This intermediate element of the undeniable need for the Safety training. 
 
RESOURCES 
1. Edge, Necdet, "Developments in Vocational Education, Lens, 2005. 
2. TUSIAD, "Vocational and Technical Education Restructuring Project Workshop Report", 3 of June 2003. 
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Gıda Mühendisliği Laboratuvarlarının İş Sağlığı ve 
Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi 
Mehmet Akif Erkan1, Gizem Yaylı2, Gamze Yılmaz2, Bilge Kaçmaz2, Şeyma Uluç2, Esma Fırat2, Emine Rabia Karpu-
zoğlu2, Hatice Tuğba Köklü2 
1Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, İş Sağ.ve Güv. Pr., Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Kayseri 
Mühendislik fakülteleri, İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ nde (NACE Kod:85.42 ) “Az 
Tehlikeli” sınıfta yer almasına rağmen, bünyelerinde bir çok tehlikeyi barındıran farklı laboratuvarlar bulunmaktadır. 
Gıda mühendisliği bölümlerinde, gıda teknolojisi, gıda mikrobiyolojisi, enstrümantal analiz gibi laboratuvarlar bu-
lunmaktadır. Bu laboratuvarlar çok sayıda fiziksel, kimyasal, biyolojik tehlikeleri barındırmaktadır. 
Gıda mühendisliği öğrencileri, bu laboratuvarlardaki faaliyetlerinde birçok tehlike ile yüz yüze kalmakta, bu tehli-
keler kimi zaman ucuz atlatılmakta, kimi zaman da ciddi yaralanmalar olmaktadır.  
Gıda mühendisliği öğrencileri mesleklerine ilişkin ilk tecrübelerini okullarındaki gıda laboratuvarlarında edinmekte-
dirler. Bu laboratuvardaki faaliyetlerinde edindikleri olumlu yada olumsuz alışkanlıklar, meslek hayatları boyunca 
onların davranışlarını etkileyecektir. Laboratuvar derslerinde edinecekleri “güvenli davranış” bilgisi, ilerideki pro-
fesyonel meslek yaşamlarında onların “iş sağlığı ve güvenliği” ne ilişkin tutumlarının temelini oluşturacaktır. Bu 
durumun gıda sektöründe iş güvenliği kültürünün yaygınlaşmasına olumlu katkı yapacağı düşünülmektedir 
Bu çalışmada, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarında iş sağlığı ve 
güvenliği anlamında inceleme yapılarak, laboratuvarlardaki tehlikeler tespit edilmiş ve bu tehlikelere karşı alınacak 
önlemler, kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar ve güvenli davranış şekilleri ortaya konulmuştur. Bu 
sayede hem gıda mühendisliği öğrencilerinin öğrenimleri sırasında, sağlık ve güvenlik anlamında herhangi bir olum-
suzluk yaşamasını önlemek, hem de mesleklerine ilişkin güvenli davranış kalıplarının yerleşmesi amaçlanmıştır. 
Çalışma kapsamında gıda mühendisliği laboratuvarları aşağıdaki konularda incelenmiştir:  
a- mevzuat,  
b- İş süreçleri, inceleme-analiz süreçleri 
c- kullanılan cihazlar, el aletleri 
d- Kullanılan kimyasallar, 
e- Kişisel koruyucu donanımlar 
f- Laboratuvar güvenliği 
g- Depolama – Taşıma güvenliği 
h- Bertaraf – atık güvenliği 
Sonuç olarak, yukarıdaki konularda tespit edilen uygunsuzluklara karşı alınması gerekli önlemler belirtilerek, labo-
ratuvarlarda güvenli davranışlar hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. 
Assesment in Terms of Occupational Health and Safety in Food Engineering Laboratory 
Mehmet Akif Erkan1, Gizem Yaylı2, Gamze Yılmaz2, Bilge Kaçmaz2, Şeyma Uluç2, Esma Fırat2, Emine Rabia Karpu-
zoğlu2, Hatice Tuğba Köklü2 
1Erciyes Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO, İş Sağ.ve Güv. Pr., Kayseri 
2Erciyes Üniversitesi, Gıda Mühendisliği, Kayseri 
Although Engineering faculties, in the "Occupational Health and Safety in the Workplace Hazard Class Communiqué 
on" are "less dangerous class " they included a lot of danger in different laboratories are on site. 
Food engineering departments, includes diferent laboratories such as food technology, food microbiology and inst-
rumental analysis. These laboratories include many physical, chemical, biological hazard. 
Food engineering students, stay face to face with danger in many activities in the laboratory, these dangers are 
sometimes circumvented cheap, sometimes it is a serious injury. 
Food engineering students acquire first experience related to their profession, food laboratories in schools. Positive 
or negative habits, this take to during laboratory activities, their behavior will affect their future working life. "safe 
conduct" information gain in the course of laboratory, will create in their future professional career, the basis of 
"occupational health and safety" attitudes. In this case will make a positive contribution are expected to the expan-
sion "safety culture" in the food industry.  
In this study,ERU Faculty of Food Engineering laboratories 
has been investigeted in terms of occupational health and safety. Hazards in the laboratory have been identified 
and measures to be taken against these hazards, personal protective equipment should be used and safe behavior 
patterns has been demonstrated. In this way, both the food engineering students during their education, in terms 
of health and safety to prevent any negative experience, and is intended to establish the safe behavior patterns 
related to occupations. Under study, food engineering laboratories the following issues were examined: 
a- legislation, 
b- Occupation, survey and analysis process 
c- used devices, tools 
d- Chemicals used, 
e- Personal protective equipment 
f- Laboratory safety 
g- Storage - Transport security 
h- Disposal - waste safety 
As a result, specifying the necessary measures to be taken against the non-conformities detected on the above 
issues is made evaluations about safe behavior in the laboratory. 
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The Importance of On-The-Job Traning 
Mustafa Akdeniz 
Turkish Republic Ministry of Labor and Social Security(MoLLS), General Directorate of Occupational Health and 
Safety 

On-the-job training at the worksite is appropriate for workers and supervisors facing specific hazards found onsite. 
Worker training in occupational safety and health may serve many different purposes. Too often, worker training 
is viewed only as a way to comply with governmental regulations. Worker education serves a far broader purpose 
when it seeks to empowerworkers to take an active part in making the workplace safe, rather than simply to 
encourage worker compliance with management safety rules. Labour education has proceeded according to well-
recognized principles of adult learning theory. Adults learn in different ways. There is a hierarchy of these objecti-
ves. Compared with the other training objectives, knowledge objectives are the easiest to achieve; skill objectives 
require more hands-on training to ensure mastery; attitude objectives are more difficult because they may involve 
challenging deeply held beliefs; individual behaviour objectives are achievable only if attitude barriers are addres-
sed and if performance, practice and on-the-job follow-up are built into the training; and social action objectives 
are most challenging of all, because training must also prepare participants for collective action in order to achieve 
more than they can on an individual basis. In this poster, a step-by-step educational process that is required to 
achieve the goals of worker involvement was described. This learner-centred approach to education implies a new 
relationship between occupational safety and health professionals and workers. Learning can no longer be a one-
way street with an “expert” imparting knowledge to the “students”. The educational process, instead, is a part-
nership. Learning occurs in all directions: workers learn from the instructors; instructors learn from workers; and 
workers learn from one another. This result area will, for a successful partnership, workers must be involved in 
every stage of the educational process, not just in the classroom. 
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Taksi Şoförlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği 
Samet Alki ̇li̇nç1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
2Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 

İş sağlığı ve güvenliği denince ilk olarak inşaat sektörü, maden sektörü ve fabrikalardaki çalışanların durumu gel-
mektedir. Ancak iş sağlığı ve güvenliği her iş kolu için önemli ve vazgeçilmez bir olgudur. Günümüzde hemen 
hemen herkesin kullandığı taksi şoförlerinin iş sağlığı ve güvenliği çok fazla göz önünde değildir. Sürekli araç kul-
lanmanın kas hastalıklarına neden olması, yakıt maliyetini düşürmek amacıyla LPG kullanımının ortaya çıkardığı 
riskler, gece geç saatlerde araç kullanımının vücut üzerindeki olumsuz etkileri, gasp ve saldırganlara maruz kalarak 
can tehlikesinin oluşması, araç sahiplerinin araçlarının bakımını geç yaptırması sonucu şoförlerin maruz kaldıkları 
kazalar gibi birçok iş sağlığı ve güvenliği sorunu bulunmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada taksi şoförlerinin 
iş sağlığı ve güvenliği açısından karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları irdelenmiştir. 

 
Taxi Drivers for safety and health at work 
 
Samet Alki ̇li̇nç1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz University Institute Of Science And Technology Occupational health and Safety Program 
2kdeniz University Faculty Of Engineering Mechanical Engineering Department 
 
When talking about occupational health and safety, construction industry, mining industry and the status of factory 
workers come to the mind at first. However, occupational health and safety is a vital and indispensable issue in 
every line of business. The occupational health and safety of taxi drivers are not considered adequately in today’s 
World. Taxi drivers have many occupational health and safety problems such as having muscular diseases because 
of driving long hours, the risks of using LPG in order to reduce the fuel cost, the negative health effects of driving 
cars late at night on human body, the death risk caused by hijackers and attackers, the car accidents caused by 
the late application of automotive maintenance and so on. Thus, in this study, the problems that taxi drivers face 
in terms of occupational health and safety is examined. 
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Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Çalışanların İş 
Sağlığı ve Güvenl�ğ� 
Samet Alki ̇li̇nç1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
2Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 

İş sağlığı ve güvenliği denince akla ilk olarak özel sektördeki ağır iş kolları gelmektedir. Ancak her iş kolu için iş 
sağlığı ve güvenliği çok önemlidir. Gerek özel sektör gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelde 
iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok risk etmeni ile karşı karşıyadır. Kamuda çalışan personelin diğer meslek 
dalları olan inşaat işleri, maden işleri vb. ağır işlerde çalışan kişilerin karşılaşabileceği risk kadar olmasa da kamu 
sektörünün de kendi içerisinde riskleri barındırmaktadır. Tüm mesai saatini bir odada çalışarak geçiren kamu per-
sonelinin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek birçok durumdan bahsedebilir. Örneğin sürekli bilgisayar başında 
çalışan bir kişinin zamanla gözlerinin bozulması, bel ve boyun hastalıkları gibi çok ciddi kas hastalıklarına yaka-
lanma riski bulunmaktadır. Belirtilen bu fiziksel risk etmenlerinin yanı sıra psikolojik risk etmenleri de mevcuttur. 
Psikolojik risk etmenlerine en önemli örnek mobbingdir. Kamu binalarının bakımsızlığı da çalışma ortamının fiziksel 
sorunları olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin eski ve bakımsız kamu binalarında mevsimlere göre iklimlendirme 
problemi yaşayan kamu personeli sık sık hastalıklara maruz kalır ve bu durum çalışanın performansını düşmesine 
sebep olur. Buradan hareketle bu çalışmada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin çalışma koşulları 
incelenip bu çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceği değerlendirilmiştir.  
 

 

Public institutions and their corporate employees ' occupational health and safety 
 
Samet Alki ̇li̇nç1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz University Institute Of Science And Technology Occupational health and Safety Program 
2Akdeniz University Faculty Of Engineering Mechanical Engineering Department 
 
When occupational health and safety is thought hard lines of business first come into mind. However occupational 
health and safety is crucial for every business field. The workers both in governmental institutions and in private 
sector businesses face many risk factors in terms of occupational health and safety. The people working in the 
public sector also face with those risks even not as much as of those who work in construction and mining business 
fields. Many negative factors affecting the health of public workers,spending all of their working hours in an office, 
might be mentioned. For instance, a person working whole day in front of a PC might face some health problems 
like, eye sight deterioration, waist and neck disorders etc. In additon to those risks of physical problems there are 
some risks of having psychological problems,too. The best example of the psychological problems is mobbing. The 
lack of maintenance of the public buildings appears as the physical problems of work places. For example, people 
working in those buildings having problems with climatization often face various illnesses and this cause their 
performance to drop. In this study it is discussed that what kind of precautions might be taken in order to improve 
working conditions of the workers in the public institutions 
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Elektrik Makineleri Atölyelerinde İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Tedbirleri: Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Çanakkale Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu Elektrik Makineleri Atölyesi Örneği 
Seçkin Özcan 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, 
Çanakkale. 

Meslek öğretiminin yapıldığı okullarda uygulamalı çalışmalar yapmak öğrencileri geleceğe daha iyi hazırlamak açı-
sından son derece önemlidir. Uygulamalı çalışmalar yapmanın da en güzel yolu atölye ve laboratuvar çalışmalarıdır. 
Elektrik makineleri atölyeleri hem elektrik enerjisi nedeniyle hem de çalışan makinelerde hareketli aksamların bu-
lunması nedeniyle tehlikeli ortam olarak değerlendirilir. Bu nedenle henüz mesleğinin başındaki ve görece daha 
tecrübesiz olan ön lisans öğrencileri atölye ortamında çalışırken iş kazasına maruz kalmaları olasıdır. Bu bildiride 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik Makineleri Atölyesi 
özelinde elektrik makineleri atölyelerinde meydana gelebilecek iş kazaların önlenmesi ya da minimuma indirilmesi 
için araştırılmış ve irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlar özetlenerek, alınabilecek ilave tedbirler sunulmuştur. 

 
Occupatıonal Health And Safety Precautions In Electrıcal Machınery Workshops: An 
Example Of Çanakkale Onsekiz Mart University Çanakkale Technıcal Vocatıonal School’s 
Electrical Machınery Workshops 
 
Seçkin Özcan 
Çanakkale Onsekiz Mart University, Çanakkale Technical Vocational School, Department of Electricity and Energy, 
Çanakkale, Turkey. 
 
Doing practical work in vocational school is extremely important for student’s future lifes. The best way of doing 
practical work is to practise in workshops and laboratories. Electric machinery workshops are evaluated as dange-
rous environment because of electric shock and moving parts. So it is possible which occupational injury for un-
dergraduate students while they are working in workshops. In this study, prevention or minimization of occupati-
onal injury are examined and analyzed precautions and security prevention in the electic machinery workshops in 
particular in Çanakkale Onsekiz Mart University Çanakkale Technical Vocational School. Obtained results are sum-
marized and additional precautions are presented. 
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Mesleki ve Teknik Eğitimler ile İşgücü Hazırlama 
Programlarının İSG ile Entegrasyonu 
Tuğçe Şentürk 
HAVAŞ Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. 

Amerikan Halk Sağlığı dergisinin araştırmalarına göre; genç işçiler arasındaki iş kazası geçirme oranları kıyasland-
ğında, tecrübesiz genç işçilerin, genç işçilere oranla daha fazla iş kazası yaşadığı tespit edilmiştir. Amerika’da sayısı 
20.000’den fazla olan mesleki eğitim programlarının içeriğine, iş sağlığı ve güvenliği dersleri eklenerek genç ve 
tecrübesiz işçilerin, işe bağlı sebeplerle kaza geçirme ve meslek hastalığına yakalanma oranlarının azaltılacağı 
öngörülmektedir. Mesleki ve teknik eğitimlerde, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalığı arttırmak için çeşitli 
projeler denenmiştir. Bunlardan bazıları; NIOSH sponsorluğunda 1996 yılından beri her yıl, lise öğrencilerinin ka-
tılımıyla düzenlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında en iyi mesleki eğitmen seçilerek ödül verilmektedir. İş sağlığı 
ve güvenliğinde diğer bir farkındalık yaratacak çalışma ise, Teksas eyaletindeki tüm meslek liselerinin eğitimleri 
arasına 10 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi eklenmesidir. Meslek liselerinde verilen bu eğitimler, diğer alanlarda 
verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine göre daha kapsamlıdır. Bu eğitimi tamamlayan meslek lisesi öğrencileri, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Birliği tarafından verilen kart ile temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitmeni olmaya hak kazanır-
lar. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin mesleki eğitimlerle beraber verilmesine dair Avrupa’da da çeşitli uygulama 
örnekleri vardır. Bu eğitimlerde hedeflenen, çalışma alanında alınacak kararlarda risk yönetimi prensiplerine göre 
hareket edilmesi alışkanlığının kazanılmasıdır. Birçok Avrupa ülkesinde, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin mesleki 
eğitimlerle birlikte verilmesini sağlayacak ulusal ve bölgesel kampanyalar düzenlenmiştir. Mesleki eğitimler dahi-
linde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi konularında bahsedilen tüm bu yaklaşımların, meslek hastalığı 
ve iş kazalarını azaltacağı ve genç ve tecrübesiz işçilerin iş yapış şekillerinde iş sağlığı ve güvenliği kurallarına 
uygun çalışacağı öngörülmektedir. Gelecek dönemlerde ise, işçilerin aldıkları mesleki ve İSG eğitimlerinin yarata-
cağı farkındalık sayesinde çalışma ortamı şartlarını tamamen değiştirebilecekleri öngörülmektedir. 

 
Integrating Occupational Safety and Health Information Into Vocational and Technical 
Education and Other Workforce Preparation Programs 
 
Tuğçe Şentürk 
HAVAS Ground Handling Services Co. 
 
Young and new workers experience the highest rates of occupational injuries of any age group. Incorporating 
occupational safety and health information into the more than 20 000 vocational and other workforce preparation 
programs in the USA might provide a mechanism for reducing work-related injuries and illnesses among young 
and new workers. Since 1996, NIOSH has sponsored OSH awards that are part of the annual Skills USA competition 
for high school students and 1 award to acknowledge vocational instructors in the Association for Career and 
Technical Education. Another pioneering approach to stimulating OSH awareness involves a pilot program in Texas 
to deliver the OSHA 10-hour construction course to vocational high school students throughout the state. The pilot 
program involves training vocational instructors as OSHA construction outreach safety and health trainers. Voca-
tional students are trained in the OSHA 10-hour course and receive a completion card from OSHA Region VI, which 
provides evidence to employers that a prospective employee has received basic safety training. In Europe, there 
are various examples of integrating or “mainstreaming” OSH into education. The goal of these efforts is to make 
risk management principles and “OSH thinking” an intrinsic part of the way decisions are made and actions are 
taken in the workplace. Most EU member states have local or national campaigns to introduce OSH issues into 
education. Although the various approaches all have intuitive appeal as useful means for enhancing young and 
new workers’ safety and health, little quantitative information exists on the extent of OSH training provided within 
these programs and the effectiveness of the program for reducing occupational injuries and illnesses. Future wor-
king generations should be equipped by their training with a genuinely preventive knowledge base that empowers 
them to participate fully in designing safe workplaces that meet the challenges of an evolving global economy. 
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İnşaat Sektörü Çalışanlarının Mesleki Eğitimle İl-
gili Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Araş-
tırma 
Umut Elbir, Kağan Cenk Mızrak 
Nişantaşı Ünversitesi, Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul 

İnşaat sektörü ekonominin lokomotif sektörlerinden biridir. Dünya’da ve Türkiye’de hızla gelişen inşaat sektörü 
önemli bir istihdam kapasitesi de yaratmaktadır. Bu noktada sektör birçok uzmanlık alanı bulunan çalışanı bünye-
sinde barındırmaktadır. Bu çalışanların mesleki eğitime tabi tutulmaları iş sağlığı ve güvenliği açısından da büyük 
önem taşımaktadır. Mesleki eğitimin en önemli amaçları başta iş kazalarını azaltmak, saha çalışanlarının eğitimlerini 
tamamlayarak profesyonel işlerin çıkmasını sağlamak, sahada bulunan çalışanları belirleyerek sektörel olarak sı-
nıflandırmasını sağlamak, işlerin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesine katkıda bulunmaktır. İş kazları ve 
meslek hastalıkları sadece çalışanları değil, çalıştıkları kurumları ve devleti de yakından ilgilendirmektedir. İş sağlığı 
ve güvenliği uygulamalarının temel amacı iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirilerek, sağlıklı bir çalışma 
ortamının yaratılmasıdır. Böyle bir ortam için de meslek eğitim büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada inşaat 
sektörü çalışanlarının mesleki eğitime yönelik tutumları ve bu tutumların demografik özelliklerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı konusu ele alınmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında inşaat çalışanlarına yönelik bir anket düzen-
lenecek ve veriler SPSS programında analiz edilecektir. 

 
Research Intended For Determining The Approaches Of Employees Working In Const-
ruction Sector Towards Occupational Training 
 
Umut Elbir, Kağan Cenk Mızrak 
Departmant of Occupational Health and Safety, Vocational Scholl of Nisantasi University,Istanbul 
 
Construction sector is considered as one of the locomotive sector of economic. Construction sector which is growing 
rapidly has been generating an important employment capacity. Herein, this sector incorporates employees who 
have many specialties. These employees, being subjected to occupational training is very important in terms of 
occupational safety and health. Main purposes of training are first reducing the industrial accidents, ensuring pro-
fessional works by providing field personnel trainings, fulfilling classification relating to various economic factors 
of the sector by determining the field personnel and contributing to work process. Occupational accidents and 
diseases not only concern the employees and the foundation they work for but also concern the government 
closely. The primary aim of occupational safety and health practice is to create a safe working environment by 
minimizing the accidents and diseases. For this kind of environment, occupational training is vital. In this paper, 
approaches of employees working in construction sector towards technical training and the matter whether these 
approaches differs according to demographic features, have been handled. In the implementation part of the essay, 
a survey will be carried out towards employees working in construction sector and the data will be analyzed in 
SPSS program. 
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Mesleki Eğitim 
Yelda Gök, Aliye Kaşarcı Hakan 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

Artan teknolojik gelişmeler iş güvenliği açısından değişken bir ortam oluşturmaktadır. Bu değişken ortam da çalı-
şanların artan eğitim ihtiyaçlarına cevap bulmayı zorunlu hale getirmektedir. İşverenin yönetmelik nezlinde yü-
kümlülüğü olan eğitimin tek düze, sıradan bir eğitim olarak değil, güvenlik kültürünü benimsetecek şekilde tasar-
lanması esas olmalıdır. Çünkü ilk kez Nisan 1986 yılında Çernobil Nükleer Santral kaza raporunda gündeme gelen 
güvenlik kültürü, kişinin ait olduğu toplumun değerlerini, tutumlarını, inançlarını ve bu toplum tarafından paylaşılan 
sistemlerini de incelemeye dahil edilemediği taktirde havada kalacaktır. Güvenlik kültürü; güvenlik politikasını, 
güvenlik yükümlülüklerini ve olanaklarını, risklerin belirlenmesini ve azaltılmasını, standartları ve prosedürleri, in-
san faktörleri temelli sistem düzenlenmesini, güvenlik eğitimlerini, güvenlik performans gözlemlerini, hata rapor-
larını ve soruşturmalarını, denetlemeyi, sürekli gelişimi ve değişimin yönetimini içermektedir. Bu anlayışla verilecek 
eğitimler sayesinde kazandırılacak isg kültürü ile kişinin edindiği bilgileri uygulamaya dönüştürerek davranış deği-
şikliğinin sağlanması, böylece iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin doğru davranış modellerinin kazandırılması ve dola-
yısıyla iş kazalarının/ramak kala olaylarınınn azaltılması mümkün olabilecektir. Zira SGK verilerine göre 2012’de 
745, 2013’te 1336, 2014’te 1626 ve 2015 İş Cinayetleri Almanağı tahmini verilerine göre 2015’te 1701 kişinin iş 
kazaları nedeniyle hayatını kaybetmiş olması, durumun önemini gözler önüne sermektedir. İsg kültürünün kazan-
dırılması için verilecek eğitimlerle bireyin yaşam için sahip olması gereken davranışların kazandırılması mümkün-
dür. Ancak bu hedefin gerçekleştirilmesi multidisipliner bir bakış açısını gerektirmektedir. Bu amaçla yeni eğitim-
lerin tasarlanıp hayata geçirilebilmesi için eğitimin oluşturulmasında iş psikoloğunun, isg uzmanının, işyeri hekimi-
nin ve uzman bir eğiticinin dirsek teması halinde eş zamanlı çalışması gerekmektedir. Bu çalışma ile multidisipliner 
çalışmanın ihtiyacına ve gerekliliğine dikkat çekilerek bir başlangıç sağlamak amaçlanmaktadır. 

 
Vocational Training-Education in Occupational Health and Safety 
 
Yelda Gök, Aliye Kaşarcı Hakan 
Istanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty Of Health Sciences, Occupational Health And Safety 
 
Technological advances have created a variable environment in terms of job security throughout world. This volatile 
environment also makes it necessary for employees to find new ways for the training needs of workers to develop 
themselves. The training, which is an obligation of the employer under the legal regulations, should be based and 
focused on “security” culture, neither an ordinary nor plain ways of training. Security culture that became the main 
topic of the conversation on accident report of the Chernobyl Noclear Power Plant in April, 1986, will have no mean 
if the related society values, attitudes, beliefs and systems shared by this society are not included to this concept. 
Security culture includes; security policy, security obligations and opportunities, the identification and reduction of 
the risks, standards and procedures, system organizations based human factors, security training, security per-
formance observations, bug reports and investigations, controlling, stable development analysis and change ma-
nagement. With this understanding, security cultere gained by means of trainings enables to provide behavioral 
change and thus to product behavior modeling related to occupational health and safety. Hence it’ll be possible to 
reduce occupational incidents. According to SGK data; 745 in 2012, 1336 in 2013, 1626 in 2014 and 1701 in 
2015(data based on business almanac) have lost their lives due to occupational incidents and this numbers have 
revealed the importance of the situation. It’s possible to change the individual’s behavior positively with the trai-
nings to bring into occupational health and safety. However, the realization of this goal requires a multi-disciplinary 
perspective. For this purpose, psychologists, occupational health and safety specialists, occupational physicians 
and a expert should be coordinated simultaneously in contact with the elbow. In this study, we are aiming to show 
the effect of multi-disciplinary coordination and to draw attention for the necessity and need of this coordination. 
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Davranış Bilinci ve Eği-
timi 
Ceren OZAN, Mithat Can Turcan, Aliye Hakan Kaşarcı 
Yeniyüzyıl Üniversitesi, İş sağlığı ve güvenliği ana bilim dali, istanbul 

İşyeri ortamı çalışan, yönetici, işveren gibi birçok kişiyi içinde bulundurduğu için farklı fikirlerin, yaşam tarzlarının, 
kültürlerin harman olduğu bir ortamdır. Böyle bir ortamda verimli bir şekilde çalışabilmek için çalışanların, bilinçli 
bir şekilde kurallara uymaları gerekir. Dünyada her gün işe bağlı 3000, her yıl 210.000 ölümlü iş kazası meydana 
gelmektedir. Her gün 500‘den çok kadın veya erkek iş kazalarında öldükleri için eve dönememektedir. Bu vakaların 
% 96-98'inde neden, güvenli olmayan davranışlardır. Bunları “Güvenli Davranış” niteliğine çevirmek için, işyerle-
rinde davranış değişikliği yaratmaya yönelik sürece geçilmelidir. "Davranış bazlı İSG yaklaşımı" çalışanların temel 
İSG bilgi ve becerilerine yönelik uygulanması gereken bir süreçtir ve zaman alan bir uygulamadır. En az 3 yıllık 
çaba, istek, anlayış gerektirir. Çünkü asıl olan bir davranış kazanıldığında bunu alışkanlık haline getirmek ve bir 
zaman sonra her seferinde tekrarlanan bir hareket olmasını sağlamaktır. Bir hareketin davranış haline gelmesi için 
ise sürekli ve uygun şekilde eğitim, işyerlerinde yeterli denetim, ikaz, teşvik, ödül ve ceza uygulamaları gerekli 
görülmektedir. Bu süreçte verilecek eğitimler de çalışanlara yönelik en verimli şekilde yapılmalıdır. Çünkü bir ko-
nuda bilgi sahibi olmak, davranış değişikliğini oluşturmak için yeterli değildir. Önemli olan konu hakkında bilinci 
sağlamaktır. Yetişkin davranışlarının neredeyse tümü öğrenme yoluyla kazanılmıştır fakat aslında güvenli davranış 
kavramı bireye çocuk yaşta davranış değişikliği yaratılan dönemde öğretilmeli, buna yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
İnsanın alışılagelmiş tüm davranışları çocukluğundan kalan davranışlardır ve bunların değiştirilmesi neredeyse im-
kansıza yakındır. O halde, istendik öğrenmelerin oluşturulmasında öğretme-öğrenme süreci, merkezi bir öneme 
sahiptir. 
Yapılan bu çalışmayla bilinçli davranışın işyeri ortamındaki olumlu etkileri üzerinde durulmuş, davranış değiştirme 
ve kazandırmada eğitimin önemi vurgulanmıştır. Bu vurguyla ileride yapılması planlanan çalışmalara temel oluş-
turması hedeflenmektedir. Konu ilgili yapılmış çalışmalar incelenerek, bu doğrultuda örnekler verilecek, önerilerde 
bulunulması amaçlanmaktadır. 

 
Behavıoural Concıousness And Education On The Occupational Healt And Safety 
 
Ceren OZAN, Mithat Can Turcan, Aliye Hakan Kaşarcı 
Department of OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, yeniyüzyıl university, istanbul, turkey 
 
Workplace environment is an environment which contains different kinds of people such as employers, managers, 
employees and therefore is blended with different ideas, lifestyles and cultures. In order to work efficiently in such 
an environment, employees must obey the rules with consciousness. In the world, there occurs 3000 deadly oc-
cupational accident every day and 210.000 deadly occupational accident every year. Every day more than 500 
women and men can not return their homes because of their deaths. 96-98% of the incidents, the reason is unsafe 
behaviors. In order to transform those behaviors into “Safe Behaviors”, it is needed to pass on to a process to 
create change of behaviors in workplaces. “Behavioral OHS Approach”, is a time-consuming process which should 
be implemented to the basic OHS knowledge and talents of employees. It requires at least three years of effort, 
wish and understanding. Because more importantly it is needed to make a habit of a newly obtained behavior and 
make it a repetitive behavior when person faces it every time. For transforming a movement into a behavior, 
appropriate education, sufficient supervision of workplaces, the implementation of warning, incentive, prize and 
punishment are needed. The education which is necessary for employees should be given most efficiently. Because, 
to know a subject does not sufficient to form the behavioral change. The important thing is to form the conscious-
ness about the subject. Almost every adult behavior is acquired with learning but in fact, the concept of safe 
behavior should be taught to the individual at his or her childhood when the change of behavior is carried on most 
efficiently. The habitual behaviors of people are taken their roots form their childhoods and it is almost impossible 
to change them. So, in order to form terminal learning, teaching-learning process has a central importance. 
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Güvenli Davranış Geliş-
tirme Yöntemleri 
Erkan Akoral, Turgay Tüzüner 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. 

Bu çalışmanın amacı, güvensiz davranış merkezli iş kazalarını engellemek için yeni yaklaşımlar oluşturmaktır. Tüm 
iş kazalarının % 75’inin insan davranışlarından, % 20’sinin organizasyonel hatalardan dolayı gerçekleştiğini göste-
riyor. Bu sonuç, kazaları engellemede en önemli unsurun insan davranışları olduğunu ortaya koyuyor. Sürekli ve 
Etkili Güvenlik Anlayışını sağlamak için, En genel yaklaşım bu tarz sorunların çözümüne ‘’Davranış Odaklı Güvenlik‘’ 
eğitim programları ile başlamaktır. Eğitimdeki esas nokta, güvenli davranışları desteklemek ve güvenli olmayan 
davranışları durdurmaya dayanır. 
 
Sıcak Haddehane Ünitemizdeki son 4 yılın iş kazalarını inceledik. Güvensiz davranış odaklı kazaları tespit ettik.2015 
yılı için pilot uygulama alanı olarak Mekanik Bakım Başmühendisliği’ni seçtik. Birim personeline davranış odaklı 
anket uyguladık. Sonuçlardan öne çıkan ve iyileştirilebilecek hususları tespit ettik. Saha gözetimlerinde, gerekli 
tedbir alınmadan yapılan çalışmaları gözlemledik. Yöneticilere ve saha çalışanlarına dış bir eğitim firmasından “Dav-
ranış Odaklı Güvenlik Eğitimi” aldırıldı. 
 
Her Başmühendislik’ten en az 1 personel, gönüllü İSG Gözlemcisi oldu. Alanlarında gözlemledikleri davranışları, 
periyodik olarak yaptığımız toplantılarda paylaştılar. “Kazasız Personele Yıldız” uygulaması yapıldı. Ünitemizde en 
az 15 yılını kazasız geçirmiş çalışanlarımızı tespit ettik. Kazasız 73 çalışanımız onurla taşıyacakları yıldızlarını alarak 
güvenli davranış sergilemede rol model oldular. 
 
Güvenli Davranış geliştirme önerilerini değerlendirdik. Öne çıkan fikir sahiplerini tebrik ve takdir ettik. Çay sohbet-
lerine katıldık. Deneyimleri ve yapılabilecekleri paylaştık.  
 
Bu çalışma sonucunda; eğitim ve iyi uygulamalar sonrası aynı personelle anketimizi yineledik. Sonuç değerlerin bir 
önceki değerlerden farkını gözlemledik. Çalışma arkadaşlarımızın güvenli davranış eğitimi hakkındaki görüşlerini 
kendilerinden dinledik. Saha Gözetimi yaparak yapılan çalışmaların etkinliği yerinde gözlemlendi. 
 
Methods of Developing Safe Behaviour at Occupational Health and Safety 
 
Erkan Akoral, Turgay Tüzüner 
Ereğli Iron and Steel Plants 
 
The aim of this study is to create new approaches to prevent unsafe behavior based work accidents. The researches 
show that 75 % of all work accidents occur due to human behavior and 20 % of all work accidents occur due to 
organizational failure. This result reveals that the most important factor is human behaviors to prevent accidents.

To ensure continuous and effective safety, the general approach to the solution of such problems, start with training 
programs of 'Behaviour Based Safety'. The main point in training is based on supporting safe behaviors and stop-
ping unsafe behaviors.

In this study, we examined work accidents in the last 4 years in our Hot Rolling Mill Department. We have detected 
unsafe behavior based accidents. As a pilot area for the year 2015, we chose the Mechanical Maintenance Chief 
Engineering Unit. We have applied behavior-based survey to the unit’s staff. We identified the results that high-
lights and the issues which can be improved. We have observed the works done without taking the necessary 
precautions at the field audits. "Behaviour Based Safety Training" was taken from an outside firm to the managers 
and the field workers.

At least 1 worker from every Chief Engineering Unit had become a OHS volunteer Observer. They shared the behav-
iors at the meetings arranging periodically that they observed from their work-fields. We made an application 
named “Stars for Accident-free Workers”. We identified the accident-free workers which have been working at least 
15 years at our department. 73 Workers took their stars who would carry with honor and they became as role 
models for he other workers as exhibiting safe behaviours while working. 

We evaluated the proposals for developing safe behavior. We congratulated and appreciated the owners of the 
featured ideas. We attended the tea breaks of the staff. We shared the experiences and what can be done.

At the conclusion of this study; after the training and good practises we reiterated our survey on the same workers. 
We observed the differences of the evaluations from the first one. We listened the views of our colleagues about 
"Behaviour Based Safety Training". We observed the effectiveness of the studies by making field audits.
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Operasyonel Disiplin 
Hasan Tahsin Kalaycı, Nurdoğan İnci, İbrahim Kol 
Gedik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 

İş Sağlığı ve Güvenliğinde sürdürülebilir mükemmelliğe giden yolda işletmelerde yönetim sistemlerinin ve davranış 
odaklı iş güvenliğinin önemi tüm kesimlerce benimsenmiş ve birçok uygulama bu çerçevede hayata geçirilmektedir. 
“Bir işi her defasında zamanında doğru yapma alışkanlığı” anlamına gelen “Operasyonel Disiplin” bu yolda iş sağlığı 
ve güvenliği yönetimine adapte edilmesi gereken toplam katılımlı bir yönetim anlayışıdır.  
 
Uygulamaların ve prosedürlerin özgün, sade, anlaşılır ve çok iyi bir planlamayla hazırlanmış olması uygulanabilir-
liklerinde en etkin faktörlerdir. Bununla birlikte tutarlı, ısrarcı, öngörücü, yaklaşım ile bunların sürdürülmesi gerek-
mektedir. Fakat bazen sürecin ve işletmenin ihtiyaçlarının artmasıyla gereken dikkat ve özen gösterilememektedir. 
Burada ihtiyacın, farkındalığı yüksek daha geçirgen bir yapı ve hazır bulunuşluğu yüksek bir katılımcı kitlesi olduğu 
anlaşılmaktadır. Yazılı olmayan işletme alışkanlıklarının geliştirilmesi ile işyerlerinde emniyetsiz davranışlardan do-
layı meydana gelebilecek kazaların azaltılmasına katkıda bulunulurken, her uygulamanın çok daha hızlı ve kolay 
hayata geçmesine de büyük katkı sağlanacaktır.  
 
Yapılan araştırmalarda ve detaylı kök-neden analizlerinde görülmektedir ki emniyetsiz koşullardan dolayı yaşanan 
kazaların emniyetsiz hareketlerden dolayı yaşanan kazalara oranı son derece azdır. Buradan anlaşılıyor ki tartış-
masız bir gerçek olan sorunların kaynağında çözülmesi mantığı bizi her zaman fiziksel ve teknolojik iyileştirmelere 
değil, alışkanlıkların iyileştirilmesine de götürebilmelidir. Ancak etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürüne sahip 
işletmelerde performans göstergeleri sürekli iyileşmektedir.  
 
Başlangıçta negatif bir çağrışıma sebep olabilen “disiplin” sözcüğü aslında, bir işletmede belirlenen İş Sağlığı ve 
Güvenliği hedeflerine ulaşmada, kararlaştırılan çözümlerin ve uygulamaların tamamının hayata geçmesi için tüm 
bu uygulamaların çok hızlı bir şekilde özümsendiği bir iş yapış biçimidir. İşletme vizyonundan, sürekli iyileştirmeye, 
etkili ve uygulamalı eğitimden, koçluk-mentorluk programlarına, performans değerlendirmeden çalışan bağlılığına 
ve öncül göstergelerin verimli kullanılmasına kadar birçok aracın birlikte işletilmesi ile sağlanan operasyonel disiplin 
işletmeyi operasyonel mükemmelliğe taşıyacak en önemli prensiptir. 

 
Operational Discipline in Occupational Health and Safety 
 
Hasan Tahsin Kalaycı, Nurdoğan İnci, İbrahim Kol 
Gedik University Graduate School of Social Sciences, Occupational Health and Safety Program 
 
It is acknowledged that Behavioral Based Safety and Management Systems have a significant importance on the 
journey to Operational Excellence in Occupational Health and Safety and many of the initiatives are developed 
accordingly. Expressed more succinctly Operational Discipline means “The state of doing it right every time” is a 
deeply rooted dedication and commitment by every member of the organization to carry out each task the right 
way every time. 
 
Having clear, unique and understandable plans and procedures are the key factors for implementing new initiatives. 
In addition, it is required to have consistent, persistent and predictable approach. However it is not always easy 
to focus every particular initiative to have an ideal implementation. Therefore, it is obvious that a highly motivated 
team is required who undertakes area transformation easily. Implementation of this methodology increases aware-
ness of written procedures and enables a higher degree of consistency in operational execution and subsequent 
experiential behaviors throughout an organization which is leading diminishing number of Accidents.  
 
The word “discipline” can evoke a strong negative reaction even though, when coupled as “Operational Discipline,” 
it is intended to describe a culture of order and predictability. It is in everyone’s best interest to view Operational 
Discipline in a positive light; an important enabler in the journey towards Operational Excellence. When an orga-
nization needs to create or strengthen its OD culture, the eight-step process described above has been shown to 
be an effective and successful approach when led with authenticity, sincerity and commitment. Continuous effort 
by management, mentorship programs, sustainable development, active learning techniques, translating leading 
indicators, and so on will be required to sustain the gains in operational discipline. 
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İşyerlerinde Çalışanlara Yönelik Bir “Güvenlik 
Kültürü Değişim Programı” Önerisi 
Ömer Bıyıklı, Murat Akça 
Kara Harp Okulu 

İşyerlerinde yaşanan kazaların neredeyse tamamının alınacak tedbirlerle engellenebileceği yıllardır konunun uz-
manları tarafından dile getirilmektedir. Yapılan araştırmalar kazaların büyük kısmının da (%80’e yakın) çalışanların 
güvensiz hareketlerinden kaynaklandığını ortaya koymuştur. Kabul edilmelidir ki işyerinde pozitif bir güvenlik kül-
türü ile sağlanacak güvenlik iklimi iş kazaları için alınabilecek en iyi tedbirdir. O halde güvensiz hareketleri engel-
lemek için çalışanlarda güvenlik kültürü oluşturmak iş kazalarını önemli oranda azaltacaktır. İşyerlerinde Güvenlik 
Kültürü elbette sadece çalışanların şahsında gerçekleşecek bir şey değildir, Yönetimde her kademenin, İş Güvenliği 
Uzmanlarının, İş Yeri Hekimlerinin, Sendika Temsilcilerinin de bu kültürün oluşumunda katkısı çok önemlidir. Fakat 
marjinal fayda olarak en fazla katkıyı sağlayacak çalışanların güvenlik kültürünün arttırılması olacaktır. Bu çalış-
mada çalışanların güvenlik kültürü seviyelerinin tespiti ve seviyenin aşamalar halinde arttırılması için hangi sevi-
yede hangi tedbirlerin (Eğitim, Denetim, Uyarıcı İşaretler vb.) alınmasının daha etkin olacağı araştırılacaktır. Bir 
matematiksel model önerisi de sunularak optimal bir “Güvenlik Kültürü Değişim Programı ” sunulacaktır. 

 
A “Safety Culture Improvement Schedule” proposal for employees 
 
Ömer Bıyıklı, Murat Akça 
Turkish Military Academy 
 
Experts mention that almost entire accidents at workplace could be prevented by taking necessary cautions. Re-
searches show that most of the accidents (nearly 80%) are due to insecure behaviors of workers. Best precaution 
to this problem is a positive safety culture at workplace. Thus, preventing insecure movements by increasing safety 
culture of workers will decrease the occupational accidents. Workers are not the only members to constitute a 
safety climate at a workplace; contribution of management, occupational safety experts, occupational physicians 
and union agents is also essential. However, increasing safety culture of workers has the highest marginal utility. 
In this study safety culture level evaluation of workers will be carried. Afterwards, the most efficient procedure to 
gradually increase safety culture level by means of education, inspection, warning signs etc. will be determined. A 
“Safety Culture Improvement Schedule” will be presented with a mathematical optimization model. 
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Turizm Sektöründe Çalışan Otel Hizmet Eleman-
larının İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Murat Çömez1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 

Bilindiği üzere özellikle yaz aylarında turizm sektörü hareketlenmektedir. Bu hareketlenme ile birlikte oteller ele-
man arayışına girmektedir. Ancak her elemanının belirli bir maliyeti olduğu için, oteller ihtiyacından az eleman 
alarak maliyeti düşürmeye çalışmaktadır. Bu durum da yetersiz personel sayısından dolayı mevcut personelin iş 
yükünün artmasına sebep olur. Özellikle kat temizlik görevlileri, stewardlar, valeler ve resepsiyon görevlileri yoğun 
bir şekilde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu yoğun çalışma şartları elemanların yeterli bir şekilde dinlenmeme-
sine sebep olur. Yeterli dinlenemeyen çalışan meslek hastalıklarına çok sık bir şekilde yakalanır. Buradan hareketle 
bu çalışmada otel çalışanlarının iş yoğunluğu, iş zorluğu ve yoğun mesai şatlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından 
incelenmiş ve bu konu ile ilgili çözümler ortaya konulmuştur. 

 
Occupational Health And Safety of Employees Working in the Hospitality Sector 
 
Murat Çömez1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz University, Institute of Science and Technology, Occupational Health and Safety Master's Degree Program 
without Thesis 
2Akdeniz University, Engineering Faculty, Department of Mechanical Engineering 
 
As is known, summer is the peak season of the hospitality industry.With the arrival of the high season, hotels start 
to hire for open positions. However; due to the high costs of each employee, hotel managements try to reduce 
their costs by understaffing the open positions. As a result, the insufficient number of workers causes increased 
work load for the existing staff. Housekeeping, wait staff, valet and front desk staff are forced to worked harder. 
Due to this heavy workload, and longer hours, hospitality staff often suffer from lack of proper rest. Lack of 
adequate rest causes various occupational diseases. In this research paper, increased workload as well as the 
intensity and length of extended work hours are examined in terms of occupational health and safety, and possible 
solutions are discussed regarding this issue. 
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İşletme Çalışanlarının İş Güvenliği Algısının Öl-
çülmesi-Isparta Örneği 
Murat Etöz1, Esma Mavi2 
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Alanya,Antalya 
2Isparta Anadolu Lisesi, Isparta 

İş kazaları ve meslek hastalıkları gerek insani ve toplumsal bakımdan gerekse ekonomik bakımdan çok önemli bir 
sorundur. Ülkemizde de her yıl yüz bine yaklaşan iş kazası gerçekleşmekte ve bunların neticesinde bini aşkın 
vatandaşımız hayatını kaybetmektedir. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıkları beraberinde iş günü ve maliyet 
kaybı ortaya çıkarmakta, bu durum gayrisafi milli hasılamızı olumsuz etkilemektedir. 
 
Dünyada ve ülkemizdeki teknolojik gelişmelere paralel olarak, iş yerlerinde çalışanların iş sağlığı güvenliğini sağ-
lamak, iş yerlerini daha sağlıklı ve güvenli hale getirmek gerekmektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak iş sağlığı 
ve iş güvenliği alanındaki çalışmalar son yıllarda nitelik ve nicelik olarak giderek önem kazanmaktadır. 
 
Bu çalışmada, Isparta ilindeki, büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde ve kamu sektöründe çalışanların iş güven-
liği algısının ölçülmesi amaçlanmıştır. 
 
Bu çalışma 5 büyük firma, 41 orta ve küçük ölçekli işletme ve 4 kamu sektörü olmak üzere toplam 50 adet işlet-
meden 237 çalışana anket uygulaması yapılmış, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine algısına etki eden faktörler, 
istatistiksel olarak anlamlı şekilde tanımlanmıştır. 

 
Measurement of Occupational Health and Safety Perception of Employees-Isparta Case 
 
Murat Etöz1, Esma Mavi2 
1Alanya Alaaddin Keykubat University, Industrial Engineering Department,Alanya,Antalya 
2Isparta Anatolian High School, Isparta 
 
Work-related accidents and occupational diseases are very important issues for human as well as to economic and 
social life. In our country, about 100000 work-ralated accidents are causing the death of more than 1000 Turkish 
citizens every year.  
 
In parallel to technological developments both in Turkey and all around the world, it is necessary to ensure the 
safety of employees in their work places, in addition to providing them a healthier and safer environment.  
 
The aim of this work is to measure the occupational safety perception of employees both in public sector and large, 
medium and small scale enterprises.  
In this study, A questionairre was conducted to 237 employees from a total 50 enterprises including 5 large com-
panies, 41 medium and small-scale enterprises and 4 public sector. 
 
Statitistical results which show the factors affecting the employees' occupational health and safety perception are 
defined significantly. 
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İşimi Güvenli Birşekilde yapıyorum ! 
Ülkü Bozkurt, Şaban Çelen 
Trelleborg Vibracoustic A.Ş. 

Teknik ve organizasyonel alınan tüm önlemlere rağmen sıfır kaza hedefine ulaşılmakta güçlük çekilmektedir. 
Iş Güvenliği davranış bilincinin yükseltilmesi ve kültürün yaygınlaştırılması için oluşturulmuş global bir projedir. 
 
Proje ile İş güvenliği bilincinin arttırılarak, şirkette güvenlik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaşma amaçlanmış-
tır.  
Takım içindeki aidiyet duygusu ve risklere karşı ilgi ve farkındalık düzeyinin artması, farklı bölümlerde yapılan 
projelerin birbirine ışık tutması ve çalışandan çalışana bilgi aktarımının artması pozitif katkı olarak gözlenmiştir.  
 
Proje içindeki çalışanların kendi hazırladıkları videolar ile izleyenlere iş güvenliğinde takım çalışmasının önemi birkez 
daha vurgulanmıştır. 

 
I Do My Job Safe! 
 
Ülkü Bozkurt, Şaban Çelen 
Trelleborg Vibracoustic A.Ş. 
 
This project is a global project created to raise the awareness and dissemination of cultural behavior. 
 
Despite all the technical and organizational measures has taken it is difficult to achieve the goal of zero accidents. 
 
The aim of the project is to increase the awareness of occupational safety, intended to create and spread the safety 
culture of the company. 
 
It was seen as a positive contribution. Such as increase the interest and awareness against the risk of a sense of 
belonging a team, To learn different department projects and to increase the transmission of information observed 
from employees.  
 
The teamwork is highlighted once again with this Project.The workers prepare their safety videos. 
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İş Kazaları İle İletişim ve Koordinasyon Arasındaki İlişki 
The Relationship Between Work Accidents And Communication & Coordination 
 

PP-078 

İş Kazaları ve Alınacak Tedbirler 
Bekir Sülünhat 
Erciyes Üniversitesi,Fizik Ana Bilim Dalı,Kayseri 

İş kazaları nasıl oluşur. Alınacak tedbirler nelerdir.Kaza vuku bulmadan işçinin alacağı önlemler nelerdir.Ülkemizde 
iş kazaları genelde işçi ve işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmamasından kaynaklanır.Burada gerek işveren 
gerekse işçi bu konunun önemi ve ehemmiyeti hakkında iş güvenliği uzmanları tarafından bilgilendirilmeli.Yapılan 
gerekli bilgilendirme ve yönlendirme neticesinde işyerindeki işleyişin uzmanlar tarafından itinayla takibi sağlanma-
lıdır.Burada 5 adımda İş kazalarını nasıl önleyebiliriz. Pratik bilgiler verilecektir.1-Emniyetsiz Durumları Ortadan 
Kaldırma 2-Emniyetsiz Davranışları Önlemek 3-Çalışmada İyi Yöntemlerin Uygulanması 4-Otomasyona Gitme 5-
Kişisel Koruyucular Kullanma  
Kişisel koruyucuların seçiminde ve kullanımında dikkatli davranılmalı ve seçilen kişisel korunma araçlarında şu 
özellikler aranmalıdır: 
1-Çalışanın vücut yapısına uygun olması, 
2-Gerek kendisi, gerekse yapıldığı malzemenin tehlike yaratmaması, 
3-İşe ve amaca uygun olması, 
4-Hijyenik şartlara uygun olması, 
5-Çalışmayı ve işçinin hareketlerini engellememesi, 
6-Kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olması. 

 
Work Accidents and Safety Precautions 
 
Bekir Sülünhat 
Department of Physics,Erciyes University,Kayseri 
 
How is work-related accidents. What are the measures to be taken.The accident occurred before finding workers 
take what measures are.In our country, work accidents are often caused by workers' and employers take the 
necessary measures.Here employers need workers as well as the importance of this issue and should be informed 
by experts about the importance of job security.Operation carried out by the experts in the workplace result in the 
necessary information and guidance should be followed carefully.How can we prevent accidents at work here in 
step 5. Practical information will be provided.1-Unsafe Situations Eradication,2-Avoid Unsafe  
3-Behaviors,Implementation of methods for Working Well, 4-Go Automation,5-User Personal Protection 
Bodyguards should be treated with caution in the selection and use of personal protective equipment should be 
selected in the following features sought; 
1-employee is eligible for the body structure, 
2-needed him, not that dangerous materials do both, 
3-work and be fit for purpose, 
4-is appropriate hygienic conditions, 
5-Operation and prevent the movement of workers, 
6-Easy is made from cleanable materials. 
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Conceptualising the Effects of Flexible Labour 
Market Policies over the Occupational Health and 
Safety Regimes: Evidences from Turkey 
Bünyamin Esen 
Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul 

Flexibility is one of the main discussions in the world regarding labour market policies for the last couple of decades. 
World Bank and IMF are advising flexibilisation and deregulation in labour markets to national economies with the 
aim of decreasing unemployment and increasing competitiveness. Turkey has seen several flexible labour policies 
in this direction for the last decade. 
 
On the other hand, work accidents are continuing to constitute a serious problem in Turkey. Between 2001 and 
2012, annually 73 thousand work accidents have happened in the country in average. In this period, annually, 
1,100 worker has died due to work accidents and 2,000 became permanently incapable annually. As a problem 
which has implications both in the individual level and in the macro level, work accidents have harms over the 
development trend of an economy. 
 
Although the relationship of flexible labour market practices and work accidents have been discussed in the litera-
ture in the contextual level, there is a gap in the literature to study this relationship in a Turkey specific context. 
This paper aims, in the first instance, to scan and summarise the recent developments in Turkey regarding flexi-
bility and regarding occupational health and safety policies. Then the study involves in extending the conceptual 
discussion on the effects of flexibilisation in labour markets over the effectiveness of occupational health and safety 
regimes and over the trends in work accidents. Finally, the study presents its findings and come up with the 
evidences on the diverse effects of flexibility over occupational health and safety regimes from Turkey. 
 
Last of all, this study contributes to the discussions on work accidents in the literature by combining this specific 
area to wider discussions on the change of labour markets in the literature. 
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Otel Mutfaklarında Çalışanların İş Sağlığı ve Gü-
venliği 
Cansu Simla Karabaş1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı,Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,Antalya 

Teknolojinin hızla gelişmesi sonucu ulaşım kolaylaşmıştır. Ulaşımın kolaylaşması insanların dünyanın değişik yer-
lerine çok hızlı ve rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağlamıştır. Bu hızlı ve rahat seyahat şekli turizm sektörünü 
oluşturmuştur. Turizm sektörü gün geçtikçe gelişme göstermiş ve ülke ekonomilerinin vazgeçilmez bir kaynağı 
haline gelmiştir. Ülkemiz içinde çok önemli bir gelir kaynağı olan turizm sektörü adeta bacasız bir sanayidir. Her 
geçen gün büyüyen bu sektörde büyük bir rekabet mevcuttur. Bu yarışta ayakta kalabilmek için şirketler maliyet-
lerini düşürme yoluna gitmektedir. Şirketler maliyetlerini düşürmek amacıyla ilk olarak, iş ihtiyacının artmasına 
rağmen personel sayısını azaltmaya çalışmaktadır. Bu durum, personel başına düşen iş miktarının artması anlamına 
gelmektedir. Personel başına düşen iş miktarının artması, çeşitli iş kazası, meslek hastalıkları, psikososyal sorunlar 
vb. gibi çeşiti iş sağlığı ve güvenliği açısından eksiklikler oluşturmaktadır. Otel mutfağında çalışanlar, gıdaları mu-
hafaza etmek için büyük derin donduruculu dolaplarda kilitli kalma gibi risklerle karşılaşabilmektedir. Otel mutfa-
ğındaki çalışanın iş yoğunluğu ve psikolojik baskılar sonucunda maruz kaldığı risk etmenlerinin başında yanmalar, 
enfeksiyonlar, kesikler, düşmeler, kas ve iskelet hastalıkları yer almaktadır. Fazla ve düzensiz çalışmaya maruz 
kalan otel çalışanların da depresyon, sürekli uyku hali ve bununla birlikte dikkat bozuklukları, stres gibi psikolojik 
etmenler de görülebilmektedir. Bu çalışmada turizm sektörünün temel yapıtaşlarından olan otel mutfaklarında ça-
lışan elemanların yaşamış oldukları iş kazası, meslek hastalıkları, çalışma şartlarındaki zorluklar, işgücünün yapısı, 
psikososyal ve ergonomik sorunlara dikkat çekerek bu sorunların çözüm yolları belirtilmiştir. 

 
Occupational Health and Safety for the Workers Working at the Hotels' Kitchen 
 
Cansu Simla Karabaş1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz University, Institute of Science and Technology, Occupational Health and Safety Graduate Program Wit-
hout Thesis,Antalya Turkey 
2Akdeniz University, Faculty of Engineering, Antalya Turkey 
 
Transportation gets easy in consequence of the rapid development in technology. Easy transportation enables 
people to travel different parts of the world swiftly and easily. This quick and easy travel forms tourism sector.To-
urism sector has made progress as the days goes on and become an irreplaceable source of the economies. Tourism 
sector, a crucial source of income for our country, is fairly like a service industry. A great competition exists in this 
sector. Companies have decreased their expenditures to be afloat in this race. Firstly, even if they need to over-
come the work-load, companies endeavour to retrench on the purpose of reducing the cost.Therefore; it means 
the increase of work-load per staff.Increasing amount of work per staff causes some negative effects in terms of 
occupational health and safety such as various industrial accidents, occupational diseases, psychosocial problems. 
Some workers working in a hotel's kitchen may have a risk to be locked the huge deepfreezers.The main risk 
factors hotel's workers are exposed to as a result of the work-load and the psychological pressure are burnings, 
infections, cuttings, fallings, muscle and joint pains. They may also have some psychologocal problems like dep-
ression, insomnia, attention deficit disorder or stress.In this study, some solutions regarding industrial accidents, 
occupational diseases, working hours difficulties, work-load forms, psychosocial and ergonomic problems of hotel 
workers have been indicated. 



336

 

 

PP-081 

Bir üniversite hastanesi çalışanlarının, geçirdikle-
rini belirttikleri iş kazası sıklığı ve ilişkili bazı et-
menler 
Mümi ̇ne Yüksel, Hedi ̇ye Asli ̇ Davas, Meral Türk 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir 

Amaç 
Sağlık sektörü iş kazalarının en sık görüldüğü sektörler arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir üniversite 
hastanesi Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ne (ÇASAGÜB) 2015 yılındaki periyodik muayene sırasında geçirdik-
lerini belirttikleri iş kazası sıklığı ve ilişkili bazı faktörlerin belirlenmesidir.  
Yöntem 
Kesitsel olan bu araştırmanın evrenini; 2015 yılında periyodik muayenesi yapılan tüm hastane çalışanları oluştur-
maktadır(n:2534 ). Son bir yılda iş kazası geçirme durumu ve tipleri, çalışılan bölüm, görev, çalışma saatleri, 
vardiya durumu, yaş, cinsiyet değişkenlerinin tamamı periyodik muayene formu kayıtlarından elde edilmiştir. Ana-
lizde ki kare ve t-testleri kullanılmış, p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. 
Bulgular 
Çalışanların yaş ortalaması 38,6± 10,1(22-67), %69,2’si kadın, %40,6’sı hemşire, %23,9’u doktordur. %10,1’i 
sözleşmeli olarak çalışmakta, %37,2’si ayda 160 saatin üzerinde çalışmakta ve %37,4’ü gece çalışmaktadır. Çalı-
şanların %27,1’i son bir yıl içinde herhangi bir iş kazası geçirdiğini belirtirken, en sık geçirilen iş kazası sözel 
şiddet(%13,4), ikinci sıklıkta ile iğne batmasıdır(%12,5). İş kazası en sık ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim 
Dalı’nda meydana gelmiştir(%12,9). Son bir yıl içinde herhangi bir iş kazası geçirmiş olma; gençlerde (p=0,000), 
kadınlarda (%32,6)(p=0,000); hemşirelerde (%41,5)(p=0,000); sözleşmeli çalışanlarda (%40,8)(p=0,000); aylık 
>160 saat çalışanlarda (%41,9)(p=0,000); vardiyalı çalışanlarda (%36,7)(p=0,001) ve gece çalışması olanlarda 
(%41,9)(p=0,000) daha yüksektir. 
Sonuç 
Sağlık çalışanları en sık sözel şiddete maruz kalmıştır. Hastanelerde şiddetin önlenmesiyle ilgili işçi sağlığı ve gü-
venliği birimleri çalışmalar başlatmalıdır. Çalışma koşullarıyla iş kazaları arasında doğrudan ilişki vardır. Genç çalı-
şanları da içerecek şekilde daha güvenceli çalışma koşulları, çalışma saatlerinin azaltılması ve vardiyaların düzen-
lenmesi, iş kazalarının azaltılmasına katkıda bulunacaktır. 

The frequency of occupational accidents and the associated factors declared by the emp-
loyees in an university hospital 
 
Mümi ̇ne Yüksel, Hedi ̇ye Asli ̇ Davas, Meral Türk 
Ege University Faculty of Medicine, Department of Public Health, İzmir,Turkey 
 
Scope 
The health sector is one of the sector where work-related accidents (WRAs) were frequent. The aim of this study 
is to determine the frequency of occupational accidents and to evaluate the associated factors declared by the 
employees during their periodical examination at an Occupational Health and Safety Unit (ÇASAGÜB) of an uni-
versity hospital, 
Methods 
Occupational accident data obtained from the records of periodical examinations (n:2534) performed at 2015 at 
this cross-sectional study. The relation between WRAs and the variables age, gender, employment status, average 
working time in a month, shift type, work station were evaluated. Chi-square and t-tests were used for analysis, 
p<0.05 were accepted as significant. 
Findings 
The mean age was 38.6 ± 10.1 (22-67). 69.2% of the group was female, 40.6% nurse, and 23.9% doctor. 10,1% 
of employees worked with insecure contracts. 37.2% worked >160 hours per month and 37.4% worked at night. 
When %27.1 of employees declared a history of WRA at last year, the most frequent WRA was verbal vio-
lence(%13,4) and the second was needlestick injuries(%12,5). WRA were most commonly occured at pediatric 
department(%12,9). The frequency of having a WRA was significantly higher among young people(p=0,000), 
women (%32,6, p=0,000), nurses(%41,5, p=0,000), employees with insecure contracts(%40,8, p=0,000); emp-
loyees who worked >160 hours (%41,9, p=0,000), employees who worked in shifts(%36,7, p=0,001) and who 
worked more at night shifts (%41,9, p=0,000). 
Conclusion 
Health care workers have been exposed to the verbal violence most frequently. Occupational health and safety 
units should focuse for prevention of violence in hospitals. There is a direct correlation between working conditions 
and occupational accidents. Interventions aimed to improve working conditions as reduction of working hours, 
regulation of shifts, including the young employees will contribute to decrease the occupational accidents. 
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İstanbul’da Bir İnşaat Alanında Yaşanan Ölümlü 
İş Kazasının Kök Nedeni Hakkında Bir Araştırma 
Rüştü Uçan 
üsküdar ünversitesi, İş sağlığı ve iş güvenliğ bölümü 

Şantiyelerde alt ve üst yapı faaliyetlerinde, yükleme ve boşaltma işlerinde, oto kurtarma ve çekme işlerinde, kal-
dırma ve taşıma işlerinde hurdacılıkta vb. işlerde farklı amaçlara uygun vinçler kullanılmaktadır. Seri hareket ede-
bilmeleri, gerektiğinde yük taşıyabilmeleri nedeni ile bu tür kamyon üstü vinçleri tercih edilmelerinde en büyük 
etkendir. 
Bu çalışma kapsamında, kaldırma işlemi yapılırken, uygun vincin seçimi konusunda genel bilgiler paylaşılacak olup, 
İstanbul ili sınırları için asıl işveren ve iki alt işverene bağlı çalışan bir operatörün uğradığı ölümlü kaza örnek olay 
olarak irdelenmiştir. Söz konusu olay, 21.04.2015 tarihinde saat 11.30 sularında Çelik tepe Mahallesi Buhara Sokak 
No: 21 Kâğıthane adresindeki 7+15 bina inşaatında yaklaşık 25 metre derinlikteki bir temel çukurundan kazı yapan 
(Ankraj) makinesinin çıkarılması sırasında yaşanmış olup, bir çalışanın ayni zamanda bir şirketinin patronun ölümü 
ile sonuçlanmıştır. 
Ölümlü vakanın olduğu olayın incelenmesinde, dört temel başlık üzerinden irdeleme yapılmıştır. Bu başlıklar, “iş-
veren ve alt işveren ilişkileri, olayın genel anatomisi ve iş sağlığı güvenliği kapsamındaki sorular, yasal yükümlü-
lükler, güvenlik mühendisliği çerçevesinde teknik yeterlilikler” olup, her bir başlık ayrı ayrı ele alınarak sorgulama 
yapılmıştır. 
Çalışmanın amacı, örnek olay üzerinden doğru soruları oluşturarak kök nedene ulaşmaktır. İlgili soruların örnek 
alandaki cevapları tek tek irdelenmiş olup, kök nedene ulaşılmıştır. Çalışmanın, benzer olaylarda yaşanacak süreç 
yönetimi açısından örnek bir uygulama olacağı düşünülmektedir. 

 
Research About An Occupational Accident Held placed In a Construction Area of İstanbul 
Resulted By Death of An Employer 
 
Rüştü Uçan 
Uskudar university, Occupational health and safety depatment 
 
The Mobile Cranes usually uses in constrution sites for lifting and discharging the weihgts as well as it is using for 
pulling, pushing, and shipping in auto recovery. At the same time it is commonly using in scrape iron industry for 
lifting and shipping. Mobile cranes are mounted on trucks or crawlers in order to travel from place to place and fot 
that reason it is prefered by different sector industries. 
The main idea of this edict to share the general information about selection of the correcet and suitable Crane for 
lifting the related weights. This idea will be examine by an accident which takes place in costruction site in İstanbul. 
This accident has resulted by death of an employer as well as the worker of his own company.The related accident 
has take place at about the time 11:30 on 21st April 2015, addressed Çelik tepe Mahallesi Buhara Sokak No: 21 
Kâğıthane. The death has occured during the lifting an exacavator from a deep area about 25 meters of construc-
tion site. 
This accidental death can be consider under the four main topıics. These topicas are Relations between Contractors 
and sub-contractors, the general anatomy of accident in the view of labour secuirty concept, responsiblities of the 
emloyers in legislation and acts and finally considerablity in the view of safety engineering concept. 
The main function of study of this case to answered all arised qustions to detect the acceptable reason of this 
accident. This case is a sample implementation for the others similar cases in process management. 
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Planlama ve Proje Tasarımında İSG 
OSH In The Planning And Project Design 

PP-083 

Sahne ve Gösteri Sanatları Sektöründe Tehlike ve 
Risklerin Tespiti ile Çözüm Önerileri 
Aygül Gürel, Neslihan Çeviksoy 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, 
Ankara 

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında risklerle kaynağında mücadele 
edilmesi yükümlülüğü ile önleyici bir yaklaşım benimsenmiştir. İşletmelerin planlama ve tasarım aşamalarında iş 
sağlığı ve güvenliği konusunu masaya yatırmaları önleyici yaklaşımın ilk basamağıdır. Bu çalışmada sahne ve gös-
teri sanatları sektörü ele alınarak Ön Tehlike Listesi Analizi Tekniği (PHL) ile sektörün risk envanterinin çıkarılması 
ve planlama-tasarım aşamalarında risklerin bertaraf edilmesine yönelik çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmak-
tadır. Çalışma kapsamında, pilot bölge seçilen Ankara ilinde tiyatro, opera ve bale oyunlarına ev sahipliği yapan 
toplam 3 atölye ve 10 sahne ziyaret edilmiştir. Sahne ve gösteri sanatları sektöründe bir eserin sahnelenmesi 
sürecinde kostüm, aksesuar, dekor, sahne, ses ve ışık tasarımından prodüksiyon ekibine kadar birçok aktör dev-
reye girmektedir. Yapılan çalışmada özellikle sahne arkasında çalışanların ciddi risklerle karşılaştıkları tespit edil-
miştir. Dekor ve aksesuar atölyelerinde fiziksel ve kimyasal riskler (toz, gürültü, kaynak gazları, zararlı kimyasal-
ların kullanımı, sprey boyama vb.) ön plana çıkarken; sahne tasarımında ergonomik sorunlar (300 kiloluk dekorların 
taşınması, sahne zemininin muşamba kaplanması vb. aktiviteler) ağırlıklı olarak gözlemlenmiştir. Ayrıca her eser 
için farklı kostüm, dekor, aksesuar ve sahne tasarımının yapılması ve tüm bu hazırlıkların bir yıldan kısa bir süre 
içinde gerçekleştirilmesi gerekliliği nedeniyle sektör sürekli bir devinim içindedir. Çalışma sonucunda sahne ve 
gösteri sanatları sektörünün barındırdığı birçok riskin doğru planlama ve tasarım (dekor üretiminde kullanılan mal-
zemelerin ve sahne tasarımlarının değiştirilmesi vb.) ile bertaraf edilebileceği görülmüştür. 

 
Live Performance Industry: Hazards, Risks and Solutions 
 
Aygül Gürel, Neslihan Çeviksoy 
Department of Occupational Safety and Health, Occupational Safety and Health Research and Development Insti-
tution 
 
According to Occupational Health and Safety Law which came into force in 2012, a proactive approach has been 
adopted with the obligation of combating the risks at source. Discussing occupational health and safety issues in 
planning and design phases is the first step of the proactive approach. Purpose of this paper is to create a risk 
inventory by using Preliminary Hazard List Analysis Technique (PHL) in live performance industry and to submit 
solutions for elimination of risk in the planning and project design phases. In this study, three scenery shops and 
ten stages hosting theatre, opera and ballet performances have been visited in Ankara. In the process of staging 
a show, many players are engaged including from costume, accessory, prop, stage, sound and lighting workers to 
performers in live performance industry. According to results, it was found that particularly scenery workshop 
workers and technical workers on the show have been faced with more serious risks. It is observed that physical 
and chemical risks (dust, noise, welding gases, the use of harmful chemicals, spray painting etc.) in scenery 
workshops; and ergonomic problems (transporting 300-kilogram props, covering stage floor with trap etc.) in stage 
design stand out. In addition, due to the necessity of different costumes, props and stages for each show and 
performing all these preparations in less than one year, the industry has intensively worked all the time. As a 
result, it is seen that many risks can be eliminated with proper planning and design (modification of stage designs 
and prop production materials) in the live performance industry. 
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Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Yazılımı (Flu-
ent) Kullanılarak Bir İşyerinde Yangın Acil Duru-
munda Duman Tahliyesi Modellenmesi 
Eren Savaş, Esin Aytaç Kürkçü 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İs Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, Ankara 

 

Smoke Extraction Modelling Using Computational Fluid Dynamics Software (Fluent) In 
Case of Fire Emergency at a Workplace 
 
Eren Savaş, Esin Aytaç Kürkçü 
Ministry of Labor and Social Security,Occupational Health and Safety Institute, Ankara 

Bir yangın esnasında insan hayatını, yüksek sıcaklığın yanı sıra oluşan duman ve zehirli gazlar da tehdit etmektedir. 
Bu nedenle, duman kontrolünün sağlanması insanların güvenli bir şekilde tahliye edilebilmeleri açısından büyük 
önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı; hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımının bir yangın durumunda 
uygulanması ve elde edilen bulguların işyerinde olması gereken teknik önlemlerin belirlenmesinde kullanılmasıdır.
Bu çalışma kapsamında, esnek poliüretan sünger üreten bir işyerinde, olası bir yangın durumunda ortaya çıkacak 
duman ve içeriğindeki kimyasal gazların yayılımı ANSYS Fluent yazılımı ile incelenmiştir. 6 MW, 10 MW ve 15 MW 
yangın büyüklükleri için, açıklık ve bina hacmi değiştirilerek 18 farklı senaryo oluşturulmuş, duman ve içeriğindeki 
kimyasal gazların yayılımı ve sıcaklık dağılımı analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, tüm senaryolarda 250 sn 
sonunda açığa çıkan karbonmonoksit (CO) ve karbondioksit (CO2) değerleri kısa süreli maruziyet sınır değerleri 
(STEL) ile kıyaslanmış ve sonuçta STEL değerinin altında kaldığı görülmüştür. Yangın sonucu oksijenin işyeri 
ortamında ne kadar azaldığına ilişkin dağılım da modellenmiştir. Bir diğer incelenen bulgu, yangın sonucunda işyeri 
ortamındaki sıcaklık dağılımıdır. Gaz yoğunluğu ve sıcaklık değişimleri, çalışanın içinde bulunduğu seviye altında
incelenmiştir. Bu bölgede hesaplanan değerlerin farklı hacimlerde kritik seviyelerde olduğu tespit edilmiş, sonuç 
olarak, Fluent yazılımı ile yapılan işyeri hacmine özgü modelleme neticesinde, uygun tavan açıklığı tasarlanması 
halinde dumanın çalışanı etkileyecek seviyeye inmesinin geciktirileceği tespit edilmiştir. Yangın durumunda işyeri 
için kritik bölgeler tespit edilmiş, elde edilen sonuçlar sıcaklık ve gaz dağılımları işyeri bina yüzeyi grafikleri ile 
gösterilmiştir

In case of a fire, human life is threatened by fumes and toxic gases as well as hightemperature. Therefore, 
providing smoke control has great importance for evacuating people safely. The aim of this study is using 
computational fluid dynamics software in case of a fire emergency and using findings for determination of the 
technical measures that should be taken in the workplace. Within the scope of this study, a workplace that produces 
flexible polyurethane foam was analyzed by ANSYS FLUENT software for smoke and gases in the chemical content 
dispersion. For 6 MW, 10 MW and 15 MW fire size, 18 different scenario were created by changing the openings and 
geometry volume; and the dispersion of the chemical content of the smoke gases and temperature were analyzed. 
After performing analysis, in all scenarios, carbon dioxide and carbon monoxide values which released after 250 s 
were compared with short term exposure limit (STEL) and it is seen that these values are below STEL values. The 
reduction of oxygen level in the air was modelled. Another examined finding is temperature dispersion at the 
workplace after the fire. Temperature dispersion value was examined at level which is higher than workers height. 
Temperature which was evaluated in different volume of this region above critical temperature. As a result of 
modelling using Fluent software, it was calculated that if proper opening is designed, smoke base height will not 
affect workers. In case of emergency fire critical region of factory geometry volume was calculated and illustrated 
by contour graphics.
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Amasya Yöresi Kireçtaşların Eğik Düzlem ve Pan-
dül Test Yöntemi ile Kayma Emniyetinin Analizi 
Gültekin Coşkun1, Gencay Sari ̇i̇şi ̇k2 
1Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas MYO İşçi Sağlığı ve Güvenliği Programı,Sivas 
2Afyon Kocatepe Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, Afyon 

Çalışma, ayakkabı yürünen yüzeylerde kullanılan Amasya yöresi kireçtaşlarının, kayma direncinin yüksek olması 
istenilen alanlarda, yayaların emniyetini artırıcı uygun yüzey islemelerin belirlenmesi için yapılan bir araştırmadır. 
Yüzeyleri islenmiş kireçtaşların, zemin kaplama malzemesi olarak kullanılmasında önemli bir parametre olan kayma 
direnci, DIN 51097, DIN 51130 ve TS EN 14231 standartları kullanılarak analiz edilmiştir. Sonra, DIN EN ISO 4287 
standardı esas alınarak, bu yüzeyleri işlenmiş kireçtaşlarının yüzey pürüzlülük parametreleri tespit edilmiştir. Bu 
çalışmada kireçtaşların, farklı boyutlarda ve farklı yüzey isleme tekniklerinde, eğik düzlem yöntemiyle kayma di-
renci hesaplanmıştır. Kireçtaşların kayma direnci değerlerini etkileyen parametrelerin, yüzey isleme teknikleri, yü-
zey pürüzlülüğü ve plaka boyutları olduğu tespit edilmiştir. Kireçtaşların belirlenen kayma direncine bağlı olarak 
DIN 51097, DIN 51130 ve TS EN 14231 standartları dikkate alınmış, emniyetli kullanım yerlerine göre sınıflandı-
rılmıştır. 

 
Slip Safety Analysis with Ramp Slip and Pendulum Test Method of Local Amasya Limes-
tones 
 
Gültekin Coşkun1, Gencay Sari ̇i̇şi ̇k2 
1Cumhuriyet University, Sivas Vocational Health and Safety Program, Sivas 
2Afyon Kocatepe University, Industrial Engineering, Afyon 
 
This study determines the appropriate enhanced safety, surface-processing methods for local Amasya limestones 
used on shoe wandered surfaces on which the slip resistance is expected to be wide. Slip resistance, which is an 
important parameter for the use of surface-processed limestones as surface-covering material, was analyzed by 
applying the standards DIN 51097, DIN 51130 and TS EN 14231. Then, surface roughness parameters of this 
surface treated limestone have been determined according to DIN EN ISO 4287 standard. This study uses the 
inclined plane method to calculate, according to different sizes and surface-processing techniques, the slip resis-
tances of limestones. The parameters affecting the slip resistance values of limestones were determined to be 
surface-processing techniques, surface roughness and plaque sizes. Limestones were taken into consideration 
depending on DIN 51097, DIN 51130 and TS EN 14231 standards and were categorized in accordance with safe 
field of use. 
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İnşaat İşlerinde Planlama ve Proje Tasarım Aşa-
masında İSG 
Özlem Çalışkan1, Hakan Kuşan2, Fatih Tozlutepe3 
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
3A2 Mimarlık Mühendislik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. 

İnşaat faaliyetlerinde ciddi bir planlama ve projelendirmeye gereksinim duyulur. Yalnızca inşaat işleri için değil 
diğer tüm işlerde iş sağlığı ve güvenliğini sağlayabilmek için gerekli olan birinci temel husus risklerden kaçınmak 
ve riskleri kaynağında yok etmektir. Eğer risklerden kaçınılamıyorsa ve riskler kaynağında yok edilemiyorsa bu 
riskleri en aza indirme yoluna başvurulmalıdır. Çalışma yapılacak saha işe başlanılmadan önce incelenmelidir. Be-
lirlenen tehlikelere karşı risk değerlendirilmesi yapılıp kaçınılmaz riskler değerlendirilip ve mümkünse görevler veya 
iş kalemleri daha az riskli olanlarla değiştirilmelidir. Tehlikeli madde ve malzemeler yerine kullanımı tehlikesiz veya 
daha az tehlikeli olanlar tercih edilmelidir. Teknolojik imkânları da düşünerek riski ortadan kaldırmanın yolları 
aranmalıdır. Ayrıca projelendirme safhasında riskleri en düşük seviyeye düşürülmesi için iş sağlığı güvenliği çalış-
malarında gerek tasarım ekiplerinin (mimar, mühendis vb.) birbirleriyle, gerekse yapım işleri yüklenicileri ile sürekli 
bir iletişim ağının oluşturulması ve bilgi paylaşımının sağlanması amaca ulaşmada önemli rol oynar. Yapım işi 
başlangıcında ortaya çıkacak bu farkındalık, sorumlulukları hatırlatması, risklerin farkına varılması ve kazaların 
önüne geçilmesi açısından çok büyük bir öneme sahip olacaktır. İnşaat işlerinde gerçekleşen ölümlü kazaların 
büyük bir kısmı yüksekte olan çalışmalarda meydana gelmektedir. Bu çalışmada, yüksekte yapılacak işlerde, çalı-
şanların ve üretimin güvenliğini sağlamak için yapılan planlamalara, proje aşamasında yapılması gereken düzen-
leme ve uygulamalara ilgili standartlar göz önüne alınarak değinilmiştir. Ayrıca yapılan önleme faaliyetleri fotoğ-
raflarla açıklanmıştır. 

 
Planning on Construction Work and OHS During Design of Projects 
 
Özlem Çalışkan1, Hakan Kuşan2, Fatih Tozlutepe3 
1Bilecik Seyh Edebali University 
2Eskisehir Osmangazi University 
3A2 Architecture Engineering Construction Industry and Trade Limited Company 
 
Construction activities will be in need of a serious planning and design. To ensure the occupational health and 
safety for construction and all the other works, the first necessary thing is to get away from risks and to eliminate 
them at the source. If the risks cannot be avoided and cannot be eliminated at the source then it should be tried 
to minimize them. The site where the construction work is going to take place should be examined before work 
started. Risk assessment should be made against the determined danger and the inevitable risks must be deter-
mined and if possible tasks or work items should be replaced with a less risky. Usage of less hazardous materials 
should be preferred instead of hazardous materials. Some ways should be searched to eliminate the risk and 
technological possibilities should be taken into account. To reduce the risk level of required occupational health 
and safety at the beginning phase of the work, the design team (architects, engineers, etc.) should keep in touch 
with each other and to establish a continuous network and sharing of information with contractors will play an 
important role an achieving the planned goal. This awareness that come out at the beginning of construction work, 
reminding the responsibilities and awareness of the risk will have great importance from point of preventing the 
accident of view. The responsibilities reminder of the growing and to will have a great importance. Great majority 
of accidents occurred in construction works that cause deaths take place at high levels of works. In this study, the 
regulations and practices related to the project stage for the jobs performed at high levels are mentioned and to 
ensure the workers and production safety related standards are considered. The avoiding activities are also illust-
rated by the photograph work. 



342

 

 

İSG ve İnsan Kaynakları Yönetimi Arasındaki İlişki 
The Relationship Between OSH And Human Resources Management 
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Sivil Havacılık Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Önlemlerinin Performansa Etkisi: Havalimanı Ça-
lışanları Örneği 
Ali Nagaş 
Sivil Havacılık Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerinin Performansa Etkisi: Havalimanı Çalışanları Örneği 

AMAÇ: Havalimanı çalışanlarının karşı karşıya kaldıkları iş kazaları ve meslek hastalıkları hakkında bilgi toplamak, 
çalışanların sağlıklarını koruyarak ve kazaları önleyerek iş performansını artırıcı politikalar ve stratejiler ile ilgili 
öneriler geliştirmek, İSG’ye yönelik alınacak önlemlerle, çalışan ve yöneticilere konuyla ilgili eğitimlerine katkı 
sağlamak, İSG’de alınan önlemlerin çalışanların performansına etkisi konusunu var olan durum açısından değer-
lendirmekti. YÖNTEM: Veriler, 2014 yılı Mayıs ayı içerisinde, Ankara Esenboğa Havalimanı ile Adana Şakirpaşa 
Havalimanı çalışanlarından 153 örneklemeye uygulanan anketlerden elde edildi. Havalimanı çalışanlarına yönelik 
yapılan anket uygulaması ile çalışanlarda İSG ile ilgili bilgi düzeyleri ölçüldü, havalimanı çalışanlarının işleri ile ilgili 
sorumlulukları ile çalışma koşulları tespit edilmeye çalışıldı. Örneklem sayısı tespit edilirken Cochran’ın (1962) 
örneklem büyüklüğü tespit etme denklemi kullanıldı. Formülde %95 güven aralığında, örneklem hata oranı (d) 
0,05, t değeri 1,96 tablo değeri için hesaplanan örneklem sayısı en az 151 bulundu. Anketin güvenlik analiz değeri 
( Cronbach’s Alpha Değeri ) 0,707 gibi iyi bir oran çıktı. BULGULAR: Havalimanı çalışanlarının, İSG uygulamalarını 
araştırarak, havalimanlarında bulunan risk faktörleri belirlendi. Bu çalışmada ankete katılanların demografik özel-
likleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgileri, havalimanı çalışanlarının İSG hakkındaki tutumlarını, eğitim 
etkinlikleri, çalışanların işe uygunluğu, yasalara uygunluğu, kişisel koruyucu ekipmanların kullanım oranları ile ilgili 
bilgiler değerlendirildi. SONUÇ: Havalimanı çalışanlarının performansını arttırmaya yönelik İSG kültürü ve kazaların 
azaltılması ve farkındalığın arttırılması için bu tür çalışmaların yaygınlaştırılması önerilir. 

 
Effect To Performance Of Occupational Health And Safety Measures In Civil Aviation In-
dustry: Airport Staff Sample 
 
Ali Nagaş 
Effect To Performance Of Occupational Health And Safety Measures In Civil Aviation Industry: Airport Staff Sample 
 
AIM: Airport faced by worker accidents and to collect information about occupational diseases, protecting the 
health of workers and develop recommendations regarding business performance by preventing accidents and 
enhancing policies and strategies, the measures to be taken for OHS, employees and managers to contribute to 
education on the subject, the OHS the effect of the measures taken was to evaluate the performance of employees 
in terms of the existing situation. METHOD: The data, in May 2014, was obtained from Adana Şakirpaşa Airport 
working with Ankara Esenboga Airport 153 of the questionnaire applied to the sample. Airport survey conducted 
for employees with knowledge about working with OHS was measured at the airport to work, with responsibilities 
related to work were studied to determine their working conditions. When determining the number of samples of 
the Cochran (1962) equation was used to determine sample size. 95% confidence interval formula, sample error 
rate (d) of 0.05, the sample size is calculated to the value of 1.96 t table value found at least 151. The safety 
analysis values questionnaire (Cronbach's Alpha Value) ratio of 0.707 as a good output. RESULTS: Airport emplo-
yees, investigating OHS practice, risk factors were identified at airports. In this study, demographic characteristics 
of the respondents, health and basic information related to security, airport employees, OHS about attitudes, 
educational activities, employment eligibility of employees, compliance with laws, evaluated information on utili-
zation of personal protective equipment. CONCLUSION: Airport to improve the performance of employees in order 
to increase the awareness of OHS culture and accident reduction and the promotion of such studies is recommen-
ded. 
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Sosyal Sürdürülebilirlik Yaklaşımına göre İnsan 
Kaynakları Yönetimi’nin Çalışanların Sağlığı ve 
Güvenliğindeki İşlevi 
Gülesra Dinler1, Çiğdem Vatansever2 
1BSH Türkiye, Tekirdağ, Türkiye 
2Namık Kemal Üniversitesi, Çalışma İktisadı Ana Bilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye 

Bugünün toplumlarının ihtiyaçlarını, gelecekteki toplumların ihtiyaçlarını karşılama yetisine zarar vermeden karşı-
laması anlamına gelen sürdürülebilirlik anlayışı (WCED, 1987), günümüzün bilinen ekonomik kalkınma anlayışının 
yarattığı ve işletmelerin de büyük oranda sorumlu olduğu, gerek ekolojik gerekse sosyal sorunlara çözüm sunma 
amacı taşıyan bir yaklaşımdır (Kuşat, 2012). 
İşletmeler, sürdürülebilirlik raporları başlığı altında toplum ve çevre konusunda da toplam etkilerini ölçmektedirler. 
Bu alanda en yaygın raporlama standardı olan GRI ilkelerine göre işletmelerin en kapsamlı performans göstergeleri 
sosyal alanda ölçülmektedir. Sosyal performans göstergeleri olarak “insan hakları, işgücü uygulamaları ve insana 
yakışır iş, ürün sorumluluğu ve topluma karşı sorumluluklar” belirlenmiştir.  
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konuları son yıllara kadar insan kaynakları yönetiminin (İKY’nin) öncelikleri arasına 
giremeyerek İSG uzmanlarının sorumluluk alanına bırakılmıştır. Günümüzde, gerek temel insan hakları bağla-
mında, gerekse 4857 sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında konu önemli bir 
gündem maddesi olarak İKY’nin temel fonksiyonlarından biri olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Vatansever, 
2010). İKY’nin sürdürülebilirliğin izlenmesindeki rolü ve etkisi de çalışan sağlığı ve güvenliği konularına daha yakın 
durmasını sağlamaktadır (Ehnert, 2009).  
Çalışmamızın amacı, Türkiye’nin çalışma yaşamının yönünü belirleyen büyük şirketlerin sosyal sürdürülebilirlik ça-
lışmalarında çalışan sağlığı ve güvenliği konularına nasıl yer ayırdıklarını görebilmektir. Böylelikle, sosyal perfor-
mans göstergelerini analiz ederek bu alandaki eğilimleri ortaya koymak ve Türkiye’deki uygulamalara ışık tutmak 
hedeflenmiştir. Çalışmanın kapsamı belirlenirken sürdürülebilirlik raporu yayınlamasına rağmen BİST Sürdürülebi-
lirlik Endeksi kapsamında yer almayan çok sayıda şirket bulunması sebebiyle bu endeks yerine, Fortune Türkiye 
200 listesi taranması tercih edilmiştir. Şirketlerin sürdürülebilirlik raporları ve web siteleri üzerinden İSG uygula-
maları incelenirken, değerlendirme kriteri olarak Ehnert (2009) tarafından İKY ile ilişkilendirilen sürdürülebilirlik 
kategorilerinin çalışan sağlığı ve güvenliği konularına dair başlıkları dikkate alınmıştır. Bu başlıklar “çalışan sağlığı 
ve esenliğini güçlendirme, çalışanlar üzerindeki negatif etkilerin azaltılması ve çalışanların yaşam standartlarını 
iyileştirme” olarak sıralanmaktadır.  
Çalışmanın analizi devam ettiğinden bulgulara bu özette yer verilememektedir. Bulgular ve sonuçların tartışılması 
bildiri sunumunda paylaşılacaktır. 

The Role of HRM in Occupational Health and Safety According to Social Sustainability 
Approach 
 
Gülesra Dinler1, Çiğdem Vatansever2 
1BSH Turkey, Tekirdag, Turkey 
2Namik Kemal University, Department of Labor Economics, Tekirdag, Turkey 
 
Sustainability, which means meeting the demands of today’s society without compromising the ability of tomor-
row’s societies meeting their own needs (WCED,1987), is an approach offering a solution to both social and eco-
logical problems caused by conventional economic development approaches (Kuşat, 2012). 
In sustainability reports, companies measure their effects on society and environment. According to GRI, the most 
comprehensive effects are measured in social performance criteria. These are “labor practices and decent work, 
human rights, society and product responsibility”. 
Until recently, occupational health and safety issue was left to Occupational Health and Safety Officers to be 
handled and was not a priority for Human Resources Management. However, nowadays, considering both basic 
human rights and legal framework necessitated by Labor Law and Occupational Health and Safety Law of Turkey, 
the issue is regarded as one of the most significant topics of HRM (Vatansever, 2010). The role of HRM in sustai-
nability makes the issue closer to occupational health and safety (Ehnert, 2009). 
The purpose of this study is to analyze how big corporations take occupational health and safety issues in consi-
deration in their sustainability endeavors. As the scope of the study, Fortune 200 list was selected instead of BIST 
Sustainability Index since the index did not cover many companies although they issued sustainability reports. 
During the course of the examination of sustainability reports and occupational health and safety issues on com-
pany websites, occupational health and safety topics of sustainability categories associated with HRM by Ehnert 
(2009) are reviewed as evaluation criteria. These criteria are fostering employee health and wellbeing, decreasing 
negative effects on employees and amending life standards of employees. 
Since the analysis of the study is still being conducted, the findings could not be included in this summary. The 
findings and discussion are going to be shared during abstract presentation. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Gö-
revlilerinin Seçiminde Psikososyal Etmenler 
Nurullah Yücel1, Hatice Önlen2, Esin Tümer3, Rüştü Uçan3 
1İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü 
2İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT General Directorate 
3Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

Türkiye, toplumdaki her bireyin trafik kazası geçirme riski oldukça yüksek olan ülkeler arasındadır. Türkiye İstatistik 
Kurumu verilerine 2013 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %42,8’i sürücü, %39,5’i yolcu, %17,7’si 
ise yayadır. Trafik kazalarında kusura bakıldığında %88,7’sinin sürücü, %9’unun yaya, %1’inin yol, %0,9’unun 
taşıt ve %0,4’ünün yolcu kaynaklı olduğu görülmüştür. Bu sebeple toplu ulaşımda görevli olacak personelin bir çok 
açıdan değerlendirilmesi önemlidir. Modern seçim yöntemlerinden biri olan Psikoteknik yöntem, ayrıntılı bilgi edi-
nilmesi, bireyi işine ve işyerine uyumunu sağlaması, objektif bir yöntem olması, çalışanların özellik ve yeteneklerine 
uygun olarak kariyer sistemi içindeki yerlerinin bulunması, tutum ve özel yetenek analizi alanlarında özel ve güve-
nilir bir araçtır.  
Şoför personeli seçmek için uygulanan trafik bataryasında 8 test uygulanmaktadır. Standart Progresif Matris (Mu-
hakeme Beceri) Testi, Seçici Dikkat (Signal) Testi, Reaksiyon Zamanı (Determinasyon) Testi, Görsel Trafik Algı 
(Takistoskopik) Testi, Hız ve Mesafe Tahmin Testi, Peripheral Görme ve Koordinasyon (İkili İşlem Becerisi) Testi, 
Sürekli Dikkat ve Problem Çözme (Cognitrone) Testi, Görsel Süreklilik Testidir. 
Araştırmada, işletmeler açısından vazgeçilmez öneme sahip personel seçim sürecinin amaç doğrultusunda verim-
liliğinin artırılmasında klasik yöntemlerin ve modern yöntemlerden biri olan ve gittikçe önem kazanan psikoteknik 
testlerin etkinliği vurgulanmıştır. Ayrıca personel seçim sürecinde kullanılan yöntemlerin hukuki boyutu incelen-
miştir. İşletmeler tarafından psikoteknik yöntemin kullanımın yaygınlaştırılması yöntemin verimliliğini kanıtlayan 
bir diğer gösterge olarak dikkate alınmış, uygun şartların oluşturulması durumunda psikoteknik yöntemle etkili bir 
seçim sürecinin gerçekleştirileceği ileri sürülmüştür. 

Istanbul Metropolitan Municipality, Choosing Public Transport Officials Psychosocial 
Factors 
 
Nurullah Yücel1, Hatice Önlen2, Esin Tümer3, Rüştü Uçan3 
1İstanbul Metropoliten Municipality Drectorate of Occupatıonal Health and Safety 
2İstanbul Metropolitan Municiply İETT 
3Usküdar University Department of Occupatıonal Health and Safety 
 
Turkey, the risk of each individual in society is quite high accident is among countries. Turkey Statistical Institute 
in road accidents that occurred in 2013 to the data of the deceased then drive, 42.8% 39.5% of ' passenger, 
17.7% are pedestrian. I'm sorry I'm in traffic accidents when looking at% 88.7 percent of the drive, 9% of the 
pedestrian, 1% lead, 0.9% 0.4% out of vehicles and passengers were sourced. For this reason, will be in charge 
of personnel in public transportation, it is important to be evaluated in many ways. Modern election method, which 
is one of the Psychological method, detailed information should be obtained, individual business and workplace 
harmony, an objective method, in accordance with the features and capabilities of the employees within the system 
of career, attitude and special skills in the areas of special and reliable analysis tool.  
Driver staff to select the 8 test traffic is applied to the battery. The standard Progressive Matrices Test (Reasoning 
Skills), selective Attention (Signal) Test, reaction time (Self-determination) Test, Visual Traffic Perception Test, 
speed and distance Estimation Test, Peripheral vision and Coordination (the binary operation Skill) Test, sustained 
attention and Problem solving (Cognitrone) Test, Visual Continuity Test 
Research, indispensable importance in terms of businesses and personnel selection in improving the efficiency of 
the process purpose modern methods of classical methods, and one of the increasingly important activity of 
psycho-technical test. In addition, the method used in the process of personnel selection of legal size. Businesses 
by expanding psycho-technical method proves the efficiency of the method of use of other indicators taken into 
consideration in the case of the creation of the appropriate conditions as the psycho-technical means, although it 
had been suggested that an effective electoral process is performed. 



345

 

 

PP-090 

İSG ve İK 
Sefa Demirtopuz 
Artı Danışmanlık, İstanbul 

“İş sağlığı ve güvenliği” terimi; iş sebebi ile çalışanın, yaralanması, ruhsal bunalıma girmesi, meslek hastalığına 
maruz kalması ve hatta hayatını kaybetmesine kadar çalışanın sağlığına zarar verebilecek her türlü koşuldan ko-
runmak için güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve çalışan davranışlarını değiştirmeye yönelik yapılan sistematik, 
planlı ve bilimsel çalışmaların bütününü kapsamaktadır. 
Bu çalışmalar nelerdir? Nasıl yapılır? 
İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması; işveren tarafından gerçekleştirilen önleyici / koruyucu yaklaşımlar 
ve bunları destekleyici bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak adına yapılan faaliyetlerin tümünü kapsar. Bu şekilde 
çalışanlarda davranış kültürünün değiştirilmesi sağlanır.  
Peki bu çalışmalar kim tarafından ve ne şekilde yapılır? Yalnızca işverenden mi beklemeliyiz? İşveren dediğimiz 
kimdir?  
İSG dediğimiz olgu sistem entegrasyonu içerir ve gerek bireylerde gerek işverenlerde hala netliğe kavuşmamış pek 
çok soru işareti barındırır.  
İşverenin yasal tanımı; Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuru-
luşlardır. Dolayısı ile İSG çalışmalarını sağlayacak tek bir kişi değil bütünü ile işyeridir diyerek genişletebiliriz. 
Her ne kadar bu zamana kadar İSG süreci, o kuruluşun yapısına göre kalite yönetim, idari işler ya da tesis yönetim 
gibi birimler tarafından yönetilmiş olsa da gün geçtikçe bu konudaki yükümlülük ve sorumlulukların önemi gün 
yüzüne çıkmakta ve İK’ nın İSG sürecini sahiplenmesi gerekliliği ve süreçteki rolü artmaktadır. 
Genel olarak çalışmaların bütününe baktığımızda, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi ile işin yürütümü artık 
insan kaynakları birimi vasıtasıyla gerçekleşmektedir. 
İK biriminin sorumluluğu, çalışanın işe alımından başlamaktadır.  
İşe girişte ki sağlık muayeneleri, işe uygunluğun değerlendirilmesi, çalışanın işe kabulünden sonra iş başı eğitimleri 
ile İSG uzmanı ve İşyeri hekimi görevlendirme, 
Çalışanın çalıştığı süre zarfındaki alacağı eğitimlerin planlanması, ekiplerin oluşturulması ve eğitimleri, 
İSG kurulunun çalışmalarının yürütümü, 
Bütçe planlamalarında kaynak ayırma, 
ve İSG çalışmalarının sürdürülebilirliği için işin takibi süreçlerinin hepsi İK birimi tarafından yapılmaktadır. 
Hal böyle iken asıl işveren olarak addedilen kuruluş veya şahsın tüm yükümlülüğünü İK üstlenmekte ve İSG süre-
cinde geliştirici rol oynamaktadır. 

Occupational health and safety and human resources
  

Sefa Demirtopuz 
Artı Counseling Office, Istanbul, Turkey 
 

 
“Occupational health and safety” term comprises of all planned and scientific studies that intends to maintain a safe 
and secure working environment and to guide an employee to switch existing working habits in order to prevent 
from injuries, depressions, occupational illnesses and even life losses. 
What are these studies? How to carry out?

Creating an occupational health and safety culture contains of preventative and protective approaches that are 
provided by the employer and the actions to supports and rises awareness and consciousness. By following this 
method an employee’s behaving culture is planned to be changed accordingly.
-Who does these implementations and how? Should we expect only employer to take the responsibility? who is the 
employer?
What we called OHS gets involved with system integration and shelters many questions that still has not any qualifi-
cation.
Legal definition of employer is, a person or entity who hires another to performs service. It could be extended as, 
the organization is the responsible of carrying out all aspects of OHS rather than a single person. Until now, OHS 
process has been followed up by, depending on the organization’s structure, quality management, administration 
or building management. However, day by day the emphasis on responsibility and liability is becoming more clear 
and generates the result of HR Unit to take the responsibility of implementing OHS rules. In general, to carry out 
all responsibility and to run the process is executed by HR Unit.

The responsibility of HR Unit commences with the employment of the person. 

HR Unit needs to fulfil the requirements of health check and evaluation of suitability before starting the employ-
ment, training process of the employee, to employ Occupational health and safety specialist and Occupational 
physician, planning of employee training during the working period of the employee, creating the teams and their 
training, planning and running OHS team’s schedule, budget planning and source allocating for OHS team.
HR Unit takes on the all responsibility of the real employer and acts as the role developer of OHS proces.
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İsg Konusunda Teşvik Yöntemleri Ve Geliştiril-
mesi 
Özlem Bayarçelik 
Ford Otosan Kocaeli Fabrikası 

İş Sağlığı ve Güvenliği sistemine her kademede çalışanların katılımını sağlamak ve çalışma ortamındaki güvensiz 
durum ve davranışlara karşı farkındalığı sağlamak önem arzetmektedir. 
Çalışanlar karşılaştığı farklı riskleri bildirmeleri hem farkındalık hem de önleyici faaliyetler ile riskin betaraf edilmesi 
/ azaltılması için gereklidir. Ayrıca güvensiz durum/davranışlara karşı farkındalık sağlanması ile insan kaynaklı 
kazaların önlenebileceği düşülmektedir. 
İşletmemizde her kademeden çalışanın, isg gönüllüsü olarak çalıştığı ve bu çalışmalar sonucunda en iyi olanın 
ödüllendirildiği isg yarışmaları düzenlenmektedir. İSG kurallarını uygulayacak kişilerin yapılan yarışmalar ile denet-
leyici rolünde olmaları kuralların benimsenmesi konusunda etkili olmuştur. Yapılan yarışmaların sonunda katılımcı-
ların ödüllendirilmesi hem katılımı teşvik etmekte hem de rekabet ortamı oluşturmaktadır. Yarışmalar sırasında, 
saha denetimleri ile güvensiz durum ve davranışların tespit edilmesi, tespit edilen durum ve davranışların çözüme 
ulaştırılması, Ramak kala (yakın kaza ) olayların tespit ve raporlanması, İş güvenliği ile ilgili iyileştirme önerilende 
bulunulması gibi kriterler ayrı ayrı puanlandırılmaktadır. Yarışmalar sonucunda risk bildirimleri %100 'ün üzerinde 
artış göstermiştir.  
Yarışmalarda başarılı olan çalışma grupları, Müdürlerimiz ve iş sağlığı güvenliği ekibi katılımı ile düzenlenen ödül 
törenleri ile takdir edildiler. 
Yarışmaya katılan çalışanların bildirdiği risklerin giderilmesi için alınan aksiyonlar ve fikirlerinin değer görmesi on-
ların mutluluk ve bağlılığını artırdı. Çalışanların bildirdiği riskler ile ilgili kalıcı tedbirler alınarak, yaşanabilecek iş 
kazalarının önüne geçilmiş oldundu. 

Reward & Recognition To Sustain Employee Engagement On Ohs 
 
Özlem Bayarçelik 
Ford Otosan Kocaeli Plant 
 
Reward & Recognition To Sustain Employee Engagement On Ohs 
Occupational Health and Safety system shall ensure the participation of employees at all levels and provide aware-
ness against unsafe conditions and behaviors in the workplace. 
Employees face special risks during their routine works. We encourage employees to inform unsafe behavior / 
condition related occupational hazards on their workplaces. It is important to sustain risk awareness and risk 
prevention / reduction activities. Hazard awareness is important to prevent human errors and prevent accidents.  
We organize OHS competition award programs to encourage employees from all levels to contribute hazard repor-
ting / risk prevention activities. Awarding the participants at the end of the contest is held in the form of both 
encourage participation and competition.  
Safety inspection and hazard detection, unsafe condition / behavior, resolving detected unsafe condition and be-
havior, near misses reporting criteria are evaluated.  
Increase 100% hazard reporting are result of OHS award program. Successful employees and work groups in the 
competition were recognized and awarded by leadership and safety professionals during awards ceremony.  
 
Recognizing and awarding efforts / ideas on health and safety has increased employee satisfaction and loyalty. 
Preventive measures against hazards identified by employees, risk reduction activities by employees could have 
prevented accidents at work place. 
Please refer attached for further details. 



347

 

 

İSG Alanında B�l�msel Araştırma Projeler�n�n Desteklenmes� 
Promot�on of Sc�ent�f�c Research Projects In The F�eld of OSH 

PP-247 

 
Ahmet Yasin Unutmaz, Rıza Harun Özer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Bursa 

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 yükümlü-
lükleri 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 yüküm-
lülükleri 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 öngörül-
müştür. 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 tara-
fından hangi yükümlülükler karşısında ne gibi idari yaptırımların bulunduğu, idari para cezalarının nasıl hesaplan-
dığı, çalışan ve tehlike sınıfına göre ne şekilde değiştiği gibi hususlardan bahsedilmiştir. 

  
Evaluation by Hazard Class Number of Employees of Administrative Fines 
Ahmet Yasin Unutmaz, Rıza Harun Özer 

Republic of Turkey Ministry of Labour and Social Secutriy, Bursa, Turkey 

The Work life is devoted to some of the provisions in Article 48-49 and 50 of our Constitution. With the above in 

4857, the 5510 Social Security and General Health Insurance Law, No. 4817 Foreigners Law on Work Permits, 

6356 No. unions and some adjustments Collective Bargaining working life in laws such as the Law was made. 
a separate law on the history of our country 20.06.2012 No. 6331 Occupational Health and Safety Law is removed 
from occupational health and safety has been enacted. These laws ensure occupational health and safety in workp-
laces and duties of employers and employees to improve the existing health and safety requirements, responsibi-
lities and authorities, it consists of regulations related to rights and obligations. Also under the law 30 it was raised 
in nearby regulations and communiqués. 
No. 6331 Occupational Health and Safety Law with workplaces are divided into 3 classes, including  less dangerous, 
dangerous and very dangerous. Occupational Health and Safety Hazard Relating to Commercial Classes are deter-
mined according to the conditions laid down in the Communication for each hazard class work. the obligations of 
employers in the workplace varies according to these hazard classes. 
Occupational health and safety laws and regulations have brought many obligations on employers. Employers are 
faced with administrative sanctions in case of fulfilling these obligations. No. 6331 of the Occupational Health and 
Safety Law is mentioned in Article 26 of the administrative fines will apply to you. 
With the amendment of administrative fines on 04/04/2015 was foreseen to be increased at a certain rate. These 
rates are determined by considering the number of employees and the determination of hazard class establish-
ments. 
In this study, No. 6331 Occupational Health and Safety Law controller and practitioners who where what administ-
rative sanctions as against what obligations by Labour inspectors, how the calculation of administrative fines, were 
mentioned as employees and changes in what form according to danger class issues. 
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PP-092 

İş sağlığı ve Güvenliği Lisansüstü Eğitimlerinde 
Bilimsel Çalışma ve Projelerin Desteklenmesi 
Zekiye Karakaya1, Aliye Kaşarcı Hakan2, Özlem Işık Barsan1 
1Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Doktora, 
2İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

2012 yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayınlanması ile İş sağlığı ve güvenliği alanında ülke-
mizde hızlı gelişmeler yaşanmıştır.Bu alanda çalışacak iş güvenliği uzman adayları mühendislik ve teknik eğitim 
fakültelerinin gibi bölüm mezunlarından istihdam edilmektedir. Üniversitelerin Meslek Yüksekokullarında İş Sağlığı 
ve Güvenliği ön lisans programı ve sağlık bilimleri fakültelerinde lisans programları tamamlayan da iş güvenliği 
uzman adayı olarak mezun olmaktadır. Ayrıca üniversitelerde iş güvenliği alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans 
programları bulunmaktadır.İş güvenliği doktora programı da açılmış olup henüz alan mezunu bulunmamaktadır. 
Üniversitelerdeki iş güvenliği yüksek lisansını tamamlayan öğrenciler Bakanlık sınavına girerek B sınıfı İş güvenliği 
uzmanı olmaya hak kazanırken, doktora yapan öğrenciler ise doğrudan A sınıfı iş güvenliği olmaya hak kazanmak-
tadır. 
İş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek öğrenime bağlı olarak iş güvenliği uzmanlığı hakkı elde edilmesi ile bölümlere 
kayıt yaptıran öğrenci sayısında ciddi artışa neden olmuştur. İş güvenliği alanındaki bu yükseliş ve ivmelenme ile 
hem ülke ekonomisine,sanayisine hem de bilimsel literatüre önemli katkılar sağlayacak çalışmalar gerçekleştirile-
bilir. Özellikle sanayi ve devlet destekli projelerde ünivesite iş birlikleri ile geniş kapsamlı tez çalışmaları (san-tez) 
yürütülebilir. İSG’nin multidisipliner bir alan olması sebebi ile yapılacak olan çalışmalarda farklı disiplinlerden olu-
şacak bir ekip ile hareket etmek yerinde olacaktır. Bu projelerde hizmet alımı,ölçümlerin yapılması, yeni yöntem-
lerin uygulamaları için maddi desteklere ve uygulama yapılacak alanlara ihtiyaç duyulacaktır. Bu çalışma ile İSG 
alanında yapılacak projelerin önemine dikkat çekilecek olup projelerin neden ve nasıl desteklenebileceği konularına 
vurguda bulunulacaktır 

 
supporting scientific projects in occupational health and safety graduate studies 
 
Zekiye Karakaya1, Aliye Kaşarcı Hakan2, Özlem Işık Barsan1 
1Istanbul Marmara University, Institute of Pure and Applied Sciences, Occupational Safety Department 
2Istanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty Of Health Sciences, Occupational Health And Safety Department 
 
In 2012 some fast developments happened by published Occupational Health and Safety Law. 
Occupational health and safety expert candidates employed from engineering or some technical facultues depart-
ments.People who study occupational health and safety in vocational high school or health and safety faculties 
departmants,they will be candidates to be expert when they graduate.Also in universities there are some occupa-
tional health and safety master programmes with thesis or without thesis. Also Occupational healtj and safety 
doctorate programme has been opened but there is no graduted student yet. 
Students that will graduated from OHS master programme, earning the right to be a Class B Occupational Health 
and Safety expert with passing the ministry exam.Also the doctorate degree graduated students directly earning 
right to be Class A OHS expert. 
 
People who higher education in OHS are gaining the right to occupational health and safety specialist. This situation 
has led the increase in the number of people engaged in higher education in occupational health and safety. The 
rise and acceleration in area of occupational safety, will provide an important contribution to the national economy, 
industry and the scientific literature. Especially in collaboration with industry and state funded projects can be 
carried out extensive thesis. In studies to be carried out with because it is a multidisciplinary field of OSH would 
be appropriate to act with a team consisting of different disciplines. In these projects, for service purchases, 
performing measurements and the implementation of new methods will be needed finacial support and work areas. 
This study will draw attention to the importance of projects on the OHS field and wiil be an emphasis on how to 
support projects 
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İSG Alanında İdari ve Cezai Yaptırımlar 
Administrative And Penal Sanctions In The Field of OSH 

PP-093 

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İdari ve Cezai 
Yaptırımlar 
Sezgin Şenses1, Zafer Utlu2 
1İstanbul Aydın Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Aydın Üniversitesi, Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı, İstanbul 

Amaç ve Önem: Dünyadaki tüm toplumların faydalandığı teknolojinin tarihsel değişim ve gelişimiyle birlikte ça-
lışma yaşamında yaşanan veya yaşanacak tehlikeler sonucu ortaya çıkan risklerin değişmesine ve dolayısı ile işçi 
ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğinde yükümlülüklerinin aratarak şekillenmesine yol açmaktadır. İşverenin ça-
lışanların işle ilgili sağlık ve güveliğinin sağlanmasında birinci derecede yükümlülüğü bulunmaktadır bu çerçevede 
çalışan ve özellikle işverenlerin bu değişen yükümlülüklere uyumu ve çalışma hayatını düzenleyen kurumların ça-
lışma hayatı üzerindeki etkinliği, değişen teknoloji ile birlikte aratan tehlikeler sonucu ortaya çıkacak risklerin iş 
kazası ve meslek hastalıkları şeklinde sonuçlanmaması durumunu doğrudan etkilemektedir. Son dönemde iş sağlığı 
ve güvenliği alanında yasalaşan 6331 sayılı kanun işverenlerin çalışanlara karşı yükümlülüklerini ve bu yükümlü-
lüklere aykırı davranışların ne şekilde yaptırımları olacağını net olarak ifade etmektedir. İlgili kanun ve bağlı çıka-
rılan yönetmelikler ile işverene çalışanların işle ilgili sağlık ve güveliğinin sağlanmasında sorumluluk yüklemiş ol-
masına rağmen, çalışanın da iş görme borcunu yerine getirdiği durumlarda dikkat ve özeni elden bırakmayarak 
işverenin düzenleme ve uygulamalarına geliştirici ve yardımcı davranış tarzında olması beklenmektedir. 
YÖNTEM: Çalışmamız tarama (betimsel) modelinde yapılacaktır, bu çalışma İSG alanında idari ve cezai yaptırımları 
literatür taraması yoluyla elde edilen dokümanların incelenmesiyle sunmayı amaçlayan betimsel bir araştırmadır, 
buna uygun olarak yazılı kaynaklar, ülkemizin ulusal düzeydeki resmi kayıtlarından yararlanılacaktır. Çalışmamızda, 
iş sağlığı ve güvenliğinin kavramsal tanımlaması ile dünyadaki teknolojik gelişmeler paralelinde ülkemizdeki iş 
sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan ilerlemeler, 4857 sayılı kanunun akabinde yürürlüğe giren 6331 sayılı iş 
sağlığı ve güvenliği kanunda yer alan işveren yükümlülükleri, işverenin bu yükümlülüklere aykırı davranışları kar-
şısında işverenin hukuki sorumluluğun ortaya çıktığı, bu sorumluluğun ihlali durumunda ortaya çıkan idari ve cezai 
yaptırımlar detaylı şekilde açıklanarak, bu yaptırımların etkilik kıyaslaması yer almaktadır. 
Bulgular, Sonuç ve Öneriler: 
Çalışmanın bu bölümünde literatür taramasına bağlı olarak elde edilen veriler incelenecek, tartışılacak ve bu doğ-
rultuda geliştirilen önerilere yer verilecektir. 

Occupational Health and Safety Area Administrative and Criminal Sanctions 
 
Sezgin Şenses1, Zafer Utlu2 
1Istanbul Aydin University, Department of Occupational Health and Safety, Istanbul 
2Istanbul Aydin University, Department of Mechanical Engineering, Istanbul 
 
Purpose and Importance: World all communities benefit from the technology of the historical changes taking 
place in working life with the development or the change in danger as a result of risks posed to live and therefore 
the workers and the employers leads to the formation by searching their obligations under occupational health and 
safety. The provision of work-related health and safety have not gone the employers of primary obligation There 
are working within this framework and in particular activity on the working life of the institutions that regulate the 
cohesion and working life to these changing requirements of employers, of the risks that may result from hazards 
research with changing technology and work-related accidents and result in the state in the form of occupational 
diseases directly it affects. The recent enactment of Law No. 6331 Occupational Health and the obligations of 
employers to employees in the security field and in what form sanctions would be contrary to the obligations of 
behavior clearly implies. Relevant laws and employers connected with the issued regulations, although the load 
responsibility for the provision of work-related employee health and güveliği attention where fulfill the employee's 
job to see debt and by left hand to take care of their employer's regulations and practices are expected to be in 
the style of developers and help behavior. 
METHOD:  Screening in our study (descriptive) will be held in the model, the study of administrative and penal 
sanctions in the field of OHS is a descriptive research aims to provide an examination of the documents obtained 
by the literature, this source written in accordance with our country will benefit from official records at the national 
level. 
Conclusions and Recommendations: Work will be analyzed according to literature data obtained in this part 
will be discussed and given advises accordingly developed. 
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Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği Ceza Uygulama-
ları ve Bunların Ölümlü İş Kazalarına Etkileri 
Tuba Gökşen1, Nimet Gökşen2 
1Celal Bayar Üniversitesi,İş Sağlığı ve Güvenliği,Manisa,Türkiye 
2Merkezefendi Devlet Hastanesi,Manisa,Türkiye 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuat hükümlerini uygulamama cezalarının ağırlığı ile ölümlü iş kazası sayıları ve ölüm 
oranları arasında ters orantı vardır. Cezalar ağırlaştıkça özellikle idari para cezalarının yanına hapis cezaları da 
eklendikçe ölümlü iş kazaları ve ölümler azalmaktadır. Çünkü cezaların ağırlaşması iş sağlığı ve güvenliğine verilen 
önemi artırmaktadır. Bu konuda İngiltere, İtalya ve Türkiye verilerini inceleyebiliriz. 
Mevzuat hükümlerini uygulamamanın cezası Türkiye’de aylık 1000 Türk lirası ile 5000 Türk lirası arasında değişen 
idari para cezası; İngiltere’de maksimum mahkûmiyet cezası yani 12 ayı geçmeyen hapis veya resmi azami para 
cezası veya her ikisi ayrıca davadan sonra maksimum ceza yani 2 yılı geçmeyen hapis cezası, para cezası ya da 
her ikisi; İtalya’da işveren 3 ila 6 ay arası hapis cezası ile 1.549 ila 4.131 Euro para cezasına çarptırılır. 
Türkiye’de her gün 172 iş kazası meydana geliyor. Bu kazalar her gün ortalama 4 işçinin hayatına mal olurken, 6 
işçi ise sürekli iş göremez hale geliyor. Çalışma hayatındaki bu olumsuz tablo, Türkiye’nin Avrupa’da iş kazaları ve 
işçi ölümlerinde 1. sıradaki yerini korumasına da neden oluyor. 
Eurostat verilerine göre 2009 yılında ölümlü iş kazası sayısı Türkiye’de 1171,İngiltere’de 144,İtalya’da 703 olmuş-
tur. 
2007 yılında meydana gelen iş kazaları sonucunda İtalya’da 847 kişi, Türkiye’de 1044 kişi hayatını kaybetmiştir. 
İngiltere ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki ölümlü iş kazası oranının İngiltere’den yaklaşık 20 kat daha fazla ol-
duğu görülmektedir. Dünyada en fazla ölümcül iş kazası olan ülkeler arasında Türkiye üçüncü sırada yer alırken, 
AB ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. 

World Occupational Health and Safety Criminal Practice and their positive effect on Oc-
cupational Accidents 
 
Tuba Gökşen1, Nimet Gökşen2 
1Celal Bayar University, Occupational Health and Safety,Manisa,Turkey 
2Merkezefendi Public Hospital,Manisa,Turkey 
 
Occupational health and safety legislation to apply to the weight of the punishment and the death rate has an 
inverse relationship between the number of fatal accidents at work. Heavier penalties, especially by the side of the 
administrative fines are added in prison for fatal occupational accidents and deaths are decreasing. Because it 
increases the importance of occupational health and safety to the aggravation of punishment. In this regard the 
United Kingdom, Italy and Turkey can analyze the data. 
The penalty for the application of legal provisions in Turkey on a monthly administrative fines ranging from 1000 
to 5000 the Turkish lira; The maximum sentence in England, namely not exceeding 12 months imprisonment or 
fine or both official maximum not exceeding the maximum penalty that is also the case after 2 years' imprisonment, 
fine or both; Italy employers with between 3 and 6 months in prison and fined 1,549 to 4,131 euros. 
Every day 172 work accidents occurred in Turkey comes. While these accidents claimed the lives of an average of 
4 workers each day, and not by 6 workers becoming permanent jobs. This negative working life, Turkey's workers 
in work-related accidents and causes of death in Europe 1 also maintain its place in the queue. 
In 2009, according to Eurostat data, the number of fatal work accidents in Turkey in 1171, 144 in Britain, 703 in 
Italy has been. 
In 2007, a result of accidents at work occurred in Italy 847 people, 1044 people lost their lives in Turkey. Compared 
with the UK, the rate of fatal occupational accidents in Turkey, the UK appears to be about 20 times more. Among 
the countries with the highest fatal work accidents in third place in the world, while Turkey, which ranks first 
among the EU countries. 
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Türkiye’de Sağlık Çalışanı Sağlığı Mevzuatı 
Umut Otlu, Şafak Taner 
Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

GİRİŞ-AMAÇ 
Türkiye’de sağlık personelinin sağlığı ve güvenliğine özel olarak yürürlüğe konan yasal düzenlemeler az sayıdadır. 
1995 yılında “Hastane Çalışanları İş Sağlığı Yönetmeliği” gündeme getirilmiş, ancak uygulamaya geçirilememiştir. 
Bu çalışma sağlık çalışanlarını ilgilendiren mevzuatı toplu halde değerlendirmek için yapılmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM 
Çalışmada 01.01.1980 ve 31.10.2015 tarihleri arasında Resmi Gazete’de yayınlanan mevzuat incelenmiştir. Sağlık 
çalışanlarını doğrudan ilgilendiren düzenlemelerin yürürlüğe giriş tarihleri, kapsamı ile kamu ve özel sektöre yönelik 
bağlayıcılığı ele alınmıştır. 
BULGULAR 
Sağlık çalışanları için yürürlüğe konan mevzuat Tablo 1’de gösterilmiştir. Sağlık personeline yönelik ilk çalışmalar 
radyoloji çalışanlarına yöneliktir. Ancak en çok sağlık çalışanına yönelik şiddet konusunda mevzuat yayınlanmıştır. 
2009-2012 yılları arasında bu yönde çok sayıda düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle mevcut düzenlemeler genel 
olarak doğrudan sağlık çalışanının sağlığını korumaya yönelik olmayıp güvenliğine yöneliktir. Enfeksiyondan ko-
runma gibi sınırlı birkaç alana yönelik uygulamalar ise hastanelere yönelik kalite sistemlerinde belirtilmiştir. Sağlık 
çalışanlarına yönelik mevzuat düzenlemesi büyük oranda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Yapılan düzenle-
melerin bir kısmı kamuya, bir kısmı özel sektöre özgü iken, önemli bir bölümü hem kamu, hem de özel sektör 
çalışanlarını kapsamaktadır. 
Tüm diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık kuruluşlarında çalışan sağlığını etkileyen en önemli düzenleme İş Sağlığı 
ve Güvenliği (İSG) Kanunu’dur. İSG Kanunu kamu ve özel tüm işyerlerine uygulanmak üzere çıkarılmıştır. Ayrıca 
2012 yılı sonlarına doğru bu kanunu dayanak olarak alan çok sayıda yönetmelik yayınlanmıştır. 
SONUÇ 
Yapılan yasal düzenlemelerin tüm sağlık çalışanlarını kapsamaması aynı işi yapan kişi ve kurumlar arasında farklı 
uygulamalara sebep olmaktadır. Her ne kadar İSG Kanunu kamu ve özel tüm işyerleri genelinde tüm sağlık kuru-
luşlarını kapsama iddiasıyla yürürlüğe girse de kamu sağlık çalışanına dönük mevzuat eksiklikleri bulunmaktadır. 
Kamu – özel ayrımının halen devam etmesi hem karışıklığa sebep olmakta, hem de sağlık çalışanlarının hak kaybına 
yol açabilmektedir. 

Legislation for Healthcare Worker's Health in Turkey 
 
Umut Otlu, Şafak Taner 
Ege University Faculty of Medicine Public Health Department 
 
INTRODUCTION -OBJECTIVE 
Legislation enacted specifically for the health of medical personnel is scarce in Turkey. In 1995, "Hospital Emplo-
yees Occupational Health Regulation" was raised, but not implemented. This study is made to evaluate legislation 
which concerns health professionals collectively.  
MATERIAL -METHOD 
The legislation which published at Official Gazette between 01.01.1980 and 01.11.2015 is examined in this study. 
Regulations directly related to healthcare workers (HCWs), contents, publishing dates and situation for the public 
and private sectors have dealt. 
RESULTS 
Legislation enacted for HCWs is shown in Table 1. The first arrangements were made for the radiology staff. 
However, most legislation published issue was violence against HCWs. Between the years 2009-2012 on the 
agenda of the violence many regulations were made. Therefore, these embodiments are directed to safety rather 
than the overall health of HCWs. Legislative regulations for HCWs are largely made by Ministry of Health. Applica-
tions for a limited number of areas such as protection from infection are indicated by the quality standards. Some 
of the arrangements include public sector, while some was specific for private. An important part includes both 
public and private sector employees.  
CONCLUSION 
Occupational Health and Safety (OHS) Law is the most important regulation affecting all HCWs working in public 
and private workplaces, as in other sectors. Also towards the end of 2012 on the basis of this law numerous 
regulations has been published. 
Due to legal regulations which are not covering all employees, different applications are made for the HCWs per-
forming same work, also in same institutions. There are deficiencies in the regulations facing public health profes-
sionals. Public - private distinction still continues to cause confusion as well, and can lead to loss of rights of HCWs. 
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Risk Yönetimi ve Çalışanların Aktif Katılımı 
Risk Management And Active Participation of Employees 

PP-096 

Tüpraş İş İzin Sistemi Uygulama Süreci 
Burcu Terzioğlu1, Erkan Modoğlu2 
1Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., Teknik Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli 
2Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., Üretim Grup Müdürlüğü, Kocaeli 

AMAÇ: Rafinerilerimizde yapılan çalışmalardan insan, çevre, varlık ve itibar üzerine ortaya çıkabilecek olumsuz 
etkileri önlemek, işe hazırlık sürecinde belirlenen bütün tehlikelerin dikkate alındığından ve risklerin değerlendiril-
diğinden emin olmak, potansiyel risklerin önlenmesi dâhil alınması gereken tüm tedbirleri belirlemek, yapılan risk 
değerlendirmelerine, etkilenebilecek tüm çalışanları dâhil etmek, yapılacak iş için uygun yetkilendirme yapıldığın-
dan emin olmak amacıyla iş izin sistemi uygulanmaktadır. Adı geçen süreç ile ilgili bilgilendirme katılımcılarla pay-
laşılacaktır. 
 
YÖNTEM-GEREÇLER: Tüpraş Rafinerilerinde, “TPR.TEM.STD.0019 İş İzin Sistemi Standardı” uyarınca süreç yürü-
tülmektedir. İş izni, yapılacak işi ve içerdiği tehlikeleri, işin başlaması için sağlanması gereken koşulları, işle ilgili 
alınması gereken tedbirleri ve işin hangi şartlarda devam etmesini belirten, yetkililer tarafından imzalanan yazılı 
bir belgedir. Ateşli iş, kazı izni, mekanik-elektrik izolasyon, emin giriş gibi sertifika gerektiren işler için ilgili sertifi-
kalar hazırlanır. Sertifika gereklilikleri yerine getirilerek İş İznine ilave edilir. 
 
BULGULAR: Tüpraş genelinde amaç kısmında anlatılan işler kapsamında yıllık 20000'e yakın iş izni verilmektedir. 
İş izin sürecine İşletme Emniyeti ve İSG bölümlerinin yanısıra, Bakım, Proje ve alt yükleniciler dahil olmaktadır. İş 
izinleri kapsamında çalışanların katılımı ile İş Tehlike Analizleri, Risk Kontrol listeleri hazırlanmakta ve sahada ön-
lemler alınarak kontroller yapılmaktadır.  
 
SONUÇLAR: Rafineri sahalarında yapılan çalışmalarda proaktif olarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne 
geçilmeye çalışılmaktadır. 

 
Tüpraş Permit To Work System 
 
Burcu Terzioğlu1, Erkan Modoğlu2 
1Turkish Petroleum Refineries Co., Techinal Safety Department, Kocaeli 
2Turkish Petroleum Refineries Co., Production Group Department, Kocaeli 
 
PURPOSE: In our refineries, in order to prevent any harm to human, environment, asset and reputation, to ensure 
risks are assessed and control measures are taken ith the total involvement of parties permit to work system is 
implemented.  
 
METHOD-TOOLS: In Tüpraş Refineries, “TPR.TEM.STD.0019 Permit to Work Standard” is complied. Work permit 
forms that also includes risk assesment and special certificates for specific jobs suck as hot work, excavation, 
confined space entry, LOTO are issued and their requirements are provided.  
 
EVIDENCE: In Tupras Refineries, around 20000 work permits are issued. In this process, operational safety, occu-
pational safety, maintanance, project departmants and contractors are involved. Job Safety Analysis, Risk Control 
Lists are prepared and preventive measures are taken and controlled. 
 
CONCLUSIONS: In order to prevent incidents and occupational illnesses, permit to wok system is implemented. 
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PP-097 

Patlama riski olan tesisler için tehlike bölgelerinin 
belirlenmesi ve risk yönetimi 
Fatih Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 34500, Büyükçekmece, İstanbul, TR  

ÇALIŞMANIN AMACI 
Patlama tıpkı yangında olduğu gibi yanıcı, yakıcı maddelerin ve tutuşturma kaynaklarının bir araya gelmesiyle 
ortaya çıkan yangına göre çok daha yüksek hızlarda gerçekleşerek basınç ve ısı dalgası oluşturan bir olaydır. Pat-
lama Riski olan işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına kullandıkları maddelere, malzemelere ve 
ekipmanlarına göre değişiklik göstermektedir.  
 
Bu çalışmanın amacı “patlayıcı ortamların sınıflandırılması ve patlayıcı ortam risk değerlendirmesi” kapsamında, 
İstanbul ve çevresinde bulunan (şehir içi, şehir dışı ve deniz kıyısında) LPG/LNG Petro Kimya ve türevlerinin depo-
lama ve dolum tesisleri için;  
Muhtemel patlama veya sızıntı senaryoları üretilmesi (PHA analizi) 
Üretilen senaryolara göre oluşacak patlama ve sızıntı olaylarının tehlike etki bölgelerinin EPA onaylı modelleme 
yöntemi (ALOHA) kullanılarak belirlenmesi, 
Patlama sonrası oluşacak risk bölgelerinin, çevresel, halk sağlığı, yaşam alanları ve diğer etki seviyelerinde değer-
lendirilerek, “Risk Haritalarının” toksik ve zararlı madde yayılım ve dağılım özelliklerinin incelemesi  
ve acil durum senaryolarının oluşturulması çalışmalarını kapsamaktadır. 

 
'Risk management and determining of dangerus zone in the facilities which have high 
explosinon risk 

, Ferhat Karaca 
Fatih Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 34500, Büyükçekmece, İstanbul, TR 

 
 

 

An explosion, just like in a fire, is an event which occurs when flammable materials, oxidizing materials, and 
ignition sources come together; but the process happens at much higher speeds in comparison to fire, and it 
also creates a shockwave and a heatwave. The Risk of Explosion can vary for businesses according to their 
industry, manufacturing methods, used materials, and equipment.
In this study, within the scope of “classification of explosive atmospheres and explosive atmosphere risk 
assessment”, regarding the storage and filling facilities of LPG/LNG and Petro-Chemicals their derivatives in and 
around İstanbul (inside and outside the city, and along the coast), the following have been conducted, analyzed 
and evaluated:
 -  Creation of possible explosion and leakage scenarios (PHA Analysis)
 -   Identification of hazardous areas resulting from explosions and leaks in the scenarios according to EPA 
              approved modelling methods (ALOHA)
 -   Evaluation of hazardous areas created after the explosion from environmental, public health and other 
              effectual viewpoints
 - Investigation of spreading characteristics of toxic and hazardous substances

Ecem Demirel Kızılaslan

, Ferhat Karaca Ecem Demirel Kızılaslan
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PP-098 

Kapalı mahallerde çalışmalarda iş sağlığı ve gü-
venliği ile ilgili risk yönetimi ve yönetmelik incele-
mesi 
Erdal Arlı1, Tarkan Renan Tansoy2 
1Kocaeli Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü, Kocaeli 
2Kocaeli Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Kocaeli 

AMAÇ: Bu çalışmanın, kapalı mahallerde yapılacak çalışmalarda, hazırlanan örnek risk analizi ile birlikte rehber 
niteliğinde olması ve hazırlanacak yönetmeliğe temel teşkil etmesi amaçlanmıştır. 
YÖNTEM: Bu çalışmada, kapalı mahallerde çalışmalarda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliğine yönelik risk 
yönetimi ve tedbirler ile ilgili Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılan düzenlemeler incelenerek kıyaslama yapılmıştır. 
BULGULAR: Türkiye’de konuyla ilgili rehber niteliğinde hazırlanan çalışmalara ulaşılmasına rağmen, mevcut İSG 
yönetmelikleri içerisine yurt dışında olduğu gibi tek başına bir yönetmeliğe rastlanılamamıştır. 
SONUÇ: Hazırlanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin, işveren ve çalışanların kapalı mahallerde yapılacak 
çalışmalarda, uymaları gereken kuralları belirleyeceği değerlendirilmektedir. 

 
Occupational safety and health regulations and risk management about the works in 
confined spaces research 
 
Erdal Arlı1, Tarkan Renan Tansoy2 
1Maritime Business Management Department, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey 
2Occupational Safety and Health, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey 
 
AİM: The aim of this study is to set a guide for the works at confined spaces and for the regulation which is 
suggested about that issue with a risk assessment paper. 
METHOD: At this study, the regulations related with occupational safety and health precautions and risk manage-
ments which should be put in place for the works at confined spaces in Turkey and other countries were examined.  
FINDINGS: In Turkey there are some studies related with the issue as a guide prepared by the specialists which 
are good enough. But it is understood that there is no special Occupational Safety and Health regulation about 
confined spaces works as it is in the other countries.  
CONCLUSION: It is evaluated that the Occupational Safety and Health regulation suggested to be prepared would 
define the rules of the works in confined spaces by which the employees and the employers comply with. 
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PP-099 

Ofis Çalışanlarının Elektromagnetik Alan Maruzi-
yetinin Değerlendirilmesi 
İbrahim Bulduk, Muhammed Ağuş, Aysel Buzak 
Uşak Üniversitesi 

Elektrik ve elektrikli cihazların kullanımının artışıyla birlikte ofis çalışanları elektromagnetik alanlara giderek daha 
da fazla maruz kalmaktadır. Günümüzde elektromagnetik alan kaynağı olarak monitörlerden ziyade yakınlardaki 
trafolar, enerji nakil hatları ve binalardaki kaçak akımlar gibi diğer elektronik ekipmanlara odaklanılmaktadır. Son 
beş yıl içinde ofrislerimizde kablasuz iletişim yaygın hale gelmiştir.  
Tüm bu cihazlar ofislerimizde radyofrekans alanların kaynaklarıdır ve iletim için radyo frekans dalgaları kullanırlar. 
Ofis çalışanlarının sağlığı için bu dalgalar problem oluşturmaktadırlar. Ofis çalışanlarının elektromagnetik alana 
maruziyeti genel olarak düşük olmasına rağmen vücuttaki dokulara zarar verirler.  
Bu çalışmada ofis çalışanlarının elektromagnetik alana maruziyeti değerlendirilmiştir. Ofislerde elektromagnetik 
alan şiddeti ölçümleri alınmıştır. Ofis çalışanları ortalama olarak 18.8 mA/m değerinde elektromagnetik alana ma-
ruz kalmaktadırlar. Ofislerde çalışanların elektromagnetik alana maruziyetini azaltmak için tedbirler alınmalıdır. 

 
Evaluation of Electrmagnetic Fields Exposure of Offrice Workers 
 
İbrahim Bulduk, Muhammed Ağuş, Aysel Buzak 
Uşak University 
 
With the increased use of electricity and electrical devices, Office workers are becoming more and more exposed 
to electromagnetic fields. Today, Other electrical equipment, such as nearby electric transformers, power lines and 
leakage current in the building as a source of magnetic field rather than monitors are focused on. In the last five 
years, Wireless communication in our office has become common.  
All these devices are sources of radiofrequency fields in our office and use radio frequency waves to transmit. 
These waves are created problems for the health of office workers. Although electromagnetic field exposure of 
office workers are generally low, it damage to tissues in the body. 
In this study, Electromagnetic field exposure of office workers has been assessed. Electromagnetic field strength 
measurements were taken in the offices. Office workers are exposed to average, 18.8 mA/ m of electromagnetic 
fields. The measures should be taken to reduce exposure to electromagnetic fields of office workers. 
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Üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden 
elektriksel kaynaklı risklerin belirlenmesi ve yöne-
timi 
Kamil Musa Ordu1, Gülçin Çivi2 
1İstanbul Teknik Üniversitesi, Afet Yöneti ̇m Araşti̇rma Ve Uygulama Merkezi ̇,İstanbul 
2İstanbul Teknik Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Kurum Koordinatörlüğü, İstanbul 

İş kazası; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 'nün tanımıyla; önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, 
makinaların, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaylar dizisidir. Gü-
nümüzde endüstrileşme ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak elektrik enerjisinin kullanımı ve elektriğe olan ihtiyaç 
giderek artmaktadır. Elektrik enerjisi insan vücudunun iletken olmasından dolayı hayati tehlikelere sebep olabil-
mektedir. Akım şiddetinin belirli bir seviyeyi geçmesi istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Her yıl dünyada ve ülke-
mizde meydana gelen elektriksel iş kazalarında yüzlerce insan ölümle sonuçlanan ya da ağır yaralanmalar netice-
sinde ömür boyu etkisini hissedeceği etkilere maruz kalmaktadır. Üniversitelerde, Elektrik kullanan öğrenci, aka-
demisyen, personel ve işçiler bu kazalara tek etken olmadığı gibi ayrıca doğru ekipman kullanılmaması, güvenlik 
ve sağlık işaretleri eksikliği, zayıf elektrik tesisatı ve eksik/hatalı/zarar görmüş topraklama sistemleri de ölüm veya 
yaralanmalara neden olabilecek yangınlara yol açabilir. Bu yüzden yüzlerce insanın canına ve büyük maddi kayıp-
lara sebep olan iş kazaları ülkemizde büyük bir sorun oluşturuyor.  
Bu çalışmada üniversitelerde elektriksel kaynaklı risklerin belirlenmesi, ortaya çıkan risklerin tanımlanarak kimler 
tarafından ne şekilde yönetilmesi gerektiğine dair genel politika ve gereken İSG tedbirlerini öğrenmelerine yardımcı 
olacak iş adımları verilmiştir. 

 
Identification and management of the electricity-based risks threatening occupational 
health and safety in universities 
 
Kamil Musa Ordu1, Gülçin Çivi2 
1Center Of Excellence For Disaster Management, Istanbul Technical University, Istanbul 
2Center of Occupational Safety and Health Coordinator, Istanbul Technical University, Istanbul 
 
By the definition of WHO, occupational accident is an undesigned chain of events that usually causes personal 
injuries, damage of machines, tools and equipment and temporary halt of production. In parallel with the advan-
cement of industrialization and technology in modern days, use of electric energy and need for electricity is incre-
asingly growing. Since human body is conductive, electric energy might cause life threats. Strength of current 
exceeding over a certain level may lead to undesired results. In the electricity-related occupational accidents 
occurring in the world and the country every year, hundreds of people undergo severe injuries that might be 
effective for a lifetime or even death. Along with the fact that students, academicians, personnel and workers in 
universities using electricity are not the only factor in these accidents, use of incorrect equipment, lack of safety 
and health signs, weak electrical installation and insufficient/faulty/damaged earth systems may lead to fires that 
can cause injuries or death. For this reason, occupational accidents that cause the lives of hundreds of people and 
great pecuniary loss poses a big problem in our country. In this study, works steps are given that will help deter-
mine the electricity-induced risks and learn general policies and necessary OHS measures regarding the proper 
management of the emergent risks by proper persons by identifying them. 
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Ameliyathanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kriter-
leri 
Kübra Yeşi ̇m Ari ̇ 
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, İSTANBUL 

Sağlık hizmetinde; insan odaklı, güvenilir, çevreye duyarlı, hasta güvenliğini ve hastaların sosyal değer yargılarını 
önemseyen, personelinin çalışma koşulları ile ilgili taleplerini göz önünde tutan, yenilikçi ve sürekli kendini geliştiren 
yönetim anlayışı kurum kültürü haline dönüştürmeye başlamıştır. Bu kapsamda geliştirilen çalışmalar çerçevesinde 
Sağlık Bakanlığı “Sağlıkta Kalite Standartları” nı oluşturmuş olup, hasta ve çalışan güvenliğinin devamlılığını sağ-
lamak için pek çok kriter belirlemiştir. 
Gittikçe artan nüfus yoğunluğu ve dolayısıyla artan hasta popülasyonu göz önünde bulundurulduğunda iş sağlığı 
ve güvenliği kriterlerinin en fazla sorgulanması gereken alanların başında sağlık hizmeti sunucuları yani hastaneler, 
aile sağlığı merkezleri, ağız diş sağlığı merkezleri vb. sağlık kuruluşları gelmektedir. Bu alanlarda hem hasta hem 
çalışan sirkülasyonu düşünüldüğünde iş sağlığı ve güvenliği kriterlerini belirlemek hasta ve çalışan güvenliği açı-
sından üzerinde önemle durulması gereken bir konudur.  
Güvenli ameliyathane ortamının önemi 1900’lü yılların başında konuşulmaya başlanmış olmasına karşın, bugün 
halen güncelliğini korumaktadır. Geçmişte sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı mevzuat çerçevesinde konu ele alınır-
ken, 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işverenler için yaptırımlar ve çalışanlar için sağlık, güvenlik anlayışı değişmiştir.  
Özellikle ameliyathanelerde sağlık güvenlik kriterleri ironik biçimde önemli olup, gerekli düzenlemeler yapılmadı-
ğında çalışanların güvenliğini tehdit edeceği gibi, yapılan tıbbi müdahaleler; sağlık bulmaya gelmiş kişilerin sağlık 
hizmeti sunucusunda şifa değil dert bulması ile sonuçlanabilir. Bunun yanı sıra hastanelerde sağlık çalışanlarının 
yaklaşık 63 riske maruz kaldıkları literatürde belirlenmiştir. 
Bu projede; ameliyathanede güvenli çalışma ortamının sağlanmasının önemli bir adımı olarak kabul ettiğimiz olası 
riskleri azaltmak için iş sağlığı ve güvenliği kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ameliyathanede belirlenen bu 
kriterler, cerrahi tedavi gören hastaların ve bölüm çalışanlarının risklerini azaltmayı ve güvenliğini arttırmayı he-
deflenmiştir. Bu hedef ile ilgili mevzuat incelenmiş olup, altı farklı kamu hastanesinin ameliyathanesinde araştırma 
yapılmıştır. Bu alanlarda fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risk faktörleri belirlenmiş ve mevcut 
koşullar ilgili mevzuatlara göre değerlendirilmiştir. 

Criteria Of Occupational Health And Safety In Operating Rooms 
 
Kübra Yeşi ̇m Ari ̇ 
Istanbul Anatolian Northern Union General Secretariat of Public Hospitals 
 
In the field of medical service, management approach that is people-oriented, reliable, environment-friendly, in-
novator, developing and also attentive about patient safety and their social values and working conditions of staff 
has became a corporate culture recently. 
Ministry of Health has formed “The standards of quality in healthcare” and defined particular criterias in order to 
ensure safety of patients and workers. 
Healthcare areas such as hospitals, family health centers and dental hospitals are the leading areas which has to 
be questioned in the terms of Occupational Health and Safety considering that increment of number of patients 
parallelly to increment population. Considering that the circulation of patients and workers;it is very important to 
define the criterias of Occupational Health and Safety in the sense of safety for all. 
The importance of safety operating rooms has been discussed since 1900s and today still preserves its topicality. 
In the past, the subject was being dealt as a part of legislations of Ministry of Health. With the enactment of 
Occupational Health and Safety Law, the law no. 6331 –dated 30 June 2012 and published in the official gazette 
no: 28339- sanctions for both employers and workers has changed essentially. 
Safety criteria, especially in operating rooms, has an ironic importance. When essential regulations cannot be 
provided, not only operating room can jeopardise workers’ safety but also medical interventions used in the treat-
ment can jeopardise patients’ life instead of healing them.In this assignment it is aimed to determine the criteria 
of occupational health and safety in order to minimize the possible risks which is primary step to provide safe 
working environment.In this context relevant legislation is examined and performed works or studies in six diffe-
rent public hospitals.In this field physical, chemical, biological, ergonomic and psychosocial risk factors were iden-
tified and evaluated according to existing legislations. 
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Analizi Metal Sek-
töründe Bir Uygulama 
Mehmet Ali̇ Zengi ̇n1, Cihan Yaylacı1, Yunus Kara2 
1On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Samsun 
2Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Nevşehir 

Her yıl İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kazalarda birçok çalışan hayatını kaybetmekte yada ağır şekilde yaralanmak-
tadır. ILO verilerine göre 15 saniyede 150 iş kazası meydana gelmektedir. Türkiye’de de sadece 2014 yılında 
221.366 adet iş kazası meydana gelmiştir. İşletmelerdeki iş kazalarını önlemede kullanılacak en önemli anahtar-
lardan biri Risk analizidir.  
 
Bu çalışmada metal sektöründe faaliyet gösteren bir işletme, uygun risk değerlendirme metodu ile analiz edilerek 
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması istenmiştir. Sağlanan bu sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı ile 
işletmenin daha verimli çalışması amaçlanmaktadır 
 
Çalışma, gerçekleşmesi muhtemel kazalar ile bu kazalar sonucu oluşacak verimsizlikler ve maliyetlerin önlenmesi 
açısından önem arz etmektedir. Çalışmada, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekli ile betimle-
meyi amaçlayan kesitsel tarama modeli kullanılmıştır.  
 
Çalışmada hem bireysel çalışmalara olanak sağlaması hem de kısa zamanda sonuç almaya yardımcı olması nede-
niyle L Tipi Matris metodu seçilmiştir. İşletme 5 bölüme ayrılarak her bölüm ayrı ayrı analiz edilmiş ve toplamda 
138 adet risk belirlenmiştir. Belirlenen her risk, L tipi matris ile analiz edilerek iyileştirme önerileri sunulmuştur. 

 
Risk Analysis Within Occupational Health and Safety A Practise in Metal Sektor 
 
Mehmet Ali̇ Zengi ̇n1, Cihan Yaylacı1, Yunus Kara2 
1On Dokuz Mayıs University, Ownership Resarvation and Security,Samsun, Turkey 
2Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Elektronics and Automation, Nevsehir, Turkey 
 
Every year in accidents related to occupational health and safety, many workers lose their lives or suffer a serious 
job-related injury. According to ILO data, 150 work-related accidents occur every 15 seconds. Also In Turkey, 221 
366 occupational injuries were reported in 2014. One of the most important key to be used in the prevention of 
work-related accidents in business is risk analysis. 
 
This work aims to make the risk assessment in a company which operates in metal sector and analyzed using the 
method appropriate risk assessment has been requested to provide a healthy and safe working environment. 
 
The importance of the study, to prevent of potential work-related accidents and also  
to prevent accidents will cause inefficiencies and costs. In the study was used cross-sectional survey model which 
in the past or currently have an existing condition were analyzed as it was. 
 
In this study L type matrix was selected because of the opportunities to gain individual work and results in short 
time. Factory has been divided into 5 sections. Each section was analyzed separately and a total of 138 risks have 
been identified. Each risk was analyzed using analysis of L Type Matrix, finally suggestions for improvement in the 
workplace were presented. 
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Floroskopi çalışanlarının mesleki riskleri 
Mümi ̇ne Yüksel, Hediye Aslı Davas 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir 

Amaç 
Floroskopiyle çalışmanın, çalışan sağlığına etkileri yeterince bilinmemektedir. Bu çalışmada literatürden yararlanı-
larak floroskopiyle çalışanların risk etmenleri ve sağlık sorunlarının belirlenmesi; ulusal, uluslararası yönetmelik ve 
raporlar taranarak, dozimetre taşıması zorunlu çalışanlarla çalışma koşullarındaki, yasal haklarındaki farklılıkların 
karşılaştırılması amaçlanmıştır.  
Yöntem 
Tanımlayıcı olan araştırmada; radyasyonla çalışmanın risk etmenleri ve sağlık etkileriyle ilgili literatür “floroskopi”, 
“düşük doz iyonizan radyasyon”, “sağlık etkileri”, “ortopedi”, girişimsel kardiyoloji”, “üroloji” Türkçe ve İngilizce 
anahtar kelimeleriyle TÜBİTAK veritabanlarında ve Pubmedde taranmıştır. 89 makale ve ulusal yönetmelik, tebliğ 
ve tüzükler değerlendirilmiştir. OSHA, NRC, TAEK ve ICRP’nin önerdikleri sınır dozlar, yasal koruyucu önlemler 
karşılaştırılmıştır. 
Bulgular 
Önerilen sınır dozlar arasında farklılıklar vardır. Taranan makalelerde, düşük doz uzun dönem iyonizan radyasyona 
maruz kalma sonucu katarakt, beyin tümörü, meme kanseri, kromozom hasarları gibi sağlık etkilenimlerinin sıklı-
ğında artış bildirilmiştir. Floroskopi çalışanlarının Türkiye’de ve birçok ülkede dozimetre taşımaları, iyonize radyas-
yondan korunma konusunda eğitim almaları, kişisel koruyucuları kullanmaları yasal olarak zorunlu değildir. Yapılan 
araştırmalarda radyasyonun riskleri ve sağlık etkileriyle ilgili bilgi düzeylerinin düşük olduğu, kişisel koruyucuları 
yeterli düzeyde kullanmadıkları gösterilmiştir. Ayrıca radyasyon görevlisi olarak tanımlanmış çalışanlara; azaltılmış 
çalışma süresi, fiili hizmet süresi zammı ve yıllık izin yanı sıra sağlık izni verilmesi gibi hakları getirirken, floroskopi 
çalışanları bu haklardan yararlanamamaktadır.  
Sonuç 
Floroskopi çalışanlarının çalışma koşulları değerlendiren, düşük doz iyonize radyasyonun uzun süreli sağlık etkilerini 
ortaya koyan araştırmaların yapılması gerekmektedir. Eldeki literatür ışığında tüm floroskopi cihazlarının düzenli 
kalibrasyonu yapılmalı, floroskopi cihazının kullanıldığı alanlarda çalışan tüm çalışanlar için koruyucu önlemler alınıp 
düzenli eğitimlerin verilmesi sağlanmalı, düzenli dozimetrik takiplerle kişilerin gerçek maruziyetleri tespit edilmeli 
ve periyodik sağlık taramaları yapılmalıdır. 

Occupational risks of fluoroscopy employees 
 
Mümi ̇ne Yüksel, Hediye Aslı Davas 
Ege University Faculty of Medicine, Department of Public Health, İzmir,Turkey 
 
Scope 
The influences of fluoroscopy use on employee health isn't well known yet.We aimed to evaluate risk factors, health 
problems of the employees who work with fluoroscopy and to compare the differences of working conditions and 
legal rights between the fluoroscopy guided employees and the employees who must carry dosimetry, in the 
guidance of the literature and the national, international regulations and reports. 
Methods 
In this descriptive study; TUBITAK, Pubmed databases searched by using the keywords of ‘fluoroscopy’, ‘low dose 
ionizing radiation’, ‘health effects’, ‘orthopedics’, ‘interventional cardiology’ and ‘urology’.89 articles, abstracts, 
national regulations and statutes have been reviewed.The limit doses and legal protective preventions suggested 
by OSHA, NRC, TAEK and ICRP were compared. 
Findings 
There were differences between the suggested limit doses.In the literature, it was reported that long-term expo-
sure to low doses of ionizing radiation resulted in an increase of health effects including cataract, brain and breast 
cancer, and chromosomal damages.It is not a legal obligation to carry dosimetry, to be trained in protection from 
radiation, and to use personal protective equipments in Turkey and many other countries.The previous studies 
revealed that the knowledge level regarding risks and health effects of radiation was inadequate and the personal 
protective equipments wasn’t sufficiently used.In addition, although the employees defined as radiation worker 
have some rights including decreased working days, actual service time and annual leave which fluoroscopy emp-
loyees haven’t. 
Conclusion 
The studies, which evaluate working conditions of fluoroscopy employees and reveal the longterm health effects 
of low-dose ionizing radiation exposure, should be performed.The effective interventions proved to be taken were; 
periodic calibration of all fluoroscopic equipment; supplying personal protective equipments to employees for free, 
giving regular trainings, making dosimetry use obligatory to all employees working with fluoroscopy and determi-
ning actual radiation exposure of employees at regular dosimetric follows, periodic health screening. 
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Güneydoğu’da Farklı Üç Alanda Yapılan İki Yıllık 
Risk Değerlendirmesi 
Nilgün Ulutaşdemir, Ali Çağlayan, Mevlüt Özsığınan 
Zirve Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Gaziantep 

GİRİŞ-AMAÇ: Bu çalışma, güneydoğuda farklı üç alanda yapılan iki yıllık risk değerlendirme sonuçlarının incelen-
mesi amacıyla yapılmıştır 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Araştırma retrospektif tanımlayıcı tipte olup Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman İlleri’nde 
01.01.2014 ile 31.12.2015 tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanları tarafından inşaat, sağlık ve 
elektrik alanlarında yapılan risk analizlerinin karşılaştırılmasıyla yapılmıştır. Herhangi bir örneklem grubu seçilme-
den evrenin tümü araştırma kapsamına alınmıştır. Anılan kurumda “L Tipi Matris Analiz Metodu” ile risk değerlen-
dirmesi yapılmıştır. Şiddet ve ihtimal değerlerinin çarpımı sonucu riskler bulunmuştur. Rakamsal değer 1-6 ara-
sında düşük risk, 6-12 arasında orta risk, 12-25 arasında ise yüksek risk olarak değerlendirilmiştir. 
 
BULGULAR: Güneydoğu’da yapılan risk analizlerinde saptanan yüksek riskler İnşaat sektöründe; yüksekten cisim 
düşmesi, Sağlık sektöründe; tıbbi atık ve koleman kutuları, bulaşıcı hastalıklar, Elektrik sektöründe; elektrik tesisatı 
ve topraklama ile bakım ve onarım biriminde çalışan personelin hatası, mesleki eğitim eksikliğidir. İşyerlerindeki 
orta düzeyli riskler İnşaat sektöründe; ortam dağınıklığı zemin kirliliği, takılıp düşme ihtimali, Sağlık sektöründe; 
duruş pozisyonundan kaynaklanan kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları, uyarı ikaz levhalarının yeterli olmaması, 
tıbbı atık işlemlerinin standartlara aykırı yapılması, Elektrik sektöründe; ergonomik nedenlerdir. Düşük riskler ise 
çalışma alanında yemek yenmesi, iş kıyafetleriyle eve gidip gelme, bakım elemanlarının mesleki yetersizlikleri, 
ergonomik olmayan masa sandalye kullanımı, işyerinin elverişsizliğidir. Sektörlerin 2015’te aldıkları önlemler İnşaat 
sektöründe; yüksekten düşme riskine karşılık yaşam ağları kurulmuş, çalışma alanı düzenine özen gösterilmiş, 
ahşap iskele yerine galvanizli iskeleler ve soyunma odaları yapılmış, inşaat alanına girişler izinli hale getirilmiştir. 
Sağlık sektöründe; tıbbi atık kutuları pedallı açılabilir hale getirilmiş, uyarı ikaz levhaları yenilenmiş, ofis malzeme-
lerinde etiketleme yapılmış, kolsuz plastik sandalyeler kollu hale getirilmiştir. Elektrik sektöründe ise; iş güvenlik 
malzemeleri temin edilmiş, yangın ve ilkyardım eğitimleri verilmiştir. 
 
SONUÇ: Araştırmamızın sonuçları, alanda yapılan işlerin sonuçlarının değerlendirilmesi açısından İSG’ye katkı sağ-
layabilir. 

Two Years Risk Assessment Analysis Performed in Three Work Areas in Southeast Re-
gion of Turkey 
 
Nilgün Ulutaşdemir, Ali Çağlayan, Mevlüt Özsığınan 
Department of Occupational Health and Safety, Zirve University, Gaziantep, Turkey 
 
INTRODUCTION and AIM: Our aim was to examine two-year results of risk assessments which were performed in 
three fields in southeast of Turkey. 
 
MATERIALS-METHODS: This retrospective study was performed by occupational health and safety (OHS) profes-
sionals about construction, health and electricity sectors in Gaziantep, Kahramanmaras and Adıyaman between 
01.01.2014 and 31.12.2015. All samples were included in the study group. L-Type Matrix Analysis Method was 
used in risk assessments. Risks were detected by multiplying severity and probability values. Numerical values 
between 1- 6, 6-12 and 12-25 respectively represented low, medium and high risks. 
 
RESULTS: Object falling from a high place created high risks in construction industry. In health sector, medical 
waste and Coleman boxes and infectious diseases created high risks. Mistakes and insufficient training of staff 
working in wiring, grounding, maintenance and repair units created high risks in electricity sector. Medium risks in 
construction industry were due to ground pollution, stumbling and falling, the clutter environment. In health sector, 
medium risks were due to muscular and skeletal disorders caused by posture, insufficient warnings and performing 
the waste removal against standards. Ergonomic reasons were created medium risks in electricity sector. Low risks 
were eating in working area, going home with work clothes, professional incompetence, non-ergonomic desk chair 
use and unsuitable workplace. In construction industry, precautions were taken in 2015 such as construction of 
galvanized scaffoldings and security meshes to prevent fallings, arrangement of workplaces, providing dressing 
rooms and authorized entry to construction area. In health sector, pedal waste binds were provided, warning signs 
were renovated, office equipments were labeled, and sleeves chairs were provided. In electricity sector, fire and 
first aid trainings were given and occupational safety equipments were provided. 
 
CONCLUSION: Our findings can contribute to OHS in relevant fields. 
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Ford Otosan Makina Güvenliği Uygunluk Değer-
lendirmesi 
Özgür Dandin 
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 

Tanım 
Makina güvenliği uygunluk değerlendirmesi; çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini güvence altına almak ve ekipmanın 
yasal mevzuat ve şirket standartlarına uymasını sağlamak için gereklidir.  
Bu süreçte majör iş güvenliği, ergonomi ve end. hijyen risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi amaçlanır. Süreç, yeni 
veya modifiye edilmiş ekipman devreye girmeden önce tamamlanmalıdır. 
Makina güvenliği uygunluk değerlendirmesine; proje mühendisi, ekipman üreticisi, bakım, üretim, proses ekipleri 
katılır ve İSG mühendisinin onayı ile tamamlanır. 
 
Makina/ekipmanın kullanımı öncesinde aşağıdaki faktörler açısından uygunluğu güvence altına alınmalıdır: 
-  Kullanım amacına uygunluk. 
-  Montajın yapılacağı - kullanılacağı çevreye uygunluk. 
-  Güvenli olarak hertürlü bakımın yapılabilirliği. 
-  Öngörülebilir tüm tehlikeler belirlenmiş ve kontrol edilebilir durumda olması. 
 
Zamanlama 
 
Makina/İş Ekipmanı kabulleri; 
-  Yeni makina /iş ekipmanını devreye almadan önce, 
-  Revizyon sonrası, 
-  Uzun süre kullanılmayıp yeniden devreye alınmadan önce yapılmaktadır. 
 
Proses adımları 
1. Proje aşamasında İş güvenliği biriminden görüş alınır. 
2. Makina güvenliği uygunluk değerlendirmesi ön kabul ve kesin kabul olmak üzere iki kısımdan oluşur. 
3. Ön kabule İSG Uzmanı, Bakım Ekibi, Üretim ekibi, operatör/üretim – ustabaşı, tedarikçi/imalatçı/müteahhit 
firma (kabul ekibi) katılır. Ayrıca bazı projelerde ön kabul öncesi imalatçının atölyesinde ön değerlendirme yapıl-
maktadır. 
4. Yapılan makina/ekipman kontrolü sırasında;  
a. minör uygunsuzluk varsa, kontrollü olarak personelin çalışmasına izin verilir. 
b. majör uygunsuzluk varsa, uygunsuzluklar giderilene kadar ekipmanın çalıştırılmasına izin verilmez. 
5. Ön kabulde tespit edilen maddeler giderildikten sonra kesin kabul işleminin gerçekleşmesi için kabul ekibi bira-
raya gelir. 
6. Kesin kabul onayıyla süreç tamamlanır. 
 
İşaretleme 
 
Makina uygunluk değerlendirmesi sonucunda aşağıdaki durumlara göre işaretleme yapılır: 
 
Sonuç(*) 
1)Makine/ekipman, iş güvenliği gereklerine uygun. 
2)Ek iyileştirmeler ile iş güvenliği gereklerini sağlıyor. 
3)İş güvenliği açısıdan major uygunsuzluk (can kaybı vb. yaratacak uygunsuzluk) mevcut. 
 
Çalıştırılması... (*) 
1)Uygun. (Yeşil Kart Asılır) 
2)Şartlı kabul. (Sarı Kart Asılır) 
3)Sakıncalıdır. Yalnız eğitimli / deneyimli tedarikçi personeline makine/ekipman çalıştırma izni verilmektedir. (Kır-
mızı Kart Asılır) 
*İşaretleme şekli 1-1, 2-2, 3-3 şeklinde uygun olmaktadır. 

Ford Otosan Machine Safety Buy Off Process 
 
Özgür Dandin 
Ford Otosan Automotive Corporation 
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Definition 
 
Buy-off process is necessary not only for ensuring employee health but also for complying with legal regulations 
and company standards.  
The aim is to identify & eliminate major safety, ergonomy and industrial hygiene risks. The process must be 
completed prior to the start-up of new/modified equipment.  
Process is completed with the approvals of project engineer, equipment manufacturer, maintenance/manufactu-
ring/process teams and occupational safety engineer. 
 
Before start-up, compliance to following factors need to be ensured: 
-  Compliance to intended purpose 
-  Compliance to the environment where the equipment will be assembled/used  
-  Safe maintenance  
-  All foreseeable risks detemined and controlled. 
 
Timing 
 
Machine/Equipment buy-off must be completed; 
-  Before new machine/equipment commissioning, 
-  After any revisions, 
-  Before startup after a long period of inactivity 
 
Process steps 
1. In the project stage, remarks are given by safety department.  
2. Process consists of initial buy-off and final buy-off. 
3. İnitial buy-off team consists of: Health&safety specialist, maintenance team, manufacturing team, operator/fo-
reman, manufacturer company representative. In some projects, a review is done in manufacturer company site. 
4. If any minor non-conformities are identified during buy-off, controlled work is allowed  
5. If major non-conformities are identified, it is forbidden to work with machine/equipment until the non-confor-
mities are eliminated. 
6. After the non-conformities spotted in initial buy-off are eliminated, the final buy-off team is assembled. The 
team consists of H&S specialist, maintenance team, manufacturing team, process team, operator/foreman. 
7. After final buy-off, the process is completed. 
 
Marking 
 
Buy-off form is filled as below: 
 
Result(*) 
1)Machine/equipment meets safety requirements. 
2)Meets safety requirements after minor improvements. 
3)Has major safety non-conformities (may lead to fatal incidents). 
 
Operation is....(*) 
1)Appropriate.(Green card attached) 
2)Conditionally appropriate(Yellow card attached) 
3)Dangerous. Only trained/experienced manufacturer personnel can operate machine. (Red card attached) 
*Appropriate marking: 1-1, 2-2, 3-3 
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Çalışma ortam gözetimleri ve Çalışanlar tarafın-
dan bildirilen iş güvenliği sorunlarının sınıflandı-
rılması 
Özgür Sezer, Meral Türk, Aslı Davas, Bilgin Arda 
Ege Üniversitesi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi, İzmir 

Çalışma ortam gözetimleri ve Çalışanlar tarafından bildirilen iş güvenliği sorunlarının sınıflandırılması 
 
30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren iş sağlığı ve güvenliği kanununun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve gü-
venliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için, işveren ve çalışanların görev, 
yetki, sorumluluk, hak ve yükümlüklerini düzenlemektir. Bu bağlamda işveren ve çalışanlara birtakım yükümlülük-
ler getirilmiştir.İşveren, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması için çalışanların görüşlerini alır ve iş 
sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalara katılımını sağlar. 
Katılımı sağlamak üzere, hastane çalışanlarına kendi iş sağlığı ve güvenliklerine ilişkin sorunları aktarmaları isten-
miştir.  
 
Bu çalışmada çalışanların aktardıkları sorunlar, sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışma ortam gözetimlerinin 
nasıl gerçekleştirildiği yer almaktadır. 

 
Walkthrough surveys and classification of safety problems by workers 
 
Özgür Sezer, Meral Türk, Aslı Davas, Bilgin Arda 
Department of Workers Health and Safety, Ege University, İzmir 
 
Walkthrough surveys and classification of safety problems by workers 
 
The objective of occupational health and safety legislation which is published on June 30, 2012 is; to ensure 
workplace health and safety and the improvement of existing health and safety requirements, organize employer 
and employees duties, responsibilities and rights. According this, it had been defined some obligations to employer 
and employees. Employers, to provide an healthy and safe workplace, should take employees’ opinion and provide 
the participation of their employees to occupational health and safety works. 
To provide the participation, the health workers were asked to to tell the problems concerning their occupational 
health and safety.  
 
This study aims to describe the problems told by workers and the walkthrough surveys realized to solve these 
problems. 
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{Kapalı Mahallerde Çalışmalarda İş Sağlığı ve Gü-
venliği ile İlgili Risk Analizi ve Yönetmelik İncele-
mesi} 
Tarkan Renan TANSOY1, Erdal Arli2 
1Kocaeli Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı 
2Kocaeli Üniversitesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi 

Türkiye’de her yıl birçok insan kapalı mahallerde ölmekte veya ciddi şekilde yaralanmaktadır. Bu ölümcül kazalar, 
karmaşık tesislerden, basit depolara kadar değişen geniş bir endüstriyel alanda meydana gelmektedir. Kapalı ma-
hallerde hayatını kaybedenler, yalnızca kapalı mahallerde çalışanlar değil, aynı zamanda, içeridekileri kurtarmaya 
çalışanlardır. 
Bu nedenle, kapalı mahallerde ve civarında, herkes için emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak için iyi seviyede 
emniyet uygulamaları yürürlüğe konulması önem arz etmektedir. Aynı zamanda, kapalı mahallerin, sorumlulukların 
ve kapalı mahallerde yapılan çalışmanın işleyişinin yasal zeminde tanımlanması da önemlidir. 
Bu çalışmanın, hazırlanan örnek risk analizi ile birlikte kapalı mahallerde yapılacak çalışmalara ve hazırlanması 
önerilen ilgili yönetmeliğe rehber olması amaçlanmıştır. 
Bu çalışmada, kapalı mahallerde çalışmalarda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirler ile ilgili 
Türkiye’de ve diğer ülkelerde yapılan düzenlemeler incelenmiştir. Türkiye’de konuyla ilgili uzmanlar tarafından 
hazırlanan rehber niteliğindeki iyi seviyede çalışmalara ulaşılmasına rağmen, mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği yö-
netmelikleri arasında, yurt dışında olduğu gibi tek başına bir yönetmeliğe rastlanılamamıştır.  
Hazırlanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin, işveren ve çalışanların kapalı mahallerde yapılacakları çalış-
malarda, uymaları gereken kuralları belirleyeceği değerlendirilmektedir. 

 
{Occupational Safety and Health Regulations and Risk Assessment about the Works in 
Confined Spaces Research} 
 
Tarkan Renan TANSOY1, Erdal Arli2 
1Kocaeli University, Occupational Safety And Health 
2Kocaeli University 
 
Many people are killed or seriously injured in confined spaces each year in Turkey. These fatal accidents happened 
across a range of industries; from complex plants to simple storage units. Those killed were not only people who 
worked in the confined spaces but also those who tried to rescue them.  
Therefore, it is important to implement good safety practices to ensure a safe working environment for everyone 
in and nearby the confined spaces. Also it is important to define the confined spaces, responsibilities and the 
procedures for the processes of a confined space work by legislation. 
The aim of this study is to set a guide for the works at confined spaces and for the regulation which is suggested 
about that issue with a risk assessment paper. 
At this study, the regulations related with occupational safety and health precautions which should be put in place 
for the works at confined spaces in Turkey and other countries were examined. In Turkey there are some studies 
related with the issue as a guide prepared by the specialists which are good enough. But it is understood that there 
is no special Occupational Safety and Health regulation about confined spaces works as it is in the other countries. 
It is evaluated that the Occupational Safety and Health regulation suggested to be prepared would define the rules 
of the works in confined spaces by which the employees and the employers comply with. 
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Çalışan Merkezli Risk Yönetim Sistemi Modelle-
mesi 
Ünal Kartal, Hakan Demirkol, Gökhan Ateş 
içdaş elektrik enerjisi üretim ve yatırım A.Ş. 

Teknolojinin gelişmesiyle, insan gücü zamanla yerini makineleşmeye bırakarak küreselleşen dünya da çalışma kül-
türü çok farklı boyutlar kazanmıştır. Önceleri insan odaklı yapılan Risk Analiz Yöntemlerinin yerine ekipman bazlı 
Risk Analiz Yöntemlerine geçişi zorunlu hale gelmektedir. Bu kapsamda Risk Analiz Yöntemi tamamen değiştirilerek 
ekipman bazlı yönetim sistemine geçişte, çalışanlarında bu sürece dahil edilerek İş Güvenliği Kültürünün üst yöne-
timinde vermiş olduğu destekle tabana yayılması amaçlanmaktadır.  
 
Çalışan merkezli risk yönetim modeli; tamamen sürdürülebilir, işin akışında olabilecek değişimleri ve çalışana zarar 
verebilecek potansiyel riskleri ve en önemlisi bu potansiyel riskleri en iyi görebilecek olanın onu kontrol eden, 
bakımını yapan çalışanlar olması, bu modelin değişen çalışma kültürüne paralel en etkin risk yönetim modeli oldu-
ğunu göstermektedir. Risk Yönetim Sisteminde çalışanın merkeze alınması; tehlikeyi görmemiz ve olası kazaları 
önlemek açısından vazgeçilmez bir veri kaynağı olmaktadır. İş Güvenliği Uzmanlarının yürüttüğü saha yürüyüşleri 
ile birlikte, ekipmanların başında sürekli bulunan ve ekipmanı herkesten daha iyi tanıyan çalışanlarla konuşularak 
alınan bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Çalışmanın başlangıç aşamasında üst yönetime, amirlere ve çalışanlara risk yönetim modeli hakkında eğitimler 
verilmiştir. Tehlike tanımlamalarının nasıl olması gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Çalışmaların baş-
langıç tarihinden itibaren, şirket bünyesindeki çalışan herkese, belirlenen proje aşamaları ve uygulanacak olan Risk 
Analiz Yöntemi hakkında bilgilendirme eğitimleri yapılmış ve her bölümde İş Güvenliği ekipleri oluşturulmuştur. 
Tehlike tanımlarının yapılmasına başlanırken işletmede 160 kişiye ortalama 3 saatten toplamda 480 saat eğitim 
verilmiştir.  
 
Yapılan tehlike tanımlamalarından sonra oluşan dokümantasyon ile tesis P&ID numaralar incelenerek ekipmanın 
etkilediği-etkilendiği ekipman ve ayrıca çalışanlarında görüşleri alınarak alınması gerekli önlemler belirlenmiştir. 
P&ID kodlarına ve iş akış şemasına uygun bir şekilde yapılması farklı işletmeler içinde kullanılabilirlik açısından rol 
model olacak etkin bir çalışma oluşturulmuştur. 

 
Employee-Centric Risk Management System Modelling 
 
Ünal Kartal, Hakan Demirkol, Gökhan Ateş 
içdaş electrical energy production and Investment Co 
 
With the advancement of technology, manpower, leaving very different place with a time of mechanisation and 
the working culture of the globalized world has gained a new dimension. Previously, people-oriented risk analysis 
methods instead of equipment-based risk analysis methods, the transition made necessary. In this context, Risk 
analysis method based equipment management system completely changed with the transition to a culture of 
safety by including them in this process, the employee had spread the base with the support given to the top 
management, in this operation employees had given a safety culture aimed to spread the base with the support 
to the top management.  
 
Employee-centric model of risk management; it is completely sustainable, job changes and in the stream potential 
risks that could cause harm to employees and the most important these potential, we can see the best of these 
potential risks, it is controlled, maintain employees who have changing work culture parallel to this model shows 
that the most effective risk management model. The risk management system employee to be taken to the center; 
it sees the danger and it is a data source that is important to prevent possible accidents. Conducted by occupational 
safety experts field walks, the equipment contained at the beginning of the equipment in accordance with the 
received information and it discussed with the employees who knows better than anyone else are carried out. 
 
Performed risk phrases with the documentation that occurs after they become plant P&ID numbers by examining 
the affected equipment affected equipment and also after consultation with the employees the measures to be 
taken have been identified.. P&ID and flow diagram work in accordance with codes to be made to work effectively 
to be a role model in terms of availability in different businesses were created. 
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Çalışan Temsilcilerinin Rollerinin Etkinleştiril-
mesi 
Özlem Çalışkan1, Fatih Tozlutepe2, Hakan Kuşan3 
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
2A2 Mimarlık Mühendislik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. 
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu çalışanlara daha güvenli bir çalışma ortamını sağlamayı hedeflemiştir. Bu 
kanun ile iş hayatımızda sorumlulukları artan çalışan temsilcilerinin görev, sorumluluk ve yetkileri ilgili yönetmelik 
ve tebliğlerle belirtilmiştir. Ülkemizin iş güvenliği kanununa uyum sağlamaya çalıştığı bu dönemde çalışanlarımızın 
bu kanun ile gelen yükümlülüğünün ne olduğunu bilmemekte, kendisine bu durum bildirilse bile tam manası ile 
anlayamamaktadır. İşverenin bakış açısından çalışan temsilcisi ise kanunen olan sorumluluğu yerine getirmek için 
belirlenmiş kişilerden seçilmektedir. Çalışan nüfusumuzun eğitim düzeyinin yetersiz olduğu düşünülmektedir. Do-
layısı ile sorumlu kişiler belirlenmiş fakat görevini yerine getiremeyen bir oluşum meydana gelmiştir. Çalışan tem-
silcisi işini kaybetme korkusu oluştuğu için olay ve durumlar hakkında görüşlerini ifade edememektedir. Bu çalış-
mada çalışan temsilcilerinin görev sorumluklarının incelenmesi, geliştirilmesi ve karşılaştıkları sıkıntılar değerlen-
dirilmiştir. Bu amaçla farklı işyerlerinde yapılan çalışmalarla çalışanların ve çalışan temsilcilerinin durumları ince-
lenmiş, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle karşılaştıkları sıkıntılar tespit edilerek bir değerlendirme yapılmıştır. 
Aynı zamanda çalışan temsilcilerinin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hak ve sorumluluklarının uygulanabilirliği 
bu çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. 

 
Enable the Role of Staff Representatives 
 
Özlem Çalışkan1, Fatih Tozlutepe2, Hakan Kuşan3 
1Bilecik Şeyh Edebali University 
2A2 Architecture Engineering Construction Industry And Trade Limited Company 
3Eskişehir Osmangazi University 
 
The goal of the Occupational Health and Safety Act No. 6331 is to provide a safer working environment for the 
employees. With this law, in our working lives, the increased responsibility duties, responsibilities and powers of 
the employee representatives of are specified in the relevant regulations and statements. In the period that our 
country tries to adapt to the occupational safety obligations, most of the employees do not know what the obliga-
tions from the law are and even though that is reported to them they do not even understand the full meaning of 
this situation. From point of employer of view, the employee representative to fulfill the responsibility that law 
states should be selected from the designated people. Employee education level of our working population is 
thought to be insufficient. The responsible persons are designated but because of luck of education level, a forma-
tion is created that cannot fulfill its duties and responsibilities. The employee representative is not able to express 
its views on events and occurring situations because of fear of losing his job. The duties and responsibilities of 
employee representatives are examined in this study and also development and problems encountered are evalu-
ated. For this purpose, in different workplaces, the status of employee and employee representatives is examined 
and the problems they have faced because of fulfilling their mission are determined. At the same time, the appli-
cability of the right and responsibilities stated in laws and regulations of the employee representatives is evaluated 
in this study. 
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İş Yerlereinde Çalışan Personelin Risk Etmenleri 
Açısandan Mobbing 
Murat Çömez1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1akdeniz üniversitesi fen bilimleri enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı 
2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 

Bilindiği üzere her iş yerinde bir hiyerarşi mevcuttur. Bu hiyerarşik düzende ast üst ilişkisi her zaman sıkıntılı bir 
durum olmaktadır. Bir üst makam tarafından alt makamda çalışanların üzerinde baskı kurulması, zorlanması, taciz 
edilmesi ve mobbing uygulanması gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu durum alt makamlarda çalışanlar üzerinde 
çeşitli sıkıntılara sebep olmakta ve bunun sonucu olarak iş performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin 
yetersiz personel sayısından kaynaklı olarak iş yükünün mevcut personele dağıtılması sonucu personel başına dü-
şen iş miktarı artmaktadır. Bu iş miktarının artışı konusundaki sıkıntıları dile getiren çalışanlar idarecileri tarafından 
zorlanma, taciz ve mobbinge maruz kalmaktadır. Bu durum çalışanlar üzerinde fiziksel ve psikolojik sorunlara yol 
açmaktadır. Buradan hareketle yapılan bu çalışmada yetersiz personel, çok çalışma, idareciler tarafından zorlanma, 
taciz ve mobbing konularını ele alınmıştır. Bu konularla alakalı olarak çalışanlarla ilgili iş sağlığı ve güvenliği açısın-
dan nasıl önlemler alınabileceği tespit edilmiştir. 

 
Exemining Mobbing In Terms Of Occupational Safety 
 
Murat Çömez1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1akdeniz university, Institute of Science and Technology, Occupational Health and Safety Master's Degree Program 
without Thesis 
2Akdeniz University, Engineering Faculty, Department of Mechanical Engineering 
 
Every workplace has a hierarchy structure.The interactions of superiors and subordinates in this hierarchical rela-
tionship oftencreates a troublesome situation.Pressuring subordinates, coercing them, harassment and mobbing 
in the workplace creates a hostile work environment. This situation leads to various hardship on employees and 
adversely effects their work performance. For example, distributing the extra work dutiesdue to reduced staff 
numbers are increasing workload amount per employee. Employees who express distress about the increased 
workload are often subject to harassment and mobbing by their superiors. This situation leads to physical and 
psychological problems for the employees. In this research paper, we have examined understaffing, coercing, 
harassment and mobbing in the workplace. Preventative measures in terms of occupational health and safety of 
the employees are discussed. 
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İSG Yönetim Sistemleri 
OSH Management Systems 

PP-111 

Ohsas 18001' den ISO 45001' e 
Ayhan Pekdemir 
Inter Opleidingen VCA Zuid-Holland 

ISO 45001in Geliştirilmesi ve mevcut sisteme uyarlanmasi 
1. Su andaki durum 
2. Gecis planlamasi 
3. Yeni standarda gecis sureci nasil isliyor 
4. OHSAS 18001 ile ISO 45001 arasindaki Temel farklar nelerdir?  
5. ISO 45001 in avantajları 
6. HLS ( High Level Structure new ISO-normen ) (ISO 9001, 14001 ve OHSAS 18001), varolan yönetim sistemle-
rinin yeni standartlara entegrasyonu. 

 
Of Ohsas 18001 to ISO 45001 
 
Ayhan Pekdemir 
Inter Opleidingen VCA Zuid-Holland 
 
Developing ISO 45 001  
 
Content:  
1. Current state of affairs  
2. Planning  
3. Under what conditions would a transition to the “new standard” be suitable?  
4. What are the main differences?  
5. Advantages of the new ISO standards in a row 
6. How do I transform an existing management system (ISO 9001, 14001 and OHSAS 18001 ) to HLS ? 
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İşyerlerinde risklerin değerlendirmesinde kullanı-
lan L tipi matris ve Fine Kinney metodunun karşı-
laştırılması 
Dogan Engin Alnak1, Erdal Sarıgül3, Serdar Mercan2 
1Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği 
2Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 
3İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 

Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarının başında iş sağlığı ve güvenliği gelmektedir. Ülkemizde de son 
yıllarda sanayide, inşaatta, madende ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde yaşanan büyümeyle orantılı olarak iş 
sağlığı ve güvenliği sorunları da büyümektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayımlanmadan önce 
risk değerlendirmesi yapılması zorunluluğu sadece sanayiden sayılan belirli işletmelerde geçerli iken, günümüzde 
kanunda belirtilen bazı istisnalar hariç tüm işletmelerin risk değerlendirmesi yapma veya yaptırma zorunluluğu 
bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında risk değerlendirmesi, risklerin öngörülebilmesi ve planlı bir 
şekilde bertaraf edilebilmesi için hayati önem taşımaktadır. Literatürde bahsedilen birçok risk değerlendirmesi me-
todu bulunmaktadır. Bu çalışmada Risk değerlendirme metotlarının sınıflandırmalarına ve birçok risk değerlendirme 
metoduna değinilmiştir. Özellikle ülkemizde en fazla kullanılan yöntemler olan Fine Kinney ve L – Matris metotları 
araştırılmış, bu metotların girdi ve çıktıları incelenmiştir. Örnek bir işletmede belirlenen bazı riskler her iki yöntem 
kullanılarak sayısallaştırılmış ve sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Sonuç olarak Fine Kinney metodunun 
L-Matris metoduna göre daha gerçekçi ve doğru sonuçlar verdiği görülmüştür. 

 
Comparison of the L type matrix and Fine Kinney method used to assess of risks in 
workplaces 
 
Dogan Engin Alnak1, Erdal Sarıgül3, Serdar Mercan2 
1Cumhuriyet University Faculty of Technology Department of Automotive Engineering 
2Cumhuriyet University Faculty of Technology Department of Mechatronics Engineering 
3Occupational health and Safety specialist 
 
Occupational health and safety is located at the beginning of the most important problem of developing countries. 
Recent years, in our country, occupational health and safety problems have increased in proportionally with growth 
at industry, construction, mine, and small and medium sized enterprises. Before the publication of occupational 
health and safety law No. 6331, the risk assessment obligation was valid only certain businesses in the industry. 
Nowadays, all businesses with some exceptions specified in the law are obliged to do risk assessment. In studies 
occupational health and safety risk assessment has vital importance for prediction of risks and elimination of those 
in a planned manner. There are many risk assessment method in the literature. In this study, many risk assessment 
methods and classifications of those were mentioned. Especially, Fine Kinney and L – Matrix methods used the 
most widely in our country have been researched, inputs and outputs of these methods have been investigated. 
Some risks identified at a sample company have been digitized by using both methods and the results have been 
examined as comparative. As a result, it has been seen that Fine Kinney method has more realistic and accurate 
results than L – Matrix method. 
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İSG Sistemleri ve Bilişim 
Fahriye Yonca Ayas 
Kurum dışı serbest İşyeri Hekimi 

Sunumun ilk amacı; İSG Sistemi içinde bilişim sistemlerinin kullanımı hakkında düşünmek düşündürtmektir. 
Tıp Bilişimi farklı bilim dallarının entegre olmasını gerektiren bir alandır. Alanın profesyonelleri içinde özellikle ül-
kemizde yeterli sayıda hekim yoktur.  
Bu alana gönül vermiş bilim insanlarının en önemli sorunu ise hekimin hastaya faydasını sağlayacak; hekimin 
kullanmayı arzulayabileceği programların, sistemlerin tespiti, algoritma oluşturulmasıdır. 
İkinci amacımız ise; İSG alanında TIBBİ BİLİŞİM için sistematik oluşturamama nedenlerini irdelemek. 
Kullanacağımız sistem İSG nin tüm parçalarını içermelidir çünkü: İSG sistemlerinin tüm elementleri birbirleri ile 
etkileşim halindedir. Bir parçadaki aksama, diğer parçaları da etkileyecektir. Sistem bir bütündür. 
İş sağlığı alanında bilişimden söz edebilmek için iş yeri hekimliğinde gerekli bilgilerin algoritması oluşturulurken 
ihtiyaçlar tespit edilmelidir. Bu tespit için ise sistemi iyi bilmek; mevzuata hakim olmak, sahayı tanımak ve aksak-
lıklar hakkında bilgiye sahip olmak gereklidir. 
Bilişimin İSG alanında özellikle İş Sağlığı alanında verimli kullanımı için öncelikle ve özellikle iş kazalarının, işe 
girişlerin ve meslek hastalıklarının ÇSGB sistemine anında düşmesini sağlayacak entegrasyon oluşturulmalıdır. Ama 
ne yazık ki halen ülkemizde sağlık kurumları arasında genel sağlık sistemi için bile iletişim yokken; CSGB ile İşyeri 
Hekimlerinin ve İş Güvenliği Uzmanının iletişimi kurulamamış durumdadır. KATİP sistemi hariç. 
Tüm bunların nedenleri sunumda genelden özele gidilerek ortaya konmaya çalışılacaktır. 

 
OHS and Medical Enformatics 
 
Fahriye Yonca Ayas 
Free working 
 
The first aim of this presentation is to think and make you think,how to use the IT (information systems) in 
occupational safety and health system. 
 
Medical Informatics needs the integration of different sciences. Unfortunately,we do not have enough professional 
physicians ( doctors) in this field. The few committed physicians' biggest problems are setting up the algorithms, 
determining the system and the programs which they wish to use and help to their patients. 
 
Our second aim is to examine the reasons why we can not create systematic for OHS in Medical Informatics. 
 
Thé system we will use,must concern all the parts of the OHS. Because all elements of OHS are in interaction in 
eachother. A hitch in one part will affect the others. System is entire... 
 
In order to mention Medical Informatics in the field of work health, medicine physician's needs must be determined 
while forming the necessary information algorithm. To do this,we need: to know the system well, to have good 
knowledge of legislations and regulations,to know the work area and to have knowledge of the potential hitches. 
 
In order to use Medical Informatics accurately in OHS and work health areas; an integration has to be formed that 
will enable the work accidents, work recruitments and occupational disease's records to be seen in the CSGB 
system instantly. 
 
But,unfortunately there is not a proper communication even in general health system and between the health 
institutions in our country and so on; no communication is held between the CSGB and the workplace physici-
ans,work safety specialists, except the KATİP of CSGB. 
We will try to examine the reasons of all above from general to specific. 
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Petrokimya Sanayi Amin ile Temizleme Ünitesi 
için Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP) 
Metodolojisinin Uygulanması 
Gizem Naz Dölek, İlknur Çakar 
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) 

Petrokimya sanayinin büyük endüstriyel kaza yaşanma riski sebebiyle çalışan ve insan sağlığını etkileme oranı en 
yüksek olan sektörlerin başında geldiği bilinmektedir. Bu çalışma ile petrokimya sanayinde faaliyet gösteren bir 
rafinerinin son aşamalarından olan ancak prosesteki bütün ürünün temizlenmek için işleme alınması sebebi ile en 
kritik ünitelerden sayılan amin ile temizleme ünitesi için Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HAZOP) metodu ile risk 
değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışma ile öncelikle 5 noda ayrılan hat için sonuçları felakete varan ve büyük endüst-
riyel kaza sayılan sapmalar belirlenmiştir. Bu sapmalar sonucu oluşabilecek 112 adet sonuç bulunmuştur. Bu so-
nuçların jet yangını, Buhar Bulutu Patlaması (BBP), H2S (hidrojen sülfür) kaçağı, Kaynayan Sıvı-Genleşen Buhar 
Patlaması (BLEVE) ve yangın olmak üzere toplam 5 temel olay olduğu saptanmıştır. Bunların 48’i jet yangını, 47’si 
BBP, 9’u H2S yayılımı ve zehirlenmesi, 7’si yangın ve 1 tanesi BLEVE olayıdır. Bu olayların olma frekansları ile 
sonuçları yarı-kantitatif risk matrisi ile ele alınarak risk önceliklendirme yapılmıştır. Seviyeleri, kabul edilebilir risk 
seviyesinden büyük olan riskler için prosesteki mevcut bariyerler gözden geçirilmiş ve bariyerler ile halen kabul 
edilebilir risk seviyesine inmeyen olaylar için ilave öneriler getirilmiştir. Çalışma ile alarm ve dedektör sistemleri, 
bunların periyodik kontrolleri, güvenlik vanaları, yedek sistemler ve by-pass hatları ile acil durdurma sistemleri gibi 
teknik tedbirlerin kritik önemi yanı sıra ileri düzey operatör eğitimleri, iş talimatları, acil durum planları ve tatbi-
katları ile çalışanların ve halkın bilgilendirilmesi gibi idari önlemlerin risk değerlendirmesine olan olumlu etkileri 
saptanmıştır. 

Application of Hazard and Operability Study (HAZOP) Methodology for Petrochemical 
Industry Amine Treatment Unit 
 
Gizem Naz Dölek, İlknur Çakar 
Head of Occupational Health and Safety Research and Development Institution 
 
Petrochemical industry is known as one of the most employees affecting sector and having risk of major accidents 
due to hazards originated from processes. In this study, Hazard and Operability Study (HAZOP) methodology was 
applied for amine treatment unit which is one of the latest stages of a petrochemical refinery. This unit is critical 
since the function of it is treating all product of the facility. With HAZOP, firstly, the line was separated into 5 
different nodes and deviations which could be resulted in major accidents were detected. According to these devi-
ations, 112 results were founded. These are 5 events: jet fire, vapour cloud explosion (VCE), H2S leak, boiling 
liquid expanding vapour explosion (BLEVE) and fire. 48 of the results are jet fire, 47 of them are VCE, 9 of them 
are H2S leak, 7 of them are fire and 1 of them is BLEVE. Via HAZOP the deviations and their reasons are detected, 
with aid of data base, the frequencies of the reasons are founded and according to severity, risk prioritization 
based on semi-quantitative risk assessment matrix was done. Then, risks whose levels are higher than the accep-
table risk level were re-evaluated according to present barriers of the process. Further recommendations have 
been considered for risks whose levels could not be decreased to acceptable level. With the study, the importance 
and effects of not only technical measures like alarms and detectors, their periodical maintenances, safety valves, 
backups, by-pass lines, emergency shut down systems but also administrative ones like advanced operator trai-
nings, work procedures, emergency plans and drills, informing employees and society on risk assessment are 
clearly seen. 
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İSG Yönetim Sistemlerinde Robotik ve Dinamik 
Yöntemler 
Hakan Temizoğlu, Kayhan Ketenci 
Intranet Bilgi Sistemleri 

“Kaza Geliyorum Demez” Atalarımız tecrübelerine dayanarak söyledikleri binlerce sözden biri. Böyle bir mirası olan 
bizler nasıl olur da iş kazalarında dünyada önde gelen ülkeler arasındayız ? 6331 İSG yasasıyla OHSAS 18001 
standartlarının uygulanacağı bir yönetmelik olmasına rağmen neden halen başladığımız noktaya yakınız.  
 
Cevap çok basit; 
Amaç doğru, hedef doğru ama kullanılan teknoloji yetersiz. 
Acele ve panik ile hazırlanmış, konudan uzak derme çatma uygulamalar. 
Başka amaç için yapılmış uygulamaların değiştirilerek oluşturulmuş, kullanımı zor ve geleceği olmayan programlar.  
Her kurumun kendilerine özgü ve farklı çözümler  
Bir yönetim sistemi neyi hedeflemeli? 
1. OHSAS 18001 standartlarına %100 uyum. 
2. Çevre birimlerle bütünleşme olanağı. 
3. İSG Mevzuatlarının operasyona tamamen yansıtılması. 
4. Veri girişinden – raporlamalara bütünleşmiş bir yapı. 
5. Hiyerarşi, iş tanımları, sorumlulukların net bir şekilde tanımlanacağı tablolama. 
6. Sürekli ve etkin eğitim yöntemleri ve takibini zorlayan tasarım. 
7. Sektörlere özel risk değerlendirme şablonları ve bunlardan anlık bulgu oluşturma. 
8. Dinamik bulgu ve aksiyon yönetimi 
9. Her zaman son durumu gösteren “Elektronik Acil Eylem Planı” 
10. Çalışan katılımlarını arttıracak “Elektronik Bildirim” yapıları. 
11. Çalışanların bilgilendirilmesi için “Elektronik Portal (Pano)” 
12. Etkin ISG yönetimi için İş zekası raporlamalar.  
 
Yönetim Sistemi İSG ihtiyaçlarının tamamını kapsayacak şekilde ve konuya özel tasarlanmış olmalıdır.  
Operasyona destek veren, rehberlik yapan, bilgilere kolay erişilen, yönlendiren, uyaran, hatırlatan bir teknoloji 
kullanılmalıdır.  
Uzmanların zamanlarını veri derlemek, rapor hazırlamak ile geçirmeyecekleri, sadece kendilerinden beklenen esas 
sorumluluklarına destek veren, rehberlik yapan bir yapı olmalıdır. 
Yöneticilerin doğru zamanda, doğru tasarlanmış, güvenilir sonuçlara her yerden erişimi sağlanmalı ve hızlı kararlar 
vermelerine destek verilmelidir.  
ISG Üst Yönetiminin bütün kurumlardan aynı standartlarda ve aynı yapıda bilgileri, verileri, sonuçları alabilmeli ve 
yeni yol haritaları için bu bilgileri kullanabilme olanakları olmalıdır.  
 
ISG Plus (HSEPlus) bu amaçlar doğrultusunda hazırlanmış çok dilli bir yapıya sahip, İSG ihtiyaçlarına yönelik ge-
liştirilmiş WEB tabanlı ve Bulut üzerinden çalışan bir Yönetim Sistemidir. 

Robotics and Dynamics Methods in H&S Menagement systems 
 
Hakan Temizoğlu, Kayhan Ketenci 
Intranet Information Systems 
 
There is a Turkish adage “Incidents happen without warning”.  
Why Turkey in the top worst list for occupation health and safety although they have legacy like that. 
Why we are still at the beginning position in statistics although 6331 healt and safety Law approved by Turkish 
parliament in 2012. 
The answer is very easy; 
Objective is right, aim is right but there is no sufficient health and safety management system. 
The answer is very easy; 
Objective is right, target is clear but there is no sufficient health and safety management system. 
 
Most of applications, in the current system, are developed hurriedly and imprecisely without thinking main scope 
and whole expectations. Those only cover existing requirements and never upgradable. 
Each organization have their own solutions far from global standarts. 
 
What is the main possibilities in healt and safety management system? 
1. %100 compliance to OHSAS 18001 standards.Covers 
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2. Fully compatible with other ERP 
3. Covers whole Healt and Safety demands 
4. End to end data integration. 
5. Hierarchical structure for roles and responsibilities. 
6. Effective training management and tracking. 
7. Available industry-specific risk assesment templates, new company-specific template creation possibility. 
8. Dynamic findings and actions management. 
9. Always Up to date Electronic Incident Management Plan 
10. Electronic hazard-information forms to improve workers involvement. 
11. Electronic bulletin boards for healt and safety activities 
12. Business Intelligent Reports for quick desicions. 
 
Health and Safety Mangement systems should be desinged and developed to compliance all needs and demands 
Health and safety mangement systems should support operations like robotic coach or expert. 
H&S Expert should concentrate their main responsibilities, instead of data collection and reporting. 
Managers should access to correct data on time for quick desicions. 
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Türkiye’de iş kazası ve meslek hastalığı kayıt sis-
temi: mevcut durum, sorunlar ve çözüm önerileri 
Hüseyin Ceylan 
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale MYO, Kırıkkale 

2000’li yılların başından itibaren gösterilen büyük çabaya rağmen, Türkiye iş kazaları ve meslek hastalıkları açısın-
dan Dünya’da en kötü performansı gösteren ülkelerden birisidir. Resmi verilere bakıldığında, son yıllarda Türkiye’de 
yılda ortalama 1200-1800 kişi işe bağlı nedenlerle ölmekte, yine yılda 2000-2500 kişi ise sürekli iş göremez hale 
gelmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebep olduğu maddi kayıp ise yıllık gayri safi yurt içi hasılanın 
yaklaşık %4’ü kadardır.  
İş kazalarının/Meslek hastalıklarının kayıt altına alınamaması tüm ülkeler için önemli bir sorundur. Ancak İSG (İş 
Sağlığı ve Güvenliği) mekanizmasının sağlıklı bir şekilde kurulduğu, Almanya, ABD, Finlandiya, İsveç, Japonya gibi 
ülkelerde kayıt dışılık oranı kabul edilebilir düzeyde iken, maalesef aralarında Türkiye’nin de bulunduğu diğer bir 
grup ülkelerde bu oran kabul edilemez bir seviyededir. Örneğin son yıllarda meslek hastalığı sonucu ölüm vakası 
sayısı Türkiye için, resmi verilere göre 0 (sıfır) veya 1 (bir) olarak açıklanırken Almanya gibi İSG açısından gelişmiş 
bir ülkede bu değerin 2500’ün üzerinde olması kayıt mekanizmamızın ne kadar sağlıklı çalıştığı göstermesi açısın-
dan önemli bir göstergedir.  
 
İş kazalarının veya meslek hastalıklarının önlenebilmesi için öncelikle kayıt altına alınması gerekmektedir. Kayıt 
altına alınamayan her iş kazası veya meslek hastalığı bir taraftan sorunların gizlenip açığa çıkmasını engellerken 
diğer taraftan bu olumsuz vakalarla kök sebepler arasındaki bağlantının bulunmasını engellemektedir.  
 
Bu çalışmada Türkiye’deki mevcut İş kazası/meslek hastalığı kayıt sistemi incelenmektedir. Sistemin mevcut du-
rumu irdelenmekte, sorunlar ortaya konulmakta ve son olarak ta çözüm için öneriler getirilmektedir. Kayıt dışılık 
düzeyi çeşitli ulusal ve uluslararası ölçütler kullanılarak hesaplanmaktadır. Ayrıca İSG verileri açısından Türkiye ve 
Almanya kıyaslanmaktadır. 

Work accidents and occupational diseases registry system in Turkey: current situation, 
problems and suggested solutions 
 
Hüseyin Ceylan 
Kirikkale University, Kırıkkale Vocational School, Kirikkale, Turkey 
 
2000’li yılların başından itibaren gösterilen büyük çabaya rağmen, Türkiye iş kazaları ve meslek hastalıkları açısın-
dan Dünya’da en kötü performansı gösteren ülkelerden birisidir. Resmi verilere bakıldığında, son yıllarda Türkiye’de 
yılda ortalama 1200-1800 kişi işe bağlı nedenlerle ölmekte, yine yılda 2000-2500 kişi ise sürekli iş göremez hale 
gelmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebep olduğu maddi kayıp ise yıllık gayri safi yurt içi hasılanın 
yaklaşık %4’ü kadardır.  
İş kazalarının/Meslek hastalıklarının kayıt altına alınamaması tüm ülkeler için önemli bir sorundur. Ancak İSG (İş 
Sağlığı ve Güvenliği) mekanizmasının sağlıklı bir şekilde kurulduğu, Almanya, ABD, Finlandiya, İsveç, Japonya gibi 
ülkelerde kayıt dışılık oranı kabul edilebilir düzeyde iken, maalesef aralarında Türkiye’nin de bulunduğu diğer bir 
grup ülkelerde bu oran kabul edilemez bir seviyededir. Örneğin son yıllarda meslek hastalığı sonucu ölüm vakası 
sayısı Türkiye için, resmi verilere göre 0 (sıfır) veya 1 (bir) olarak açıklanırken Almanya gibi İSG açısından gelişmiş 
bir ülkede bu değerin 2500’ün üzerinde olması kayıt mekanizmamızın ne kadar sağlıklı çalıştığı göstermesi açısın-
dan önemli bir göstergedir.  
 
İş kazalarının veya meslek hastalıklarının önlenebilmesi için öncelikle kayıt altına alınması gerekmektedir. Kayıt 
altına alınamayan her iş kazası veya meslek hastalığı bir taraftan sorunların gizlenip açığa çıkmasını engellerken 
diğer taraftan bu olumsuz vakalarla kök sebepler arasındaki bağlantının bulunmasını engellemektedir.  
 
Bu çalışmada Türkiye’deki mevcut İş kazası/meslek hastalığı kayıt sistemi incelenmektedir. Sistemin mevcut du-
rumu irdelenmekte, sorunlar ortaya konulmakta ve son olarak ta çözüm için öneriler getirilmektedir. Kayıt dışılık 
düzeyi çeşitli ulusal ve uluslararası ölçütler kullanılarak hesaplanmaktadır. Ayrıca İSG verileri açısından Türkiye ve 
Almanya kıyaslanmaktadır. 
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İSFALT Üretim Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 
ve OHSAS 18001 Uygulaması 
İbrahim Sönmez1, Alper Çeltikçi2, Sadettin Bağdatlı2 
1İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT), İstanbul 
2Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, İstanbul 

İş Güvenliği çalışmaları beraberinde uygulanması gereken yönetim sistemlerini, yönetmelik ve yasaları da berabe-
rinde getirmiştir. Bu bildiride, açık alanlarda çalışmanın yoğun olduğu asfalt üretim tesisleri İş Sağlığı ve Güvenliği 
açısından incelenmiş ve İSFALT’a ait tesislerde bu anlamda yapılan tüm çalışmalar ele alınmıştır. İşletme bünye-
sinde OHSAS 18001 Projesi için, seçilen tesislerde İş Sağlığı ve Güvenliği teknik incelemesi gerçekleştirilmiş ve bu 
incelemeler sonucunda sistem çalışmalarına yönelik taslak proje planı hazırlanmıştır. Denetim sonucuna göre İS-
FALT kurduğu İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi ile OHSAS 18001 sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bunun 
için İSFALT, 7 ayrı ilçede ve 14 ayrı tesiste yaptığı düzenleme ve iyileştirmeler yapmıştır. Araştırmacılar söz konusu 
tesislerde süreci ayrıntılı bir şekilde takip etmiş olup, işçilerde ve çalışma ortamında yapılan değişiklikleri yerinde 
gözlemlemiştir. Bu süreçte çeşitli sorunlar yaşanmış olsa da İSFALT almaya hak kazandığı bu belge ile OHSAS 
18001 güvenlik sistemi uygulamasının sadece kapalı fabrika ortamlarında değil, açık alanlarda çalışılan tesislerde 
de uygulanabileceğini ortaya koymuştur. 

 
Occupational Health and Safety and the Implementation of OHSAS 18001 in ISFALT 
Plants 
 
İbrahim Sönmez1, Alper Çeltikçi2, Sadettin Bağdatlı2 
1Istanbul Asphalt Plant Industry and Trade Inc. (İSFALT), İstanbul, Turkey 
2Okan University, Vocational School, Construction Department, İstanbul, Turkey 
 
Concerns about improving occupational health and safety performance have given rise to new management sys-
tems and legal regulations all over the world. This paper aims to cover various aspects of the occupational health 
and safety precautions taken by the asphalt plants operated by Istanbul Asphalt Corporation, ISFALT, which carries 
out its production activities outdoors. The corporation conducted a technical survey for adopting OHSAS 18001 in 
a number of selected plants and drew up a draft project plan for this purpose. ISFALT managed to meet the 
requirements for an occupational health and safety management system, re-organizing and improving its operati-
ons in its 14 plants located in seven sub-provinces of Istanbul, and was able to obtain OHSAS 18001 certification. 
The researchers observed the entire process all through the time period, tracing the changes in the workplaces 
and employee’s ways of action in detail. The abovementioned certification serves to demonstrate clearly that 
OHSAS 1801 can be adopted not only for indoor production, but also for outdoor plants. 
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Endüstriyel Depo Raf Sistemlerinin İş Güvenliği 
Açısından Değerlendirilmesi 
Julide Kaymak Kahraman 
Dönmez Debriyaj San. Ve Tic.A.Ş. 

Endüstriyel depo raf sistemleri, endüstrinin ‘üretimdağıtım-satış-tüketim döngüsü’ içerisinde sıklıkla kullanıldığı için 
iş güvenliği açısından göz önüne alınması gereken kritik unsurlar arasında bulunmaktadır. Temel olarak soğukta 
şekil verilmiş, ince cidarlı, narin çelik elemanlardan oluşan raf sistemleri basit bir taşıyıcı sisteme sahiptir. Basit 
veya karmaşık olsun çok sayıda bileşen, belirli bir görevi yerine getirmek için birleştirilerek bu sistemi oluşturur. 
Her bileşenin yapısı tek başına nispeten zayıf olmasına rağmen, bu elemanlar diğerleriyle monte edildikten sonra 
binlerce ton taşıma kapasitesine sahip son derece güçlü bir 
yapıyı oluştururlar. Ancak bu bileşenlerin herhangi biri hasarlıysa, herhangi bir nedenle hasar görürse veya müsa-
ade edilen fiziksel sınırların üzerinde yüke maruz kalırsa depolardaki rafların kapasitesinin güvenliğini karakterize 
eden emniyet faktörü azalır. Bu nedenle endüstriyel depo raf sistemlerinin içinde bulunduğu depo alanları, lojistik 
süreç içerisinde yüksek derecede riskli yerler olarak tanımlanmaktadır. Endüstriyel depolarda risklerin yüksek ol-
ması, içerisinde kaldırma ve taşıma ekipmanlarının bulunması (forklift, dar koridor forklifti, istif makineleri, trans-
paletler, vb.)ve ürünlerin bir araya gelerek oluşturdukları palet ve raf sistemlerinin ağırlığı ve hacminden kaynak-
lanmaktadır. Bu nedenle depolar, mevcut risklerin sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol altında tutulması gereken 
yerlerdir. 

 
The Evaluation in terms of Safety of Industrial Shelf Systems 
 
Julide Kaymak Kahraman 
Donmez Clutch 
 
Industrial shelf systems are among the critical elements about occupational safety because of its place in produc-
tion- distribution-sales-consumption cycle in industry. Basically cold shaped, thin-walled, shelf systems consisting 
of delicate steel member has a simple carrier system. Whether simple or complex multiple components, this system 
generates combined to perform a specific task. Although the relatively weak structure of each component alone, 
these elements form an extremely strong structure with thousands of tons of capacity after being assembled with 
the others. However, any of these components is damaged for any reason, is damaged, or if the permissible safety 
factors which characterize the security of the storage capacity of the rack is exposed to the load on the physical 
boundaries decreases. Therefore storage areas in which the industrial warehouse racking system is defined as a 
high degree of risk involved in logistics processes. The high risks in industrial warehouse in lifting and transport 
availability of equipment (forklifts, forklift narrow corridor, pallet stackers, pallet trucks, etc.) And the product 
arises from the weight and volume of their pallets and shelving systems came together and formed. Therefore, 
stores are places that must be kept under continuous and systematic control of existing risks. 
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Ohsas 18001 Kapsamında Bir Meslek Yükseko-
kulu Bina ve Eklentileri Risk Yönetiminin Fine-
Kinney Metodolojisiyle Uygulamalı Olarak Risk 
Değerlendirmesi 
Mehmet Ali̇ Bi ̇berci̇1, Mustafa Bahattin Çelik2, Betül Köprü3, Adile Yüzer4, Eray Göç5 
1Çankırı Karatekin Üniversitesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı, Çankırı 
2Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Karabük 
3Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir 
4Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 
5Çankırı Karatekin Üniversitesi, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Çankırı 

Dünyada ve ülkemizde hem sanayileşmenin gelişmesi hem de ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanu-
nunun yürürlüğe girmesiyle birlikte iş sağlığı ve güvenliğine verilen önem oldukça artmış ve bu kapsamda özel ve 
kamu kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının sağlanması ve sürekli gelişimi için oluşturulmuş ayrı bir 
standart olan; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001 – TS 18001) bir rehber niteliği taşımaktadır. 
Bu yönetim sisteminin en temel felsefesi risk değerlendirmesine dayanmaktadır. Risk değerlendirmesinin birçok 
metodu vardır. Fine - Kinney metodu, risklerin derecelendirilmesinde, derecelendirme sonuçlarına göre hangi risk-
lere öncelik verilmesi ve kaynakların öncelikle nereye aktarılması konularında kullanılan bir analizdir. Risklerin 
ağırlık oranları hesaplanarak derecelendirme yapılır ve önlem alınmasının gerekli olup olmadığına karar verilir. 
Ayrıca diğer risk analizlerinden farklı olarak işyeri, kurum ve kuruluş istatistiklerinin kullanımına imkan sağlaması 
nedeniyle de daha gerçekçi sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada Çankırı’daki bir meslek yüksekokulu bina ve ek-
lentilerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin, Fine – Kinney metodu ile gerçekleştirilmesi konusu incelenmiştir. Ör-
nek uygulama ile okul bina ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı oluşturabilecek tehlikeler belirlenmiş 
olup, bu tehlikelerin doğurabileceği riskler değerlendirilmiş ve bu risklerin önlenmesine yönelik iyileştirilme çalış-
maları önerilerinde bulunulmuştur. 

 
Ohsas 18001 Under The Vocatıonal School Buıldıng And Attachments Rısk Management 
With The Fine-Kinney Methodology Applıed To Rısk Assessment 
 
Mehmet Ali̇ Bi ̇berci̇1, Mustafa Bahattin Çelik2, Betül Köprü3, Adile Yüzer4, Eray Göç5 
1Occupational Health and Safety Program, Çankırı Karatekin University, Çankırı 
2Faculty of Engineering, Karabük University, Karabük 
3Institute of Health Sciences, Balikesir University, Balıkesir 
4Faculty of Education, Karadeniz Technical University, Trabzon 
5Property Protection and Safety Division, Çankırı Karatekin University, Çankırı 
 
Development of industrialization, both in our country and the world as well as in our country, No. 6331 Occupational 
Health and Safety Act of increased quite emphasis on occupational health and safety with the entry into force and 
the provision of in this context, private and public institutions in occupational health and safety work and that a 
different standard was created for continuous improvement; Occupational Health and Safety Management System 
(OHSAS 18001 - TS 18001) carries a guide. The basic philosophy of this management system is based on risk 
assessment. There are many methods of risk assessment. Fine - Kinney method for grading of risks, which risks 
giving priority to their ratings of priorities and resources where the transfer is a result of analysis used in their 
fields. Risk ratings are done by calculating the ratio of weight and decide whether the necessary measures have 
been taken. Also, unlike other workplace risk analysis, also give more realistic results because it enables the use 
of institutions and statistics. In this study, the risk management carried out at a vocational school building and 
add-in Çankırı, Fine - Kinney implementation methods and issues were examined. Sample applications and plug-
ins with the school building is set in accidents at work and occupational diseases may pose dangers, the risks that 
may result from these hazards were evaluated and improved efforts to prevent these risks were made in the 
proposal. 



378

 

 

PP-120 

TÜPRAŞ Proses Emniyeti-Proses Tehlike Analizi 
Çalışmaları 
Mustafa Hakan Vural 
Tüpraş/Kocaeli 

Tüpraş Rafinerileri Proses Tehlike Analizi çalışmaları; büyük kaza ekipmanlarının belirlenmesi (Dow analizi), HazOp 
çalışmaları, Hata/Olay Ağacı Analizi, buhar bulutu/toksik gaz yayılımı senaryo modelleme, acil durum müdahale 
planlarını kapsamaktadır. 

 
TÜPRAŞ Process Safety-Process Hazard Analysis Studies 
 
Mustafa Hakan Vural 
Turkish Petroleum Refineries Corporation/Kocaeli 
 
Tüpraş Refineries Process Hazard Analysis performed in works; Determination of major accidents equipments (Dow 
Analysis), HazOp studies, FTA/ETA, VCE/toxic gas releases scenario modelling, emergency response plans 
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İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulan-
ması 
Turabi ̇ Karadağ, Rüştü Uçan 
Üsküdar Üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü iş sağlığı ve güvenliği programları Ana Bilim Dalı,İstanbul 

Iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri işyerlerinde karşılaşılan en önemli insan kaynaklarından biridir.İşverenler 
çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamını tesis ederek güvenli çalışmalarını sağlamalıdırlar.İşverenlerin 
daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmeleri için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli 
çalışma tesis etmeleri gerekirken,büyük kısmı TS EN ISO 9001 gibi standartları baz alarak sadece kalite üzerine 
yoğunlaşmıştır.Dolayısıyla en önemli temel değer olan önce insan olgusunda yola çıkarak iş sağlığı ve iş güvenliği-
nin sağlanması,sürekliliğinin koruna bilmesi için ayrı bir standart olan TS OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği 
yönetim sistemi kurulmalıdır.Bu makale Yönetim Sistemini uygulamak isteyen İş Güvenliği uzmanlarına ve işve-
renlere uygulama klavuzu olarak değerlendirilmektedir. 

The implementation of occupational health and safety management system 
 
Turabi ̇ Karadağ, Rüştü Uçan 
Uskudar University health sciences institute of occupational health and safety programs Department, Istanbul 
 
Occupational health and while they should not planned and systematic study plant on safety management systems 
safe and healthy working environment by establishing the safe operation of sağlamalıdırlar.işver those better oc-
cupational health and safety of employees to have access to competitive conditions. those working in the face of 
the most important human resources in the workplace, large some of ensuring the eN ISO 9001 on the basis 
standard as only occupational health starting in human subjects before the most important basic values of the 
concentrated. on quality and safety, which is a separate standard to know to maintain the continuity TSE OHSAS 
18001 occupational health and safety management system should be.This is the article that want to implement 
Safety Management System is considered as an expert and practice guidelines to employers. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hem-
şiresinin Önemi 
Yasemin Şabablı Okan 
Yasemin Şabablı Okan, Yeditepe Osgb, İstanbul 

Son yıllarda bilimsel ve teknolojik alandaki gelişmeler o kadar hızlı olmuştur ki, bugün dahi bu gelişmenin ürünü 
olan makine, araç-gereç ve kimyasal maddelerin insanlar üzerindeki bedensel ve ruhsal etkileri kesin bir şekilde 
ortaya konulamamaktadır.  
Gerek dünya’da gerekse Türkiye’de iş kazaları ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İş kazaları binlerce 
insanın yaşamını yitirmesine, sakat kalmasına ve ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 
İş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunun önemi, bu konuda yeterli ve etkin önlemler alındığı takdirde iş kazası ve 
meslek hastalıklarının önemli oranda azaltılabileceğini ortaya koymaktadır. 
İş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi, sürekli yenilenmesi ve sürdürülebilirliği bir ülkenin toplum sağlığı, endüst-
riyel ve ekonomik gelişimi için göz ardı edilemeyecek bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak için iş sağlığı alanında 
uzmanlaşmış sağlık personeline ihtiyaç vardır. 
İşyeri sağlık hizmetlerinin yönetiminde sağlık profesyonelleri içinde en büyük grubu işyeri hemşireleri oluşturmak-
tadır. İşyeri hemşiresi; çalışanların sağlığının geliştirilmesi, korunması, iyileştirilmesinin yanı sıra sağlıklı ve güve-
nilir çalışma ortamının gerçekleştirilmesinde bağımsız hemşirelik tanıları doğrultusunda karar verebilen sağlık per-
sonelidir. İşyeri hemşireliğinin amacı; çalışan sağlığı korumak, geliştirmek ve sağlıklı çalışma çevresi oluşturmaktır.  
Çalışma veya iş, insanın yeryüzündeki en önemli etkinliklerinin başında gelmektedir. Sağlıklı ve güvenli bir işyeri 
çalışana bireysel yarar sağlar, devamsızlığı azaltır, üretkenliği artırır ve moral verir. Sonuç olarak amacımız ideale 
yakın bir dünya yaratmaktır. Önlemek ödemekten her zaman daha ucuz ve kolaydır. 
İş sağlığı ve güvenliği bir aynadır siz ona gülümserseniz o da size gülümser. 

 
Importance of Occupational Health Nurse in the Occupational Health and Safety Service 
 
Yasemin Şabablı Okan 
Yasemin Şabablı Okan, Yeditepe Osgb, Istanbul, Turkey 
 
Developments in scientific and technological field has been so rapid that even today a machine and tools and 
chemicals that product of this development in recent years, physical and psychological effects on humans can not 
be put forward in a precise way.  
Both in the world and in Turkey accident at work has emerged as a serious problem. Accidents at work has been 
caused the people of thousands lost their lives and serious economic losses and becoming disabled. 
Occupational health and safety (OHS) of issues the importance, this issue adequate and effective measures taken 
action in regards can be reduced significantly the work accidents and occupational diseases. 
Development of occupational health and safety and continuous renewal and sustainability of a country is a requi-
rement for the public health and industrial and economic development can not be ignored. This is need to meet 
for occupational health field specialized medical personnel need. 
In the management of workplace health has comprised the largest group of occupational health nurses in the 
health professionals. Occupational healt nurse is workers' the develeopment of health and protection and treatment 
as well as healty and reliable working environment carrying out independent nursing diagnosis can be decided 
health staff. The purpose of the occupational nursing has been the health employees of protect and develop and 
health evrivonment.  
Labour and work, is one of man's most important events on earth. Healthy and safe workplace employees individual 
benefits and reducing absenteeism and increase productivity and provides morale. As a result, our aim is to create 
a near ideal world. It is always cheaper and easier to prevent than to pay. 
Occupational health and safety is a mirror him smiles at you if you smiled at him. 
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İç - Dış Denetim ve Teftiş Mekanizmalarının İSG Üzerinde Etkisi 
The Effect of Internal & External Audit And Inspection Mechanisms on OSH 

PP-123 

Türkiye’de İş Teftişinde ILO Sözleşmesi Gereğince 
Uzmanlardan Yararlanılması Yükümlülüğünün 
İncelenmesi 
Hüseyin Numan Bilir1, Pervin Bilir2 
1Avukat - İş Güvenliği A Sınıfı Uzmanı/ Nişantaşı Üniversitesi-İstanbul 
2Çukurova Üniversitesi- Adana 

1951 yılında Türkiye tarafından onaylanmış olan Uluslararası Çalışma Örgütünün 81 Nolu İş Teftiş Sözleşmesi ile, 
onaylayan tarafa, merkezi bir teftiş kurumu oluşturulması ve teftişin iş müfettişlerince gerçekleştirilmesi yükümlü-
lüğü getirilmiştir. Ülkemizde iş denetimi için merkezi kurum olarak İş Teftiş Kurulu kurulmuş ve teftiş faaliyetleri 
de bu merkeze bağlı çalışan sınırlı sayıdaki müfettiş eliyle yürütülmektedir. Ancak teftiş elemanlarının öncelikle 
nicelik ve sonra nitelikleri devletin en yüksek kurumlarına sunulan raporlarda bile dile getirilmiş önemli bir tartışma 
konusu ve ciddi bir sorundur. Aynı sözleşmenin “İş Teftişinde Uzmanlardan Yararlanılması” başlığı ile özetlenebile-
cek 9. maddesi hükmünün gereğinin yapılması da ayrı bir yükümlülüktür.1950’den beri ülkemizde bu yükümlülüğün 
yerine getirilmesi için, yapılmış olan herhangi bir hukuki düzenleme belirlenememiştir. 
Tarama modelinde olan bu çalışma, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelere uygun olarak iş güvenliği uzmanlığı 
sertifikası almış ve dolayısı ile hakkiyle ehliyetli eksper ve teknisyen sayılması gereken iş güvenliği uzmanlarının 
yanı sıra, üniversitelerde bu konuda yetkin olan akademisyenlerin ulusal şartlara göre en münasip sayılabilecek 
tarzda teftiş faaliyetlerine iştiraklerinin sağlanmasını amaçlamıştır. 
Bu amaçla gerekli belgeler incelenerek tartışılmış ve yapılması gerekenler konusunda önerilerde bulunulmuştur.  
Bu çalışmanın, hem teftiş faaliyetlerindeki nicelik ve nitelik sorununun ortadan kaldırılmasına hem de bazı ülkelerde 
uygulaması olan uluslararası bir yükümlülüğün ülkemizde yerine getirilmesinin sağlanmasına katkı sunacağı düşü-
nülmektedir. 

 
Overview of Liability to Work with Experts as per ILO Convention in Labour Inspection 
in Turkey 
 
Hüseyin Numan Bilir1, Pervin Bilir2 
1Attorney-Labour Security Specialist, Nişantaşı University- Istanbul, Turkey 
2Çukurova University-Adana, Turkey 
 
In 1951, Labour Inspection Convention No.81 issued by the International Labour Organization and ratified by 
Turkey, set a liability for the approving authority to constitute a central inspection authority and ensure that the 
inspection would be held by the labour inspectors. In our country, Labour Inspection Authority was established as 
a central authority for labour inspection and the inspection activities are carried out by a limited number of ins-
pectors working in affiliation with this authority. However, primarily the number and secondly qualification of the 
inspectors are the most important matters in question and serious problems. Fulfilment of the requirement of 
Article 9 titled “Working with Experts in Labour Inspections” of the same Convention is another liability. Since 
1950, no legal arrangements have been fixed to ensure fulfilment of this liability in our country.  
This study - carried out in the screening model - targets to ensure participation of labour security experts, having 
obtained labour security practice certificate, and accordingly eligible and competent experts as well as labour 
security specialists to be considered as technicians in accordance with recently amended laws and regulations and 
experienced and competent academicians at the universities in the inspection activities, as may be considered the 
most convenient way according to the national conditions. For this purpose, necessary documentation was discus-
sed and recommendations were made on what to do.  
This study is supposed to contribute to both elimination of the number and qualification problem in the inspection 
activities and fulfilment in our country of an international liability, already applicable in certain countries. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Derecelen-
dirme (İSG-YSD) Yönteminin İncelenmesi ve Bu 
Yöntemin Bir Uygulaması 
Ayşe Ongun1, Kemal Bi ̇len2 
1Kastamonu Üniversitesi, Bozkurt Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve 
İtfaiyecilik Programı, Kastamonu, Türkiye 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye 

GİRİŞ-AMAÇ: İşyerlerinde dış denetim mekanizmasında kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Derece-
lendirme (İSG-YSD) yöntemini inceleyerek bu performans izleme yönteminin, işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) koşullarının iyileştirilmesine katkılarını araştırmak. 
 
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma kapsamında; İSG-YSD yöntemi, metal imalat sektöründe faaliyet gösteren ve yaklaşık 
450 çalışanı bulunan bir işletmede uygulanmıştır. 
 
BULGULAR: Bu çalışmadaki uygulamanın yapıldığı işletmenin ortalama İSG-YSD endeksi, %74.667 olarak bulun-
muştur. Bu çalışmada; İSG-YSD yöntemi, ilgili işletmedeki bir çalışana, çalışan temsilcisine ve İSG uzmanına uy-
gulanmış olup işletmenin İSG-YSD endeksi bu kişilere bağlı olarak sırasıyla; %82, %75 ve %67 olarak bulunmuş-
tur. Türkiye’nin genel koşullarında; ilgili işletmede görevli bir İSG uzmanı mühendisin daha iyimser davranarak 
işletmenin çalışma şartlarını olduğundan daha iyi göstermesi, çalışanın ise çalışma şartlarından İSG bakımından 
şikâyetçi olması ve sonuçların buna uygun olarak çıkması beklenir. Ancak bu çalışmadaki sonuçlar bu kanıyı des-
teklememiştir. 
 
SONUÇ: Bu çalışma sonucunda; “bir işletme için İSG-YSD yöntemi endeksinin yüksek oluşu, o işletmenin İSG 
alanında o kadar ‘iyi işletme’ olduğu” hususu göz önünde bulundurularak, tehlike ve riskleri görme potansiyelinin, 
bilinç seviyesine güçlü bir şekilde bağlı olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda ayrıca; bir dış denetim meka-
nizması aracı olan İSG-YSD yöntemi, Türkiye’deki işletmelerde disiplinli ve düzenli aralıklarla uygulanırsa, ülke-
mizde İSG alanında sürekli bir iyileşme sağlanabileceği kanaatine ulaşılmıştır. 

 
Analysis and an Application of Occupational Health and Safety Management System Ra-
ting Method 
 
Ayşe Ongun1, Kemal Bi ̇len2 
1Kastamonu University, Bozkurt Vocational School, Department of Property Protection and Safety, Civil Defense 
and Fire Fighting Programme, Kastamonu, Turkey 
2Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Engineering and Natural Sciences, Department of Mechanical Engineering, 
Ankara, Turkey 
 
INTRODUCTION-SCOPE: Occupational Health and Safety Management System Rating (OHS-MSR) method, which is 
used for external inspection mechanism in workplaces, has been examined and utilized to investigate contributions 
of this performance monitoring method to the improvement of Occupational Health and Safety (OHS) conditions 
of firms. 
 
MATERIAL-METHOD: OHS -MSR method has been put into practice within the study for a metal manufacturing sector 
company with approximately 450 workers. 
 
FINDINGS: Average OHS-MSR index of the company in which the practice is made in this study has been found 
about 74.667%. In this study; OHS-MSR method has been applied to an employee, an employee representative 
and OHS expert (an engineer) working within the company and OHS-MSR indexes of the company have been found 
depending on these people as 82%, 75%, and 67%, respectively. Under general conditions in Turkey, it is expected 
that an OHS expert can behave in an optimistic manner and want to reflect working conditions better than actual 
situation. Also, it is usually expected that workers would complain about the working conditions in terms of OHS 
and that the results would support this supposition. However, results of this study have not supported this suppo-
sition. 
 
RESULT: In this study; it has been found that the potential of being aware of hazards and risks strongly depends 
on level of consciousness considering “a higher OHS-MSR method index for a workplace, ‘a better workplace’ in 
the OHS field” provision. The study also shows that a continuous development can be achieved if OHS-MSR method, 
which is an external inspection mechanism tool, is applied strictly and regularly at workplaces in Turkey. 
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Dahili ve Harici İSG Hizmet Sunucuları 
Internal And External OSH Service Providers 
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OSGB Sisteminin İş Güvenliği Uzmanları Anket 
Çalışması ile Değerlendirilmesi 
Mehmet Makar, Mustafa Yağımlı 
Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Bölümü, İstanbul 

İş güvenliği alanında dünyada kötü bir sicili bulunan Türkiye 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkararak 
iş kazalarını azaltıp bu kötü sicilden kurtulmayı hedeflemiştir. Yasayla birlikte İş Güvenliği Uzmanlarına ve 
OSGB’lere (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) büyük sorumluluklar yüklenmiş, Uzmanların tek başlarına iş güvenliği 
alanının bütün sorunlarını çözmesi beklenmiştir. 6331 Sayılı Yasadan sonra özellikle OSGB sistemi sürekli eleştiri-
lerek yetersiz olduğu ifade edilmiştir. Bu çalışma da OSGB’de çalışan İş Güvenliği Uzmanları ile bir anket yaparak 
OSGB sisteminin işlevselliğinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 
 
Bu çalışmada OSGB’de çalışan 506 İş Güvenliği Uzmanı ile internet üzerinden bir anket yapılmış ve 6331 sayılı İSG 
Kanunu ve OSGB sisteminin işlevselliği değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ankete katılanların OSGB’lerde çalışan veya 
çalışmış İş Güvenliği Uzmanları olması istenmiştir. Ankette Uzmanlara kişisel bilgiler, iş güvenliği uzmanlığı bilgileri 
ve son olarak OSGB ile ilgili bilgiler olmak üzere 3 bölümde toplam 48 soru sorulmuştur. 
 
Yapılan değerlendirmelere göre OSGB’ler İş Güvenliği Uzmanlarını çok ağır şartlarda çalıştırmakta, İş Güvenliği 
Uzmanları işlerini işveren ve OSGB baskısı nedeniyle mesleki etik kuralları çerçevesinde yerine getirememektedir. 
Uzmanların değerlendirmelerine göre OSGB sistemi başta olmak üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-
nun iş kazalarını azaltmak için yeterli olmadığı ortaya çıkmıştır. 
 
6331 sayılı Kanun ve Kanuna atfen çıkan Yönetmeliklerde değişiklikler yapılarak OSGB sistemi yeniden ele alınma-
lıdır. OSGB açma kriterleri değiştirilerek denetimler arttırılmalı, OSGB’lerin hizmet kapması ve alanı daraltılarak iş 
güvenliğine daha fazla katkı sunan ve işlevsel olan bir sistem kurulmalıdır. 

 
The Evaluation of The System of Common Health And Safety Units By The Survey Study 
of Occupational Safety Specialist 
 
Mehmet Makar, Mustafa Yağımlı 
Okan University, Institute of Sciences, Department of Occupational Health and Safety Program, Istanbul 
 
Turkey which has a poor record about the work-related accident, has introduced law on 6331 occupational health 
and safety in 2012 and worked to reduce and prevent accidents. Occupational safety specialists and common 
health and safety units were taken great responsibilities and expected to solve all problems in occupational safety 
by their own. After the law on 6331, especially system of common health and safety units is criticised and stated 
that it is incompetent. In this study, it’s aimed that finding out the functionality of common health and safety units 
system by conducting a poll with occupational safety specialists who work in common health and safety units. 
 
In this study, the survey is conducted over the internet with 506 occupational safety specialists and evaluating the 
law on 6331 and the functionality of common health and safety units. It’s expected that people who participate 
the survey should be currently working or have worked in common health and safety units. Personal informations, 
knowledge of occupational safety specialists and other advices about common health and safety units are asked 
to specialists as 3 chapters in totaly 48 questions. 
 
According to survey results, occupational safety specialists in common health and safety units work in hard condi-
tions and they can not work within codes to conduct because of pressure from employer also, especially system of 
common health and safety units, law on 6331 is not enough about reducing the occupational accidents. 
 
System of common health and safety units should be reconsidered with amending on regulations about law on 
6331. The criterias of bringing into use of common health and safety units should be changed and supervisions 
should be increased. Fuctional systems should be constituted about restricting service area of common health and 
safety units and more contributed on occupational safety. 
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Meslek Hastalıklarında Proaktif Yaklaşımlar 
Proactive Approaches For Occupational Diseases 
 

PP-126 

Seramik sektöründe meslek hastalıklarının önlen-
mesinde proaktif yaklaşımlar 
Berrin Gökçek, Alper Dibekoğlu, Sinem Taşçıoğlu 
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., Kütahya 

Amaç 
Seramik sektöründe en önemli meslek hastalığı kaynağı olan toz, gürültü ve kimyasal kullanımından kaynaklı mes-
leki risklerin mühendislik uygulamaları ve Ar-Ge çalışması ile önlenmesidir.  
 
Yöntem 
Toz, gürültü ve kimyasal kullanımından kaynaklı mesleki risklerin önlenmesi için üretim hatlarında teknolojik yenilik 
ve tehlikeli olanı tehlikesiz olanla değiştirme yönteminin uygulandığı Ar-Ge çalışması yapılmıştır. Çalışma öncesi ve 
sonrası toz ve gürültü ölçümleri yapılarak, çalışmanın etkinliği değerlendirilmiştir.  
 
Bulgular 
Mühendislik ve Ar-Ge uygulamaları öncesi ve sonrasında toz ve gürültü maruziyet değerleri ölçülmüştür. Yapılan 
faaliyet sonucunda hammadde hazırlık tesisinde solunabilir toz konsantrasyonu 5mg/m3, rektifiye bölümünde ise 
gürültü değeri, gürültü maruziyet sınır değeri olan 87 dBA’nın altına düşürülmüş ve zararlı kimyasal kullanımı 
tamamen ortadan kaldırılmıştır.  
 
Sonuç 
Hammadde hazırlık tesisinde kurulan kapalı sistem taşıma yöntemiyle tozuma önlenmiş ve çalışanların toza maru-
ziyetleri ortadan kaldırılmıştır. Rektifiye ünitesinde, rektifiye makinaları ses yalıtımlı kapalı sistem içerisine alınarak 
çalışanların gürültüden etkilenmeleri önlenmiş, ayrıca Ar-Ge çalışması ile kullanılan kimyasal değiştirilerek, yerine 
tehlikesiz kimyasal kullanımına geçilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde risklerden korunma ilkeleri etkin bir şe-
kilde kullanılarak, çalışanların toz, gürültü ve kimyasal kaynaklı meslek hastalıklarına yakalanma riski ortadan 
kaldırılmıştır. 

 
Proactive approaches to the prevention of occupational diseases in the ceramic industry 
 
Berrin Gökçek, Alper Dibekoğlu, Sinem Taşçıoğlu 
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm A.Ş., Kütahya 
 
Object 
Prevention of occupational risks arising from the dust, noise and chemical usage which are the most important 
source of the occupational disease in the ceramic industry by the engineering applications and R&D work. 
 
Method 
Technological innovation and R&D work which is replacing the dangerous by the non-dangerous are made in the 
production lines to prevent of occupational risks arising from the dust, noise and chemical usage.  
 
Findings 
The dust and noise exposure levels were measured before and after the engineering and R&D applications. As a 
result of activities, respirable dust concentration is reduced below the 5 mg/m3 in the raw material preparation 
department and noise value is reduced below the exposure limit value of 87 dBA in the rectification department 
and the use of harmful chemicals were completely eliminated. 
 
Results 
A closed transport system in raw material department prevents dusting and elimanates the dust exposure of the 
employees. The employees are prevented from being affected by noise with the taking into soundproof closed 
system of rectification machines in rectification department and also the non-dangerous chemical is put into use 
instead of hazardous chemicals with the R&D work. As a result of the activities carried out, the risk of dust, noise 
and chemical-induced occupational diseases of employess has been eliminated by using the protection principles 
from the risks effectively. 
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İş kazalarına ve meslek hastalıklarına adli bilimler 
açısından yaklaşım: posttravmatik stres bozuk-
luğu 
Filiz Ekim Çevi ̇k1, Esma Cansu Çevik2, Halim İşsever3 
1İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul, Türkiye 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir, Türkiye 
3İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul Türkiye 

Posttravmatik stres bozukluğu psikososyal hastalıklara bağlı olarak kabul edilse de diğer fiziksel, biyolojik ve kim-
yasal etmenler sonucu gerçekleşen iş kazaları yahut meslek hastalıkları sonrasında kişi de travma oluşmaz mı? 
Sağlık “sadece hastalık ya da sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali içerisinde 
olmak” olarak belirtilmektedir. Her geçen gün mesleki risk faktörlerinin sayısı giderek artmaktadır. Bilinen 
100.000’in üzerindeki kimyasalın birkaç bini alerjen, 700’den fazlası ise kanserojendir. Mesleki biyolojik risk et-
menlerinin sayısı 200’ün üzerindedir. Elliden fazla fiziksel risk faktörü, 20’den fazla ergonomik sorun çalışanların 
sağlığını tehdit etmektedir. Meslek Hastalıkları “zararlı bir etkenle ve bundan etkilenen insan vücudu arasında, 
çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu” olarak tanımlanmak-
tadır. İşle ilgili hastalıklar ise, işyerinde var olan birçok nedensel faktör ve başka risk faktörlerinin birlikte rol 
oynadığı hastalıklardır. Yani etyoloji komplekstir.Adli bilimlerde önemli yer tutan Posttravmatik stres bozukluğu 
(PTSB) bir duygudurum bozukluğudur. Korkutucu, yaşamı kısıtlayıcı veya tehlikeli bir olayla karşılaşma sonrasında 
geliştiği ifade edilmektedir. İşyeri ölçeğinde bakıldığı zaman, ölümcül veya ağır yaralanmalara neden olan, ya da 
ölüm ve yaralanma yapmasa bile ağır “ramak kala” durumları tablonun davetçisi olabilir. Bu araştırmada iş sağlığı 
ve güvenliği konusu içinde yer alan meslek hastalıkları ve iş kazalarının, adli bilimlerde önemli bir konu olan, 
posttravmatik stres bozukluğu kapsamında değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 

 
Forensic Scientific Approach to Occupational Accidents and Occupational Diseases: Post- 
Traumatic Stress Disorder 
 
Filiz Ekim Çevi ̇k1, Esma Cansu Çevik2, Halim İşsever3 
1Istanbul University, Institute of Forensic Sciences, Istanbul, Turkey 
2Dokuz Eylül University, Faculty Of Medicine, Izmir, Turkey 
3İstanbul University, Istanbul Faculty Of Medicine, Department Of Public Health, İstanbul, Turkey 
 
Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) is being reviewed within the frame of psychosocial disor-
ders.However,would it not create any trauma on a person after that person is being exposed to occupational 
diseases and/or occupational accidents, which take place as a result of any kind of physical, biological, and chemical 
factors? Health is being defined as, ‘a state of complete well being both physically, psychologically, and socially,not 
limited only to the exclusion of diseases and/or disabilities from one’s self’. In each and every day, the number of 
occupational risk factors increases. Out of more than one hundred thousand known chemicals,a couple of thousand 
is allergenic and more than seven hundred is carcinogenic. The number of occupational biological risk factors is 
above two hundred. More than fifty physical risk factors and twenty ergonomic problems pose threat on the emp-
loyees’ health. Occupation-related diseases come at the second place by number and the least commonly seen 
diseases are the occupational diseases. Occupational Diseases are being defined as, ‘a group of diseases in which 
action-reaction and cause-effect relations specific to the work being done are being revealed between a harmful 
factor and a human body getting affected by it’. Occupation-related diseases, on the other hand, are diseases, in 
which variable causal factors that exist in a work place and other risk factors play a role together. This means 
etiology is complex. PTSD is a mood disorder that is important in the forensic sciences. It is being developed after 
an encounter with a terrifying, life-limiting or dangerous incident. From a workplace perspective, circumstances 
that cause deadly or severe or deadly-to-be injuries might call for such a situation.In this study,it is being intended 
to evaluate the occupational diseases and occupational accidents within occupational health and safety, which is a 
significant topic in the forensic sciences,under the scope of PTSD. 
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sağlık çalışanlarında meslek hastalıkları 
Gonca Şener 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 

1939 yılında çıkarılmış olan Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin sağlık 
çalışanlarının sağlığı ve güvenliği hakkındaki hükümleri gelişen tıp teknolojisinin gerisinde kalmıştır. Bu nedenle 
Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 05.07.2012 tarihine yürürlüğe giren Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Rad-
yasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik hü-
kümleri ve ekindeki sağlık muayenesi hakkında (görme duyusunda ve ciltte sorunlar gibi parametreler) sağlık 
çalışanlarının bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin iridyum 192 ile çalışmalar ve girişimsel floroskopik uygula-
malarda çalışanlar kişisel cep dozimetresine ek olarak el bileği veya yüzük dozimetresi taşıması gerekmektedir. 
Sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanımın önemi ve kullanımı konusundaki gözlenmiş olan bilgi yetersizlikle-
rinin (cep dozimetresini kurşun yelek üzerine takmak, ameliyat esnasında seyyar röntgen cihazı ile görüntüleme 
yapılırken koruyucu tedbirleri almamak gibi) engellenmesi için önlemler alınmalıdır. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından çıkarılan ve 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı 
Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre; meslek gereği enfeksiyon hastalıklarına özellikle maruz kişilerdeki viral he-
patit, tüberküloz gibi enfeksiyon hastalıkları (D-4 Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar), iyonlayıcı ışınlarla olan katarakt, 
akciğer kanseri gibi hastalıklar (E-Fizik Etkenlerle Olan Meslek Hastalıklar), kanserleşmeyen cilt hastalıkları (B-
Mesleki Deri Hastalıkları) meslek hastalığı sayılmaktadır. Bu bilgiler ışığında enfeksiyon hastalıklarına karşı sağlık 
çalışanlarının bağışıklığının takip edilmesi, ameliyat esnasında kesici/delici aletlerin transferi için nötral alan kulla-
nılması, kullanılmış kesici/delici aletler için güvenli kaplar (sharp-box) kullanılması gerekmektedir. Patoloji labora-
tuvarında çalışanlar, kimyasallar kullanarak (ksilol, formalin) doku boyama ve işleme işlemlerini HEPA filtreli ha-
valandırmalı kabinlerin içinde gerçekleştirmesi kimyasal maruziyetini engelleyecektir. Ameliyathanedeki anestezi 
gazlarına maruz kalan kadınlarda fertilite bozuklukları ve düşük doğum ağırlığı gözlemlendiğini bildiren bilimsel 
yayınlar mevcuttur. Sunulacak bildiride proaktif yaklaşım doğrultusunda, sağlık çalışanlarının kendi sağlığını ihmal 
etmesine örnekler verilecek, sağlık çalışanlarının hayat kalitelerini yükseltmek için meslek hastalıklarını engelleyici 
tedbirler anlatılarak konunun önemi vurgulanacaktır. 

occupational diseases in health workers 
 
Gonca Şener 
MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY 
 
The provisions of the “Health And Safety Of Health Care Workers On Radiology And Electricity Treatment Regula-
tions” –that issued in 1939- have lagged behind the growing medical technology. Therefore, health professionals 
should be made aware about the provisions of regulation about “The Radiation Dose Limits And Working Principles 
Of Health Personnel At Medical Examination With Ionizing Radiation Sources” (Ministry of Health-05.07.2012) such 
as parameters skin/eye problems. For example, in studies with iridium 192 and interventional fluoroscopy appli-
cations, employees are required to carry personal wrist or ring dosimeter in addition to the pocket dosimeters. 
Observed lack of knowledge of about the use of personal protective equipment in health care workers (wear pocket 
dosimeter onto the lead vest, not use protective measures with portable x-ray machine during surgery) must be 
prevented. In “Determination Process For Loosing Job Work Force And Power Loss Rate Regulation” (Social Security 
Agency-01.09.2013) infectious diseases such as tuberculosis, hepatitis (D-4 Occupational Infectious Diseases), 
cataract with ionizing radiation (E-Occupational Diseases from Physical Agents), non-cancerous skin disorders (B-
Occupational Skin Diseases) is considered an occupational disease. Monitoring Health care personnel’s immunity 
against the infectious diseases, using sharp box or neutral field for the transfer of cutting / piercing instruments 
are compulsary. Working in pathology laboratories using chemicals (toluene, xylene, formaldehyde) to perform 
dyeing and processing operations in the tissues of HEPA-filtered ventilated cabins will prevent chemical exposure. 
Women exposed to anesthetic gases in the operating room of scientific publications indicating that the observed 
fertility disorders and low birth weight are available. Report to be submitted in accordance with the proactive 
approach, health workers will be given to examples of neglecting their own health, the health of occupational 
disease preventive measures to raise the quality of life of its employees explaining the importance of the subject 
will be emphasized. 
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Lokal havalandırmanın kaynak gazları maruziye-
tine etkilerinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği 
yaklaşımı ile incelenmesi 
Hasan Deniz Yılmaz 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara, Türkiye 

Günümüzde makine ve metal imalat sanayinde kaynak yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaynak işlemi sı-
rasında insan sağlığına zarar verebilecek zehirli gazlar, duman ve parçacıklar oluşmakta ve çalışanın bunlara maruz 
kalması meslek hastalığı riskini arttırmaktadır. Bu gibi hava kirleticilere karşı yeteri kadar korunma sağlanmadığı 
takdirde, meydana gelecek rahatsızlıkların telafisi çok zordur. Bu nedenle çalışma alanları; kaynak yöntemi ve 
uygulama koşulları dikkate alınarak havalandırma sistemleri yardımıyla zararlı maddelerden arındırılmalıdır. Hava-
landırma problemleriyle ilgili olarak sayısal analiz yöntemi kullanımının, tasarım sürecinde zaman, işgücü ve ope-
rasyonel maliyetleri düşürdüğü bilinmektedir. Bu çalışmada, gazaltı kaynak yöntemi kullanılan bir işyerinde, çalı-
şanın maruz kaldığı zararlı gazlar (karbon dioksit, karbon monoksit ve ozon), Fluent Hesaplamalı Akışkanlar Dina-
miği yazılımı ile sayısal olarak incelenmiştir. Farklı kullanım senaryoları ile analizleri yapılan lokal havalandırmanın, 
çalışanın karşı tarafında konumlandırılmasının en uygun sonuçları verdiği belirlenmiştir. Bu koşullarda kullanılan 
lokal havalandırmanın, kaynak gazlarına olan maruziyeti %91,5 oranında azaltabildiği görülmüştür. Belirlenen ko-
numlandırma üzerinden havalandırma sistemi parametreleri (emiş ağzı ve kaynak noktası arası yükseklik, uzaklık, 
emiş ağzı yarıçapı) değiştirilerek etkileri incelenmiştir. Emiş ağzı ile kaynak noktası arası mesafenin azaltılmasının 
havalandırma sistemi verimini %68,6’dan %100’e çıkarabildiği görülmüştür. Havalandırma sistemi veriminin, emiş 
ağzının kaynak seviyesinde konumlandırılması ile %59,6’dan %70,4’e, emiş ağzı yarıçapının arttırılması ile de 
%70,4’ten %75,5’e çıktığı belirlenmiştir. 

Study on effects of local ventilation to welding gases exposure by computational fluid 
dynamics approach 
 
Hasan Deniz Yılmaz 
Ministry of Labor and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety, Ankara, Turkey 
 
Today, welding method is widely used in machinery and metal manufacturing industry. During the welding process, 
it is composed of toxic gases, smoke and particles that can be harmful to human health and employee's exposure 
to them increases the risk of occupational disease. Unless provided enough protection against air pollutants such 
as these, it is very difficult to compensate of the ailments that will occur. Therefore worksplace should be purified 
from harmful substances with the help of ventilation systems considering the welding methods, materials and 
application conditions. The use of numerical analysis methods for ventilation problems is known to decrease time, 
labor force and operational costs in the design process. In this study, harmful gases (carbon dioxide, carbon 
monoxide and ozone) to which the employee exposed are analyzed numerically with Fluent Computational Fluid 
Dynamics in a workplace uses undergas welding method. Local ventilation analyzed with different usage scenarios 
is determined that gives optimum results on the opposite side of the employee. It was observed that the local 
ventilation used in such conditions can reduce exposure to welding gases by %91,5. Effects of parameters were 
investigated by changing ventilation system parameters (including the distance and level between suction nozzle 
and welding point, radius of suction nozzle) over specified positioning. It was seen that reducing the distance 
between suction nozzle and welding point could increase the efficiency of ventilation system from %68,6 to %100. 
It was also determined that the efficiency of ventilation system can increase from %59,6 to %70,4 with positioning 
suction nozzle at welding level and from %70,4 to %75,5 with increasing suction nozzle radius. 
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Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hasta 
Bakıcılarda Kas iskelet Sistemi Sağlığının Değer-
lendirilmesi 
Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Lüfti Saltuk Demir, Elif Nur Yıldırım Öztürk, Fatma Çağlayan, Hülya Duman, 
Tahir Kemal Şahin, Uğur Alp Varçın 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı 

GİRİŞ: İşe bağlı gelişen hastalıklardaki yeni olguların çoğunluğunu Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları oluşturmaktadır. 
Sağlık çalışanlarının büyük bir çoğunluğu kas iskelet sistemi sorunları açısından risk taşımaktadır. Sağlık çalışanla-
rında en fazla risk taşıyan gruplardan bir tanesi hasta bakıcılardır. Bu çalışmada amaç, Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi Meram Tıp Fakültesi’nde çalışan hasta bakıcıların kas–iskelet sistemi sağlığının değerlendirilmesi ve bu du-
rumu etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. 
YÖNTEM: Kesitsel tipteki bu çalışma, 2016 Ocak ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Has-
tanesi’nde çalışan hasta bakıcılar ile yapılmıştır. Meram Tıp Fakültesinde çalışan 282 kadrolu hasta bakıcıdan çalış-
maya katılmayı kabul eden 230 hasta bakıcı çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından hazırlanan 
25 soruluk bir anket formu ve kas-iskelet sistem rahatsızlıklarının tesbitinde kullanılan Nordic Kas-İskelet Sistemi 
Anketi(Nordic Musculoskeletal Questionnaire-NMQ) kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS programı ile yapılmıştır. 
BULGULAR: Hasta bakıcıların çoğunluğu(%85) erkekti. Yaş ortalaması 37,26±6,90 dı. Çalışma süreleri 16,94±8,41 
yıl olarak tespit edildi. Evlilerin oranı %82,7’di. Yaklaşık 1/5’ i tanı konulmuş bir hastalığı bulunduğunu, %70’i ağrı 
kesici ilaç kullandığını, bunlarında %65’i ara sıra, %3,9’u düzenli olarak ilaç kullandığını belirtti. Sürekli gündüz 
vardiyasında çalışanlar %28, vardiya çalışması yapanlar 2/3’ e yakındı. Son 1 yıl içinde fizik tedavi polikliniğine 26 
kişi, ortopedi polikliniğine 45 kişi başvurduğunu, 21 kişi kas iskelet sistemi hastalığına bağlı istirahat raporu aldığını, 
6 kişi sağlık sorunu nedeniyle iş değişikliği yaşadığını belirtti. Hasta bakıcıların %37,4’ü kas iskelet sisteminde ağrı 
şikayetleri olduğunu ifade etti. Son 12 ay içinde en çok acı/ağrı/rahatsızlık/uyuşma hissettikleri 5 bölgeyi sırasıyla 
alt sırt %25,3, diz %17,4, ayak bileği %13,6, omuz %13,1, kalça/uyluk %12,4 olarak belirtiler. Meslekte çalışma 
süresi, vardiyalı çalışma, ameliyathane, yoğun bakım, yatan hasta servisi gibi hastane içinde çalışılan bölümle kas 
iskelet sisteminde ağrı şikayeti varlığı arasında bir ilişki saptanmadı. 
SONUÇ VE ÖNERILER: Tüm hasta bakıcılara kas iskelet sistemi sağlığını koruma ile ilgili eğitim verilmeli, alt sırt 
ve bel sağlığı konularında eğitime öncelik verilmelidir. 

Evaluation of the musculoskeletal system of health care workers in hospital of meram 
medicine faculty 
 
Mehmet Uyar, Yasemin Durduran, Lüfti Saltuk Demir, Elif Nur Yıldırım Öztürk, Fatma Çağlayan, Hülya Duman, 
Tahir Kemal Şahin, Uğur Alp Varçın 
Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty Public Health Department 
 
INTRODUCTION:Musculoskeletal disorders constitutes the most part of new cases in work-related ilnesses. Most he-
althcare professionals are at riks in terms of musculoskeletal disorders. One of the groups carrying risk most 
among the healthcare professionals is healthcare workers. The purpose of this work is to evaluate the state of 
health of healthcare workers working in Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine and to determine 
the factors that have an impact on musculoskeletal system’s condition. 
Materıals and METHODS: This cross-sectional type study is conducted in January, 2016. Of 282 staffed healthcare 
workers who works in Meram Faculty of Medicine, 230 healthcare workers forms the study pool. A 25-question 
survey form prepared by researchers and the Nordic Musculoskeletal System Questionnare ( NMQ ), used in the 
determination of musculoskeletal system disorders, is used. Analysis of the data is done with SPSS Software. 
RESULTS: Average of age was 37,26 ± 6,90. Duration of service lives so far was found to be 16,94 ± 8,41 years. 
70% remarked that they use analgesic. 21 participants stated that they took a medical report due to musculoske-
letal disorders, 6 stated they experienced a job change because of health issues. 37,4% of healthcare workers 
pointed out that they have pain complaints with their musculoskeletal system. They identified the five body parts 
at which they feel pain/discomfort/paresthesia as lower back ( 25,3% ), knee ( 17,5% ), ankle ( 13,6% ), shoulder 
( 13,1% ) and hip/femur ( 12,5% ). There is no relationship between pain complaints regarding musculoskeletal 
system and any of the factors service life, working in shifts, working in installments inside hospitals such as ope-
rating room, intensive care, inmate services has been determined. 
CONCLUSION:All healthcare workers ought to be given education concerning keeping musculoskeletal system 
healthy, education on lower back and waist should be prioritized. 
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Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Proğramı Öğrenci-
lerinin Radyasyondan Korunmaya Yönelik Dü-
şüncelerinin Değerlendirilmesi 
Nurhan Gümrükçüoğlu 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Trabzon 

GİRİŞ: İnsanoğlu varoluşundan bu yana sürekli olarak radyasyonla iç içe yaşamak zorunda kalmıştır. Gelişmiş 
endüstriyel ekonomilerin ve yüksek yaşam standartlarının, doğada mevcut olmayan bazı radyasyon kaynakları 
kullanılmadan süreklilik gösterebileceğini düşünmek şimdilik pek mümkün gözükmemektedir. 
Radyasyonun ışık hızıyla (3x107 m/sn) hareket ettiği ve enerjisini etkileştiği maddeye yaklaşık olarak 10-17 saniye 
gibi oldukça kısa bir süre içerisinde transfer ettiği düşünülecek olursa, alınacak önlemlerin radyasyona maruz kal-
madan önce uygulanması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Proğramı öğrencilerinin radyasyondan korunma ile ilgili 
görüşleri doğrultusundaki bilgi düzeylerini değerlendirmek ve bu konudaki farkındalıklarının radyasyon tehlikelerine 
karşı katkısını ortaya çıkarmaktır.  
YÖNTEM: Bu çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Nitel araştırma, gözlem görüşme ve döküman 
analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül 
bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanır. Çalışma, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Proğramına kayıtlı 65 öğrenci ile 
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen, açık uçlu sorulardan oluşan yarı 
yapılandırılmış görüşme formu ve verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır.  
BULGULAR: Öğrencilerin radyasyondan korunmaya yönelik bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı belirlenmiştir. Bunun 
yanı sıra öğrencilerin bu çalışma ile konuya ilgilerinin artmış olması, gelecekte mesleklerini icra ederken başarılarını 
olumlu yönde etkileyeceğini düşünmeleri bulgular arasındadır. 
SONUÇ: Radyasyondan tamamen arındırılmış bir ortamda yaşamamız ve ondan tümüyle korunmamız şimdilik 
mümkün gözükmemektedir. Ancak, bazı önlemler alarak maruz kalabileceğimiz radyasyon miktarını en aza indir-
meye çalışabiliriz. Çalışmanın sonunda, öğrencilerin Radyasyondan korunmaya yönelik yeterli düzeyde bilgiye sahip 
olmadıkları sonucuna varılmıştır. Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma ders saatinin artırılması ve ders 
içeriğinin yapılandırılmasının mesleki gelişimleri açısından faydalı olabileceğini düşündükleri tespit edilmiştir. 

Medical Imaging Techniques Program Students Evaluation Of Thoughts For Radiation 
Protection 
 
Nurhan Gümrükçüoğlu 
Vocational School of Health Science, Blacksea Technical University, Trabzon,Turkey 
 
PURPOSE: The aim of this study, the students of medical imaging Techniques Program radiation protection assess 
the direction regarding this level of knowledge and awareness of radiation dangers revealing the contribution. 
METHOD: In this study, qualitative research approach. Qualitative research, observation and document analysis 
as well as qualitative data collection method used, the perceptions of and events in a way that is holistic and 
realistic natural environment to expose is defined as a process that is being monitored for qualitative research. 
Study, Karadeniz Technical University, Vocational school of Health Sciences Medical İmaging Program was carried 
out with 65 registered student. Developed by the researchers as a means of data collection, semi-structured 
interview form consisting of open-ended questions and the data analysis of the descriptive analysis technique. As 
data collection tool developed by the researchers, descriptive analysis technique for the analysis of semi -structured 
interviews with open-ended question form and the data are used. 
FİNDİNG: Information for protection from the radiation level of the students is not enough. As well as the incre-
ased interest in the subject of this study, the future success when pursuing their profession are among the findings 
would affect thinking positively. 
RESULT: We live in an environment completely free of radiation and we fully protected him for the time elapses. 
However, taking precautions to minimize the amount of radiation we can be exposed to. At the end of the study, 
students do not have adequate information for radiation protection. Radiation safety and radiation protection, 
increasing of the lessons and lesson content configuration that we thought it would be useful in terms of professi-
onal development are identified. 
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Meslek Hastalıkları İstatistiklerinin Geliştirilmesi 
Improvement of The Statistics of Occupational Diseases 
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Bir Ülkenin Kalkınma Göstergeleri ile İş Kazaları 
İstatistiklerini Karşılaştırmak: 2001-2014 Ara-
sında Türkiye'de İş Kazalarının Trendlerini Ta-
nımlanması 
Bünyamin Esen 
Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul 

İş kazaları, tüm dünyada, özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinde, olduğu gibi Türkiye’de de çalışma yaşa-
mının temel problemlerinden biridir. Ülkede 2001-2012 arasında yıllık ortalama 73bin iş kazası olmuş, bu kazalar 
sonucu yılda ortalama 1100 çalışan hayatını kaybetmiş ve 2000 çalışan sakat kalmıştır. Hem birey hem de makro 
düzeyde etkileri olan bir problem olarak iş kazaları, bir ekonominin kalkınma seviyesine zarar vermektedir. Bu 
çalışma Türkiye’de 2001-2014 arasındaki iş kazalarını incelemekte ve bu zaman zarfında çeşitli kriterlere göre 
genel trendleri tanımlamaya çalışmaktadır. 
Çalışma, ülkede iş kazalarının toplam sayısında, iş kazalarına bağlı ölümlerde ve kalıcı sakatlanmalarda 2012 yılına 
kadar belirgin bir düşüş trendi tanımlamaktadır. İlave olarak, iş kazası geçirenlerin ortalama yaşında artış görül-
mektedir. Ekonomik sektörler açısından bakıldığında, 2001-2012 arası metal üretimi, inşaat, tekstil, kömür ma-
denciliği en problemli sektörler arasındadır. Bu arka plana göre, çalışma önemli politika değişikliklerinin iş kazalarını 
sınırlandırmada sınırlı rolü olduğunu tespit etse de, tüm sektörler açısından yapısal sorunun devam ettiğini, politi-
kaların ancak sınırlı etkileri olduğunu gözlemler. 
Çalışma 2012 yılında, 6331 sayılı Kanun ile birlikte gelen iş sağlığı ve güvenliği rejimindeki radikal değişiklik son-
rasında, kritik bir dönüşüm tanımlamakta ve bu tarih sonrasında iş kazalarının sayısında yükselen bir artış trendi 
gözlemlemektedir. 
Son olarak, Türkiye’nin kalkınma verilerini (kişi başı GSMH ve istihdamda artış) iş kazaları karşılaştıran çalışma bu 
ikisi arasında güçlü bir korelasyon tespit etmiştir. 

Comparing the Statistics of Work Accidents to the Development Levels of a Country: 
Defining Trends in Work Accidents in Turkey between 2001 and 2014 
 
Bünyamin Esen 
Bogazici University, Department of Political Science and International Relations, Istanbul, Turkey 
 
Work accidents appears to be one of the main problems of Turkey’s labour market as it is a problem all over the 
world, especially for emerging economies. Between 2001 and 2012, annually 73 thousand work accidents have 
happened in the country in average. In this period, annually, 1,100 worker has died due to work accidents and 
2,000 became permanently incapable annually. As a problem which has implications both in the individual level 
and in the macro level, work accidents have harms over the development of an economy. This study scrutinize 
work accidents in Turkey between 2001 and 2014 (as the latest statistics) and involves in assessing the general 
trends in this timeline according to various criteria. 
The study identifies a significant downward trend in the total number of work accidents, the number of deaths due 
to work accidents and the number of permanent disabilities due to work accidents till 2012. Additionally, the study 
identifies an ageing trend among injured workers. When assessed by economic activities and sectors, although 
some improvements are visible among sectors from 2001 to 2012, manufacture of metal goods, construction, 
textile, coal mining are remaining as the most problematic sectors in terms of work accidents. In this background, 
the study discuss that although important policy changes have a positive effect for limiting work accidents, the 
main structural problems are remaining in all sectors, thus, policies had limited effectiveness over work accidents. 
The study identifies a critical juncture after 2012, after the change of the occupational health and safety regime 
radically by the Act No 6331 of 2012 and an emerging trend of increase in work accidents. 
Finally, by comparing Turkey’s development trends (GDP per capita increase and increase in employment) the 
paper identifies a strong correlation between Turkey’s development trends with the work accidents. 
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Ülkemizdeki 2007 – 2014 Yılları Arasındaki İş Sağ-
lığı ve Güvenliği İstatistiklerinin Standardize Edi-
lerek Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi 
Mustafa Eryüksel, Gülşah Süne 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, 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 tutulamadığından, bazı önemli terminlerin tanımında (Meslek Hastalığı tanımı gibi) 
eksiklikler oluşmaktadır. Bu çalışmada, 2007-2014 yılı ÇSGB’nin SGK istatistik yıllıkları incelenmiş, iş kazası ve 
meslek hastalıkları: yaş, ay, saat, cinsiyet, meslek grupları, sigortalının son işveren nezdindeki çalışma süresi, 
çalışan sigortalı sayısı; iş kazaları: yara türü, yaranın vücuttaki yeri, çalışılan çevre-ortam, kaza anında sigortalının 
yürütmekte olduğu genel faaliyet, olayı normal seyrinden saptıran ve kazaya sebebiyet veren olay, yaralanmaya 
sebep olan olay, kullanılan materyal; meslek hastalıkları: tanı alt gruplarına göre incelenmiş yukarıdaki durumlara 
göre standardize edilerek değerlendirilmiştir. 
Elde edilen verilerde, ilk on 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) ve İş 
Güvenliği (Üretim ve Mal Güvenliği) veri tabanı hazırlanması için yapılması gerekenler belirlenmiştir. Ülkemizde iş 
sağlığı ve güvenliği istatistiklerine, psikolojik destek alan ve/veya psikiyatrik ilaç kullanan sigortalı sayılarını ve iş 
kollarının belirtilmesi gerekmektedir. Kazaların büyük bir oranının insan faktöründen kaynaklandığını düşünürsek 
bu bağlamda gerekli önlemlerin alınması için bu veriler önem arz etmektedir. Bu çalışmada psikolojik destek alan-
ların ve psikiyatrik ilaç kullananların genel il nüfusu bazında standardizasyonu yapılarak iller bazında zorunlu si-
gortalı sayılarına göre yapılan iş kazası ve meslek hastalıkları standardizasyonu ile karşılaştırılarak anlamlı sonuçlar 
elde edilmeye çalışılmıştır.  
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. 

In Our Country İn 2007 - 2014 Between Standardized and Evaluation of Occupational 
Health and Safety Statistics and Development 
 
Mustafa Eryüksel, Gülşah Süne 
New Century University, Occupational Health and Safety Department, Istanbul 
 
Occupational safety and occupational health management systems databases are becoming increasingly important. 
This database is a basic requirement of quality standards, it is relatively easy to plant some in the business. But 
across the country the necessary statistics because it was not maintained at a level sufficient, in the definition of 
some important dates (such as the definition of occupational disease) composed of the shortcomings. In this study 
year, 2007-2014 annual statistics of the Ministry of Labour and social security of the social security institution has 
been assessed and examined and standardized. 
The obtained data, we ranked the top ten provinces, made the ranking, the results were found outside the usual 
information. In particular, these findings are not very reliable as well as occupational disease statistics in informa-
lity, to explain the data, or other statistic tips are tried to be sought. 
 
As a result, the common omissions and inaccuracies, in light of a good job Health (Health and safety of employees) 
for the preparation of the data base it is determined what needs to be done. In this study, overall, psychological 
support and psychiatric fields on the basis of provincial population of drug users made on the basis of the number 
of insured by compulsory standardization is done according to that to obtain meaningful results by comparing with 
the standardization of work accidents and occupational diseases has been studied. 
In our country, need reliable information. This is no time to react for the creation of data bases that will provide 
reliable data. The only way to prevent occupational accidents and diseases, the reasons and for good measure will 
be assessed. If this is a correct assessment, however, the creation of a reliable data base it will be possible. 
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Ülkemizdeki 2007 – 2014 Yılları Arasındaki Mes-
lek Hastalıkları İstatistiklerinin Standardize Edile-
rek Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi 
Mustafa Eryüksel, Gülşah Süne 
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul 

İş güvenliği ve iş 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 tutulamadığından, bazı önemli terminlerin tanımında (Meslek Hastalığı tanımı gibi) 
eksiklikler oluşmaktadır. Bu çalışmada, 2007-2014 yılı ÇSGB’nin SGK istatistik yıllıkları incelenmiş meslek hasta-
lıkları: yaş, ay, saat, cinsiyet, meslek grupları, sigortalının son işveren nezdindeki çalışma süresi, çalışan sigortalı 
sayısı, iş kolu, il, tanı alt gruplarına göre incelenmiş yukarıdaki durumlara göre standardize edilerek değerlendiril-
miştir. 
 
Elde edilen verilerde, ilk on 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 hazırlanması için yapılması gerekenler belirlenmiştir. Ülkemizde iş sağlığı istatistiklerine, psikolojik destek 
alan ve/veya psikiyatrik ilaç kullanan sigortalı sayılarını ve iş kollarının belirtilmesi gerekmektedir. Şuan saptanması 
zor olan psikolojik temelli hastalıkların işle ilgisinin saptanması ve gerekli önemlerin alınabilmesi için önemli bir 
husustur. Bu çalışmada psikolojik destek alanların ve psikiyatrik ilaç kullananların genel il nüfusu bazında standar-
dizasyonu yapılarak iller bazında zorunlu sigortalı sayılarına göre yapılan meslek hastalıkları standardizasyonu ile 
karşılaştırılarak anlamlı sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır.  
 
Ülkemizin, güvenilir verilere ihtiyacı vardır. Bu güvenilir verileri sağlayacak veri tabanlarının oluşturulması için hiç 
vakit kaybetmeden harekete geçilmelidir. Meslek hastalıklarını önlemenin tek yolu, nedenlerini iyi ölçmek ve de-
ğerlendirilmekle olur. Bu doğru değerlendirme ise, ancak güvenilir veri tabanlarının oluşturulmasıyla mümkün ola-
caktır. 

 
In our country, 2007 – 2014 statistics of occupational diseases and development of 
standardized assessed 
 
Mustafa Eryüksel, Gülşah Süne 
Yeni Yuzyil University, Occupational Health and Safety Department, Istanbul 
 
Occupational safety and occupational health management systems databases are becoming increasingly important. 
This database is a basic requirement of quality standards, it is relatively easy to plant some in the business. But 
across the country the necessary statistics because it was not maintained at a level sufficient, in the definition of 
some important dates (such as the definition of occupational disease) composed of the shortcomings. In this study, 
annual statistics of occupational diseases are examined and csgb year 2007-2014 SSI: age, month, time, gender, 
professional groups, in the words of the last of the insured employer, working time, working the number of insured, 
business, County, diagnostic sub-groups were analyzed according to the above situations has been assessed ac-
cording to standardized. 
 
The data obtained in the first pre-sorted in the ranking, yielded results beyond the usual information. Very unreli-
able, especially as the statistical findings in this extraordinary occupational disease, or other statistical data from 
the tips she tried to be explained not to call me. 
 
As a result, the common omissions and inaccuracies, in light of a good job Health (Health and safety of employees) 
for the preparation of the data base it is determined what needs to be done. Occupational Health Statistics in our 
country, receiving support psychological and/or psychiatric medication on the use of the insured and number of 
the lines of business must be noted. Now that are difficult to detect psychological-based diseases is necessary for 
the purpose of identification and the importance of being involved in is an important consideration. In this study, 
overall, psychological support and psychiatric fields on the basis of provincial population of drug users made on 
the basis of the number of insured by compulsory standardization according to standardization of occupational 
diseases has been studied to obtain meaningful results by comparing with made. 
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Çağrı Merkezler�n�n İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Açısın-
dan Değerlend�r�lmes� 
Adem Yaşar1, Fatih Alpsoy1, Ertuğrul Taçgın2 
1Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş Erzurum 
2Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Göztepe / İstanbul 

Her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte müşterilerin ihtiyaçlarında da değişmeler olmaktadır. Bu değişime ayak 
uydurmak isteyen, müşterilerin sorunlarına hızlı ve doğru çözümler bulmak isteyen işletmeler artık müşterilerine 
telefon ile de hizmet vermeye başlamışlardır. Bankacılık, medya, telekom gibi kurumsal hizmet kuruluşlarının bu 
sistemi kullanması nedeniyle hem ülkemizde hem de dünya da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu maka-
lede; çağrı merkezlerinde çalışma şartları, gürültü, sağlık sorunları, vardiya sistemi, iş yoğunluğu gibi konuların 
çalışanlara etkileri incelenmiştir. 

 
Safety And Health At Work Evaluatıon Of Call Centers 
 
Adem Yaşar1, Fatih Alpsoy1, Ertuğrul Taçgın2 
1Assistt Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş Erzurum 
2Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Göztepe / İstanbul 
 
There has been some shifts about needs of the customer through the devevlopments of technology. Companies 
which try to adopt to those changes and find rapid and valid solutions for their costumers initiate call centers for 
the purpose of costumer satisfaction. Because this service has been used in the sectors of banking, media and 
telecommunication it has been a popular service in both domestic and global manner. İn this article it is examined 
the impact of the issues such as working conditionss in call center, noise health problems, shifts system, workload 
on workers.  
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Bel Koruma Programları Nasıl Yapılandırılmalı ve 
Yürütülmelidir? 
Ahmet Selçuk Atalay 
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. 

Kas iskelet sistemi hastalıkları, işle ilgili sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutmaktadır. ABD Çalışma İstatis-
tikleri Bürosu’nun verilerine göre işgünü kayıplarının %34’üne bu hastalık grubu sebep olmaktadır. İşe bağlı kas 
iskelet sistemi rahatsızlıklarının ciddi bir kısmını bel sorunları oluşturmaktadır. Kaldırma, itme, çekme gibi işlerin 
yoğun olduğu işyerlerinde bel sorunları daha da büyük bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma ve gü-
venlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkarılan “Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği” genel olarak işyerlerinde kas 
iskelet sistemi rahatsızlıklarının, özel olarak da bel sorunlarının önüne geçmek için bir çerçeve çizmektedir.  
Bel rahatsızlıklarının sebepleri arasında; çalışma ortamındaki ergonomik sorunlar, çalışanların riskli davranışları, 
bireysel riskler, iş planlamasındaki yanlışlar gibi başlıklar yer almaktadır. Geniş bir yelpazeye yayılan bu sorunları 
tespit etmek ve önüne geçmek için sadece eğitimler vermek yerine, çalışanların katılımının sağlanacağı ve zamana 
yayılan “bel koruma programları” oluşturmak daha etkin sonuçlar oluşturacaktır.  
Bu çalışmada, dünya örneklerinden de yararlanarak bir “bel koruma programının” hangi içeriklerle, nasıl bir katı-
lımla yapılandırılması ve yürütülmesi gerektiğine ilişkin öneriler geliştirilmiştir.  
Bu programlarda, işle ilgili bel sorunlarının riskli durumlar, riskli davranışlar, kişisel sağlık riskleri ve işyeri sağlık 
güvenlik kültürü açılarıdan ele alınması gerekir. Bel koruma programlarının önemli bileşenlerinden birisi iletişim 
çalışmalarıdır. Program süresince işyerinde, belle ilgili tehlike ve risklerin, koruma için uygulanacak yöntemlerin 
iletişimi değişik odaklar tarafından yürütülmelidir. İşyerindeki ergonomik riskler çalışanların katılımı ile analiz edil-
melidir. Programı yürütmek için oluşturulacak ekipler, işyerindeki riskler çerçevesinde ergonomik iyileştirmeler 
geliştirme konusunda çalışmalar yürütürler. Programın etkinliği, işyeri sağlık kayıtları, oluşturulacak gözlem ekip-
lerinin dolduracağı formlar ve anketler üzerinden değerlendirilebilmektedir. 

 
How Should Low Back Protection Programs be Structured and Run? 
 
Ahmet Selçuk Atalay 
FNSS Defence Systems Inc. 
 
Musculoskeletal disorders (MSDs) have an important place among the work related health problems. According to 
the USA Labor Statistics Office data, 34% of the lost work day occur due to MSDs. A serious part of MSDs is low 
back (LB) problems. At work places where lifting, pushing, pulling are intense, we face the LB problems as a major 
issue. “The Regulation for Carrying Objects by Hand”, which was released by the Ministry of Labor and Security in 
2013 draws the frame of the works that are intended to prevent MSDs, specifically the LB problems.  
Among the reasons of LB problems, there are ergonomic problems at workplaces, risky behaviors of the employees, 
individual risks, mistakes in work planning and other similar reasons. In order to determine these various problems 
and to avoid them, it will produce more beneficial results to form “LB Protection Programs (LBPP)”, which will 
include the participation of the employees, instead of merely providing trainings on the issue.  
In this study, recommendations are developed about how a “LBPP” should be structured and which content should 
be included in the curriculum by making use of the sample programs in the world.  
The problems on LB must be handled in the light of risky situations, risky behaviors, individual health risks and 
workplace culture. One of the most important components of LBPP is the communication of the dangers and risks 
about LB at workplace. The ergonomic risks at workplaces must be analyzed with the participation of the emplo-
yees. The teams that will be formed to run the program perform the works on ergonomic improvements in the 
light of the risks at workplace. The efficiency of the program can be evaluated over the health records, the forms 
that will be filled by the observation teams and over the questionnaires. 
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Okul Öncesi Öğretmenlerin Gürültüye Maruziye-
tinin Değerlendirilmesi 
İbrahim Bulduk, Damla İşci, Abdullah Demir 
Uşak Üniversitesi 

Günümüzde yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de 
gürültüdür. Gürültüyü, “hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses” olarak tanımlanabilir. Fiziksel risk etmen-
lerinden olan gürültüye eğitimciler özellikle okul öncesi eğitimcileri maruz kalmaktadırlar. Gürültüye maruz kalma-
nın sonucunda eğitimcilerin ilerleyen yaşlarında işitme kaybı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında Uşak ili sınırları 
içerisinde on okul öncesi eğitim veren kurumda gürültü ölçümleri yapılmış ve öğretmenlerin gürültüye maruziyeti 
değerlendirilmiştir. Ölçümler dersliklerde, oyun alanlarında ve yemekhanelerde yapılmıştır. Hem ortam gürültü 
şiddeti hem de kişisel dozimetre ile maruziyet gürültüsü ölçülmüştür. Kişisel dozimetre ile yapılan ölçümlerde öğ-
retmenler yemekhanede ortalama 84.15 dB, dersliklerde 87.45 dB ve oyun alanlarında 89.28 dB gürültüye maruz 
kalmaktadır. Ortam dozimetresi ile yapılan ölçümlerde yemek alanında 81.18 dB, dersliklerde 82.18 dB ve oyun 
alanlarında 86.85 dB gürültü olduğu belirlenmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kişisel Koruyucu Donanım Kulla-
nımı Yönetmeliğine göre işveren 80 dB gürültü bulunan işyerlerinde çalışanlar için kulak koruyucuları bulundurmak 
ve 85 dB gürültülü ortamlarda çalışanların kulak koruyucuları takma zorunluluğu vardır. Eğitim kurumlarında eği-
timcilerin kulak koruyucu kullanmasının uygun olmayacağı düşünülürse, öğretmenlerin gürültüye maruziyetini 
azaltmak adına mutlak tedbirler alınmalıdır. Bunların içerisinde öğretmenlerin ve öğrencilerin gürültü bilinçlendirme 
eğitimlerine tabi tutulması en başta gelmelidir. 

Assessment of Noise Exposure of Pre-School Teachers 
 
İbrahim Bulduk, Damla İşci, Abdullah Demir 
Uşak University 
 
Noise is one of the important factors, which negatively affects human health and the quality of the environment 
we live in today. Noise can be defined as undesirable, unwanted, disturbing sounds. Pre-school educators are 
particularly exposed to noise, which are physical risk factors. Hearing loss is observed at later age of the educator 
due to exposure to noise. In this study, Noise measurements were carried out in ten organizations providing pre-
school education in Uşak province and teachers were evaluated theirs exposure to noise. Measurements were 
made in the classrooms, on the playground and in the cafeteria. Both ambient noise intensity and the personal 
exposure to noise were measured. Teachers are exposed to average 84.15 dB noise in the cafeteria, 87.45 dB in 
the classrooms and 89.28 dB in the playgrounds at the measurements carried out by personal dosimetry. Teachers 
are exposed to average 81.18 dB noise in the cafeteria, 82.18 dB in the classrooms and 86.85 dB in the playgrounds 
at the measurements carried out by environment dosimetry. According to the occupational Health and Safety 
Regulations regarding Personal Protective Equipment Usage, Employers have to keep ear protections at the 80 dB 
of noisy environments in the workplaces and employees have to wear ear protections at the 85 dB of noisy envi-
ronments in the workplaces. If the use of ear protection of educators in educational institutions is thought to not 
be appropriate, to reduce the exposure of teachers to noise, the measures must be taken. 



396

 

 

PP-138 

Çocuk Oyun Parklarının TSE Standartlarına Göre 
Güvenlik Açısından Değerlendirilmesi: Mersin İli 
Örneği 
Emine Bozoklar, Selin Saraç, Mehmet Miman, Fikri Ege 
Toros Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Mersin 

Bu çalışmada, Mersin İl’inin Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde yer alan çocuk oyun parkları 
ekipmanlarının ürün ve güvenlik standartları yönünden çocukların kullanımına uygun olup olmadığı araştırılacaktır. 
Bu parklarda bulunan ve aktif olarak kullanılan temel oyun ekipmanları değerlendirilecektir. Avrupa birliği üyesi 
ülkelerde çocuk oyun park ekipmanlarının güvenlik ve tedbir yönergelerini düzenleyen iki adet temel standart 
bulunmaktadır. Ülkemizde de oyun parkları ekipmanları için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan 
ve Avrupa’daki standartlarla içerik olarak farkı bulunmayan TS EN 1176 standardı kullanılmaktadır. Öncelikli olarak, 
bu parklarda bulunan oyun ekipmanları belirlenerek ve her bir ekipman için uygun standart TSE’nin belirlemiş 
olduğu TS EN 1176 standardı baz alınarak kontrol edilecektir. Ürün standartlarının belirlenmesinin ardından, her 
ekipmanın standartta belirtilen değerlere uygunluğu araştırılacaktır. Bu muayeneler için ölçüm aletleri olarak dijital 
lazer metre, kumpas ve şerit metre kullanılacaktır. Elde edilen ölçümler standartlarda karşılaştırılıp, standart dışı 
durum tespit edilirse, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınması gereken önlemler tartışılacaktır. 

The Evalution Of The Children's Parks in Safety According to the TSE Standards: Mersin 
Case 
 
Emine Bozoklar, Selin Saraç, Mehmet Miman, Fikri Ege 
Department of Industrial Engineering,Toros University, Mersin 
 
In this study, children's playground equipments will be investigated whether it is suitable for using by children in 
terms of product and safety standards. This study is conducted in province of Mersin Yenişehir Municipality and 
Mezitli Municipality. In this scope, firstly playground equipment is examined, the standards related with the types 
were determined. In Turkey the standard EN 1176 is used for playground equipments. Hence, each product was 
tested due to EN 1176 standard. While making tests calibrated measuring devices digital laser meter, callipers and 
tape measure will be used for inspection. The findings comparison with standard, in the case of non-standard 
condition is detected, prevention of non- standard condition will be discussed. 
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Şoför Olarak İstihdam Edilen Çalışanların Ergo-
nomik Risklerinin Değerlendirilmesi 
Halit Fethi Acar, Uğur Saklangıç, Aliye Kaşarcı Hakan, Ramazan Topcu 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı 

Ergonomi, çalışma hayatının “insana uygun” hale getirilmesini amaçlar. İnsanların yaşam kalitesini yükseltir. Ça-
lışma ortamının sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi, risk ve tehlikelerin belirlenerek ortadan kaldırılması en 
temel amaçtır. Bir operatörün ya da şoförün çalışma koltuğu gibi değişik oturma araçlarının ergonomi ilkelerine 
uygun olarak hazırlanması, çalışan sağlığı ve veriminin arttırılması, iş kazalarının azaltılması için gereklidir. ÇSGB 
Meslek Hastalıkları Rehberi’nde, meslek hastalıklarının meydana gelmesinde rol oynayan etmenlerden biri olarak 
Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları yer almasına rağmen Çalışma gücü ve meslekte ka-
zanma gücü kaybı oran tespit işlemleri yönetmeliği meslek hastalıklarını 5 grupta değerlendirmiş ve ergonomik 
nedenlerle meydana gelen hastalıkları bu 5 gruba dahil etmemiştir. Yapılan bu çalışmada çeşitli sektörlerde şoför 
olarak istihdam edilen çalışanların ergonomiye özensizlikten kaynaklı birçok rahatsızlığının olduğu tespit edilmiştir. 
İş sağlığı ve güvenliği adına iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılmasında “yol güvenliği” konusuna gereken 
önem verilirken “sürüş ergonomisi” konusuna değinilmemiş olması dikkat çekicidir. Bu çalışmayla sürüş ergonomi-
sinin dikkat edilmesi gereken bir konu olduğu, hatta mesleki eğitimler içerisinde bu konuya vurgu yapılması ge-
rekliliği düşünülmektedir. Çalışma sonuçlarıyla gerek literatüre katkı sağlama, gerekse mesleksel nedenli hastalık-
ların oluşumunu azaltma yönünde çalışmaların başlatılması için dikkat çekmek hedeflenmektedir. Bu nedenle şo-
förlere yönelik yeni eğitimlerin, egzersizlerin ve çalışma sürelerinin düzenlenmesi konularında önerilerde bulunu-
lacaktır. 

Evaluation of the Ergonomic Risks of the Staff Employed as Driver 
 
Halit Fethi Acar, Uğur Saklangıç, Aliye Kaşarcı Hakan, Ramazan Topcu 
İstanbul Yeni Yüzyıl Universty, Department of Occupational health and Safety 
 
Ergonomics aims to make the working environment “more suitable” for human. It enhances the quality of life. 
Therefore, the main objective is to ensure the required work conditions meet the health and safety requirements 
by determining and then eliminating the potential risks and hazards. It is really necessary to prepare the seats 
and other similar equipment of operators and drivers in accordance with the ergonomic principles and increase the 
occupational health and efficiency so as to reduce the occupational accidents. Although some occupational diseases 
which are derived from the negligence of the ergonomics have been mentioned as one of the greatest factors in 
the Guidance for Occupational Diseases of the Ministry of Labor and Social Security, occupational diseases are 
listed under group 5 within the context of the regulation of the Ratio Evaluation on Operating Power and Vocational 
Incapacity, ergonomics based diseases are not included under this group. Within the scope of this study, it has 
been found out that the drivers who work in different fields have many kind of diseases derived from the negligence 
the importance of the ergonomics. While the required emphasis is given to ‘road safety’ in reducing the occupati-
onal accidents and diseases, ‘driving ergonomics’ is not attached enough importance. This study indicates that the 
driving ergonomics is a crucial issue, moreover, it should be considered as a necessity to be covered and empha-
sized in vocational education. Based on the results of this study it is aimed both to contribute the literature and 
draw attention to initiation of the studies for reduction of the causes of occupational diseases. Therefore, based on 
this study, the driver-oriented trainings, exercises and regulations concerning the working hours of the drives will 
be proposed. 
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Kentsel Ergonomi: Oturulan Kentlerden Yaşanı-
lan Kentlere Kayseri Örneği 
Hatice Özdemir, Ümit Taşbaşı 
Erciyes Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Kayseri 

İnsanın olduğu, yaşadığı, çalıştığı, ikamet ettiği her yerde ergonomi bilimi kendisine her zaman çalışma alanı bul-
muştur.  
Zayıf ergonomik düzenlemelere sahip kentler, o kentte yaşayan herkes için bazı problemleri beraberinde getirir. 
Ancak engelliler, yaşlılar, çocuklar, göçmenler gibi özel risk grupları kendi sahip oldukları, kullandıkları olanakları, 
yaşadıkları kentin kendilerine sağladığı düzenlemeler kadar kullanabilirler.  
Yerel yönetimler çıkarılan yasalar ve standartlarla şehri özellikle engelliler için “engelsiz” hale getirmek üzere ça-
lışmalar yapsa da bu düzenlemeler amacına tam olarak ulaşmamaktadır. Tasarım sırasında ihmal edilen ergonomik 
bakış açısı, bireyler kentsel mekanları kullandıkları zaman ortaya çıkmakta, ardından yapılan düzenlemeler süreci 
daha maliyetli kılmanın yanında erişilebilirlik bakımından da eksiklikler içermektedir.  
Bu çalışma betimsel bir analiz olup çalışma için; Kayseri ilinde en yoğun kullanıma sahip olan Cumhuriyet Meydanı, 
Erciyes Üniversitesi Hastaneler Bölgesi ve Eğitim Yerleşke’si seçilmiştir. Seçilen alanlar kentsel dış mekanlar, kul-
lanılan donatı elemanları gözlem ve tespitlerle ergonomik açıdan değerlendirilmiş olup antropometrik ölçülere ve 
standartlara uygunluğu tartışılmıştır. 

Urban Ergonomy From The Residential Cities To Living Cities; Kayseri Paradigm 
 
Hatice Özdemir, Ümit Taşbaşı 
Occupational Health and Safety, Erciyes University, Kayseri, Turkey 
 
The science of ergonomy has found a studying area in every place where human set, live, work, and reside.  
The cities having weak ergonomic arrangements bring some problems with it, for everyone living in these cities. 
But special risk groups such as disabled ones, elders, children and immigrants can use the opportunities they have 
to an degree that the city where they live have provided for them. 
Although local governments are making studies for providing a “nondisabled” city especially for the disabled ones 
by the enacted laws and standards, these regulations do not reach their goals completely. The ergonomic point of 
view which has been disregarded during the design appears while the individuals are using the urban spaces; but 
the arrangements that are made after the determination of these deficiencies, not only lead to have a more costly 
period but also includes other deficiencies in terms of accessibility.  
This study is a descriptive analysis. For this analysis; the three peak usage areas in Kayseri province, Cumhuriyet 
Meydanı, Erciyes University Hospitals Region and Education Campus were selected. The chosen areas were asses-
sed in terms of ergonomic point of view by means of the observations and determinations made by considering 
the urban outer spaces and used reinforcement components then discussions were made about their conformity 
to anthropometric measurements and standards. 
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Çalışma Yeri Ergonomisinin İş Sağlığı ve Güven-
liği Perspektifinden Değerlendirilmesi 
Nevin Akılveren1, Murat Etöz2 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Antalya 
2Yrd. Doç. Dr., Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 
Alanya/Antalya 

Çalışanlar, kendilerini rahat hissettikleri ortamlarda verimli çalışabilirler. Yetersiz aydınlatma, havalandırma, iklim-
lendirme ve benzeri uygunsuz fiziksel koşullar, aşırı uzun çalışma saatleri, ergonomik olmayan ekipmanlar vb. 
unsurlar, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkilemektedir. 
 
Çalışma ortamı ergonomisi, hem çalışan sağlığı ve güvenliği açısından hem de iş yerinde istenen verimliliğin sağ-
lanabilmesi bakımından oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle çalışma ortamı koşularının, fiziksel ve psi-
kolojik açıdan çalışanların yaşam fonksiyonlarını tehdit etmeyen, rahatsızlık ve sıkıntıya yol açmayan, iklimlen-
dirme, nem, havalandırma, aydınlatma, gürültü, titreşim vb. fiziksel sorunlardan arındırılmış ve ergonomik ofis 
ekipmanlarıyla desteklenmiş olması gerekmektedir.  
 
Bu çalışmada, çalışanın sağlığını, güvenliğini ve verimliliğini etkileyen fiziksel iş yeri faktörleri incelenmiştir. Çalışma 
yöntemi olarak, ofis çalışanları çalışma ortamlarında gözlenerek veriler toplanmıştır.  
 
Çalışma sonucunda, iyileştirilmemiş çalışma koşullarının çalışanın motivasyonunu azalttığı, çalışanın yorgunluk his-
sine kapıldığı, dolaşım, kas ve sinir sisteminin olumsuz etkilendiği ve iş yaşamı kalitesinin düştüğü tespit edilmiştir. 
Ergonomik çalışma ortamlarında ise çalışma isteğinin arttığı, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaldığı ve 
çalışanların daha az yorulduğu anlaşılmıştır. 
 
Elde edilen bulgular ışığında, ofis çalışmalarındaki fiziksel problemler tanımlanmış ve bu problemlerin çözümüne 
yönelik öneriler getirilmiştir. 

 
The Evaluation Of Workplace Ergonomics In Terms Of Occupational Health And Safety 
 
Nevin Akılveren1, Murat Etöz2 
1Akdeniz University, Institute of Science, Occupational Health and Safety Master’s Degree Student, Antalya/Turkey 
2Asst. Prof. Dr., Alanya Alaattin Keykubat University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Alanya/Turkey 
 
Employees can work efficiently in the environments where they feel comfortable. Inconvenient physical conditions 
such as insufficient lighting, ventilation and air conditioning; factors such as excessive work hours and non-ergo-
nomic equipment use affect the occupational health and safety of employees negatively.  
 
Ergonomics of workplace has great importance in terms of not only the health and safety of employees, but also 
enabling the desired efficiency at the workplace. For this reason workplace conditions need to be non-threatening 
in terms of the physical and psychological life functions of employees; free from discomfort, boredom and physical 
problems such as air conditioning, moisture, ventilation, noise, vibration; and provided with ergonomic office 
equipments.  
 
In the present study physical workplace factors which affect the health, safety and efficiency of employees have 
been investigated. As a method of study data have been collected by observing the office employees at their 
workplace environment.  
 
As a result of the study it has been concluded that the unimproved working conditions decrease the motivation of 
employees; make them feel tired; adversely affect their circulatory, muscular and nervous systems; reduce the 
quality of work life. Whereas in the ergonomic workplace environments it has been determined that the enthusiasm 
towards work is increased; occupational accidents and diseases are reduced; and the employees become less tired.  
 
In the light of the findings physical problems in the workplace environment have been identified and suggestions 
have been put forward for the solution of these problems. 
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Yükseköğretim Kurumlarındaki Dersliklerin Er-
gonomik Açıdan Değerlendirilmesi 
Nevin Akılveren1, Murat Etöz2 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı Öğrencisi, Antalya 
2Yrd. Doç. Dr., Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 
Alanya/Antalya 

Eğitim, insanda beklenen davranışların elde edildiği bir süreçtir. Bu süreçte eğitim kurumlarında; derslik ortamının 
öğrencilere ve öğretim elemanlarına uygun bir şekilde düzenlenmesi, aydınlatma, termal konfor, gürültü gibi fak-
törler açısından en iyi ortamın sağlanması, çalışma pozisyonlarının geliştirilmesi, doğal ve alışılmış reflekslerin daha 
iyi kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. 
 
İnsan hayatı için önemli bir faktör olan ergonomik yaklaşımların, eğitim ortamlarının düzenlenmesinde önemsen-
mesi, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının beden ve ruh sağlığı kalitesini artıracağından eğitimin kalitesini de 
artıracaktır.  
 
Yapılan çalışmada, literatürde yer alan dersliklere ait ergonomik prensiplerin, Antalya İli Yükseköğretim Kurumla-
rında ne derece uygulandığı araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, sağlıklı çalışma ortamını etkileyen yerleştirme, 
aydınlatma, iklimleme, ses dağılımı (akustik), renkleme, tozlar ile sağlık ve güvenlik koşullarındaki ergonomik 
yaklaşımlara ait uygulamalar değerlendirilmiştir.  
 
Elde edilen bulgular ışığında, dersliklerin fiziksel koşullarının iyileştirilmesine yönelik öneriler getirilmiştir. 

 
Evaluation Of Classrooms In Higher Education Institutions In Terms Of Ergonomics 
 
Nevin Akılveren1, Murat Etöz2 
1Akdeniz University, Institute of Science, Occupational Health and Safety Master’s Degree Student, Antalya/Turkey 
2Asst. Prof. Dr., Alanya Alaattin Keykubat University, Faculty of Engineering, Industrial Engineering, Alanya/Turkey 
 
Education is a process through which intended behaviors are yielded among individuals. Along this process it is 
necessary to organize the classroom environments of educational institutions appropriately for students and lec-
turers; provide the optimum environment in terms of factors such as lighting, thermal comfort and noise; improve 
the work positions, enable better use of innate and routine reflexes.  
 
In the organization of educational environments, the consideration of ergonomic approaches which is an important 
factor for human life will increase the quality of education as it increases the physical and mental health of students 
and lecturers.  
 
In the current study the extent of putting into practice the ergonomic principles of classrooms mentioned in the 
literature at higher education institutes in Antalya province has been investigated. Within the scope of the study, 
factors affecting the convenience of workplace environment such as placement, lighting, air conditioning, acoustics, 
colorization, dust and practices of ergonomic approaches in terms of health and safety have been evaluated.  
 
In the light of the collected data, suggestions have been made towards the improvement of physical conditions of 
classrooms. 
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Koltuk ve kanepe imalatında döşeme ustalarının 
zorlanmaya neden olan duruşların REBA yöntemi 
ile analizi 
Onur Ülker 
Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 

Son yüz yılda teknolojinin gelişmesiyle, sanayi devrimi yaşanmış ve insan ihtiyaçları artmıştır. Bir evin olmazsa 
olmazı konumuna gelmiş olan koltuk ve kanepe gibi temel dekorasyon elamanları fabrikasyon yöntelerle üretilmeye 
başlanmıştır. Her sektörde olduğu gibi koltuk kanepe imalat sektöründede Kas ve İskelet sisteminde zorlanmalar 
(KİSZ) yaşanmakatdır. KİSZ dolayı kas ve iskelet sisteminde rahatsızlıklar oluşmaktadır. Bu durum hem çalışanlara 
hemde ülke ekonomisine zarar vermektedir. Çalışma kapsamında Kırıkkale ve Ankara’da faaliyet gösteren 4 işletme 
incelenmiş, imlat esnasında çalışanlar REBA yöntemine uygun olacak şekilde vucut postürleri ve çalışanların KISZ 
seviyeleri incelenmiştir. İmalat aşamalarına göre REBA puanlaması yapılmıştır. REBA puanlaması sonucunda risk 
değerlendirmesi yapılmış, risk oluşturan postürlere karşı temel iyeleştirmeler belirlenmiştir. 

 
To use REBA method for analyzing the body postures which cause the strain of workers 
during manufacturing armchairs and sofas 
 
Onur Ülker 
University of Kırıkkale Fine Arts Faculty Interior Architecture and Enviromental Design 
 
In the late century, the development of technology, experienced the industrial revolution and increased human 
needs. Basic decoration with armchairs and sofas have reached the position as essential elements of a house 
decoration was being produced by mass production method. Seat and sofa manufacturing industry process as in 
any industry has muscles and skeletal system strain (MSSS) was occurred. MSSS consists discomfort due to muscle 
and skeletal system. This situation is damaging to workers in the country's economy both. This study was operated 
in Ankara and Kırıkkale and scope of the study examined in four company, employees during the production to 
comply with the REBA method was researched the body posture and MSSS levels of employees were examined. 
According to the manufacturing stage, by scoring the REBA. REBA scoring result of the risk assessment carried 
out, studies have identified key rehabilitation against posture pose a risk. 
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Fabrika Ortamında Çevresel Faktörlerin Ölçümü 
ve Değerlendirilmesi 
Selin Saraç, İbrahim Yücesoy, Emine Bozoklar, Levent Kon 
Toros Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Mersin 

Bu çalışma Mersin’de bulunan bir fabrikada 2013 yılı Haziran ayında yürütülmüş olup; çalışma ortamının kişisel 
gürültü maruziyeti ve aydınlatma gibi çevresel faktörlerinin standartlarda karşılaştırılmasını içermektedir. Çalış-
mada fabrikanın farklı noktalarında yapılmış ve sonuçlar bu kapsamda kaydedilmiştir. Gürültü maruziyeti, Svan 
947, Svantek, POLAND cihazıyla, aydınlatma düzeyi Q409518 seri no’lu Extech Foot Candle Lux Meter-407026 ile 
ölçülmüştür. Gürültü ölçümlerinde TS EN ISO 9612 – “Akustik çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçül-
mesi ve değerlendirilmesi için prensipler” standartlarında belirtilen metot, aydınlatma ölçümlerindeyse, TS EN 
12464-1: Işık ve ışıklandırma – İş mahallerinin Aydınlatılması Bölüm 1 – Kapalı alandaki iş mahalleri” metodu 
kullanılmıştır. Elde edilen bulgular standartlarda karşılaştırılıp, standart dışı durumu tespit edildiğinde, iş sağlığı ve 
güvenliğini sağlamak amacıyla alınması gereken önlemler tartışılacaktır. 

 
Measurement and Evaluation of Environmental Factors in The Factory 
 
Selin Saraç, İbrahim Yücesoy, Emine Bozoklar, Levent Kon 
Department of Industrial Engineering,Toros University, Mersin 
 
This study was conducted in a factory located in Mersin, in June of 2013, and investigates the working environment 
factors such as lighting and noise level and comparison with standards. In study conducted at different points of 
the factory and the results are recorded. Noise level and light level were measured using Svan 947, Svantek, 
POLAND and Extech Foot Candle Lux Meter-407026 respectively. The findings comparison with standard, in the 
case of non-standard condition is detected, prevention of non- standard condition will be discussed. 
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Aydınlatmanın İş Performansı ve İş Kazaları Üze-
rine Etkisi 
Yunus Kara1, Mehmet Ali Zengin2, Cihan Yaylacı2 
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,Elektronik ve Otomasyon Bölümü,Nevşehir 
2Ondokuz Mayıs üniversitesi,Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Samsun 

İnsanlar bilgi edinimlerinin %85 ini görerek elde ederler. Eğer ışık olmazsa bilginin algılanması da gerçekleşmez. 
Düzgün aydınlatılmış bir iş ortamı bütün işleri kolaylaştırır. Gün ışığı ile aydınlatılmış ortam en ideal aydınlatma 
ortamına sahiptir. Ancak bir binanın içine ulaşan gün ışığının miktarı binanın mimarisine, yönüne, mevsime, hava-
nın durumuna ve camın temizliğine bağlıdır. Gün ışığının yetersiz olduğu veya olmadığı zamanlarda uygun bir 
elektrikle aydınlatma tasarımı yapılması gerekir. Elektrikle aydınlatma da, aydınlık düzeyi, ışık kaynağının rengi, 
cismin rengi, kamaşma, düzgünlük (titreşim olmaması) ve renksel geriverinim gibi aydınlatma ölçütlerine bağlı 
kalınmalıdır. Aydınlatılacak ortamın faaliyet türüne göre aydınlık düzeyine, doğru lamba rengine, aydınlatma ciha-
zının doğru yere sabitlenmesine gereksinim vardır. İnsanların günlük aktiviteleri aydınlanmayla paralellik gösterir, 
aydınlık seviyesiyle insanların hormonal dengesi sağlanır. Buda beraberinde zinde veya yorgun olmayı getirir. Ye-
terli aydınlık seviyesine sahip olmayan ortamlarda çalışan kişilerde yorgunluk, uykusuzluk ve bunlara bağlı olarak 
işe yeterince kendini verememe, dikkatsizlik gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlarda iş kazalarını ortaya 
çıkarabilirler. 

 
The Effect of Lighting on Business Performance and Industrial Accidents 
 
Yunus Kara1, Mehmet Ali Zengin2, Cihan Yaylacı2 
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli University,Elektronics and Automation,Nevşehir, Turkey 
2Ondokuz Mayıs University,Ownership Resarvation and Security, Samsun, Turkey 
 
People get 85% of the information by seeing. If the light does not, it does not occur in perception of information. 
Properly lighted work environment facilitates all tasks. Lighted environments with daylight has the most ideal 
lighting conditions. However, the amount of arriving daylight into a building depends on the building's architecture, 
direction, seasons, weather condition and glass cleaning. When the daylight is insufficient, or not must be done to 
design a suitable electric lighting. In electrical lighting, should be paid attention to lighting criteria such as illumi-
nance, the color of the light source, the object's color, glare, smoothness (no vibration), and the color rendering. 
There is a need to the activity type environment which illuminated, correct lamp color and the right place to be 
fixed lighting device. People's daily activities is parallel to enlightenment and the brightness level makes people's 
hormonal balance. This brings with it fit or tired. The people who work in an environment that is not exactly light, 
feel tired and sleepy and therefore problems arise such as inability to work self-sufficiently and carelessness. This 
problems can occur in work-related accidents. 
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Kimyasalların Taşıma ve Depolanmalarının İSG 
ve ADR Mevzuatı Kapsamında İncelenmesi 
Aliye Kaşarcı Hakan1, Özlem Işık Barsan2, Zekiye Karakaya2 
1İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 
2İstanbul Bilgi Üniversitesi SHMYO Acil Durum ve Afet Yönetim Bölümü 
3İstanbul Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Doktora 

Kimya sektörü ana ve yan mamul olarak çok sayıda kimyasalın, tehlikeli maddenin üretildiği ve kullanıldığı geniş 
bir sektördür. Kimya sanayi tarafından üretilen ürünlerin %30’u birincil tüketiciye yönelik, %70’lik kısmı ise sanayi 
ve diğer üretim sektörleri için ara ürün veya hammadde olarak kullanılmaktadır. Adı geçen bu %70’lik ara ürün ve 
hammadde olarak kullanılan kimyasalların fabrikalara, sanayi bölgelerine ulaştırılması, taşınması ve depolanması 
için yoğun bir dağıtım hareketliliği oluşmaktadır. Bu yoğun dağıtım hareketliliği beraberinde çalışanların kimyasala 
maruziyetlerini ve kaza risklerini arttırmaktadır. Üretim dışında depolama ve dağıtım ağında çalışan sayısı göz 
önünde bulundurulduğunda durumun önemi daha da artmaktadır.  
Kimyasalların taşınmasında en yoğun kullanılan karayolu taşımacılığında Tehlikeli Malların Karayolları İle Uluslara-
rası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR, Agreement on Dangerous Goods by Road)) mevzuatı ve hüküm-
leri uygulanmaktadır. Bu çalışmada kimyasal maddelerin öncelikli olarak güvenli taşınması ve depolanması üze-
rinde durulmuştur. Kimyasalların paketlenmeleri, etiketlenmeleri, elleçleme ve yüklenme süreçleri ayrı ayrı iş gü-
venliği ve ADR mevzuatı kapsamında detaylandırılmıştır. Mevcut lojistik sektörü uygulamaları değerlendirilmiş, 
yapılan yanlış ve doğru uygulamalar belirtilmiştir.  
Hazırlanan bu çalışma ile kazaların ve meslek hastalıkların azaltılması / önüne geçilmesi için bu noktaya gereken 
hassasiyetin gösterilmesi konusunda dikkat çekmek, algı oluşturmak amaçlanmıştır. 

 
A View of Handling and Storage of Chemicals on the Context of OHS and ADR Agreement 
 
Aliye Kaşarcı Hakan1, Özlem Işık Barsan2, Zekiye Karakaya2 
1İstanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty Of Health Sciences, Occupational Health And Safety Department 
2İstanbul Bilgi Üniversitesi SHMYO Acil Durum ve Afet Yönetim Bölümü 
3İstanbul Marmara University, Institute of Pure and Applied Sciences, Occupational Safety Department 
 
Chemical industry is a wide industry that lots of chemicals as dangerous main and by-product are producted and 
used. The production of chemicals is used by primary consumer(%30) and the other 70 percentage of the produc-
tion is reached for the other industries as main or by-product material. This %70 of production brings about a 
mobility to convey, to carry, to store of chemicals. This intensive mobility increased the accident risks for workers 
and people during this process. When it is considered the amount of labour force during this process, the situation 
should be approached more carefully.  
To carry chemicals on the road transport, ADR, Agreement on Dangerous Goods by Road regulations and articles 
are implemented. In this study, it is primarily focused on the safe handling and storage of chemicals. The process 
of packaged, labeled, handling and loading are detailed separately in occupational health agreement and ADR. 
Here, it has been analysed  
existing logistics applications and concluded right and wrong practices.  
By this study, it is aimed to draw an attention and raise an awareness about reducing and preventing the incidents 
and occupational illness. 
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Mikrobiyolojik Gıda Analizlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği 
Cansu Simla Karabaş1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı,Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,Antalya 

Son yıllarda yaşanmış olan gıda kaynaklı krizler ülkelerin gıda güvenliği altında mevcut sistemlerini gözden geçir-
melerine ve çeşitli düzenlemeler yapmalarına olanak sağlamıştır. Gıda güvenliği açısından en önemli konulardan 
birisi gıdaların sağlıklı bir şekilde korunmasıdır. Gıdaların sağlıklı bir şekilde korunması için gıdalarda mikrobiyolojik 
işlemler her geçen gün önem kazanmaktadır. Mikrobiyolojik işlemlerde, genel gıda mikrobiyolojisi analizleri, gıda-
larda bozulmaya sebebiyet veren ve gıda kaynaklı hastalıklara neden olan mikroorganizmaların tespiti analizleri 
yapılır. Yapılan analizlerin amacı; gıdalarda mikrobiyolojik kontaminasyonların engellenmesi, mevcut kontaminas-
yonların yok edilmesi ya da güvenli seviyeye indirilmesidir. Bu doğrultuda çalışan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği 
için kurallara uyması büyük önem taşımaktadır.  
Mikrobiyoloji laboratuvarı çalışanı, öncelikle kendini mikroorganizmalardan korumak zorundadır. Bundan dolayı 
mikrobiyoloji laboratuvarlarının genel kurallarından olan steril ortamı yaratmak için bek alevi ve alkol kullanılmak-
tadır. Bu durum gerek ortam gerekse çalışan için oldukça büyük risk oluşturmaktadır. Steril ortam sağlansa bile 
işlenmemiş, en az düzeyde işlenmiş ya da işlem gereği kontaminasyona neden olan gıdalarda patojen bakterinin 
bulunması çalışanda akut etki yaratabilmektedir ve bu önemli bir risk etmenidir. Mikrobiyolojik analizlerde kullanı-
lan besiyeri (kültür ortamı) başka bir risk etmeni olup vücuda teması, solunum yolu gibi etkilerle karşılaşılması 
durumu çalışanda tehlikelere yol açabilmektedir. Bu çalışmada mikrobiyoloji laboratuvarlarında iş sağlığı ve gü-
venliği risk etmenleri ele alınmış ve çözüm yolları önerilmiştir. 

 
Occupational Health and Safety Risk Factors in the Microbiology Labs 
 
Cansu Simla Karabaş1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz University, Institute of Science and Technology, Occupational Health and Safety Graduate Program Wit-
hout Thesis,Antalya Turkey 
2Akdeniz University, Faculty of Engineering, Antalya Turkey 
 
Crisis taken place in recent years originating from food enables the governments to review their food safety regu-
lations and make various arrangements. One of the most important issues regarding food safety is preserving food 
healthfully. Microbiological procedures so as to preserve the food healthfully have become more of an issue as the 
day goes on. The routine food microbiology analysis, microorganism detection occasioned spoilage and diseases 
originating food have been analysed in the microbiological procedures. The purposes of analysis are to inhibit the 
microbiological contaminations, neutralise the existing contaminations or lower them into the safe degree. Obeying 
the rules of occupational health and safety is very crucial for the ones working under those circumstances. 
First and foremost, a microbiology employee has to protect himself/herself againts the microorganisms. Consequ-
ently; gas burner flame and alcohol have been applied to create a steril environment in the microbiology labs. This 
situation poses a great risk both the environment and the employee. Even if the steril environment has been 
provided, being found pathogen bacterias in the unprocessed, processed in the low-level or contaminated food 
could create the acute effects and this is one of the most crucial risk factors. The culture medium used in the 
microbiological analisis is another risk factors and it is very hazardous in case of its contingences and respirations. 
In this study, occupational health and safety risk factors in the microbiology labs have been tackled and some 
solutions have been suggested. 
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Gübre Sektöründe iş sağlığı ve güvenliği 
Damla Azkeskin, Abdullah Büyükfırat, Erkan Saygı, Hüseyin Sezek 
Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı kocaeli iş sağlığı ve güvenliği araştırma ve geliştirme enstitusü başkanlığı 

Kimyasal gübreler, tarımsal üretimde verimlilik artışı sağlamak amacıyla mevsimsel olarak kullanılan tarım girdisi-
dir. Kimyevi gübrenin ana hammaddeleri doğalgaz, fosfat kayası ve potasyum tuzu olmakla birlikte ara girdi olarak 
da amonyak, nitrik asit, sülfürik asit ve fosforik asit kullanılmaktadır. Yurtiçi kimyevi gübre sektörünün toplam 
üretim kapasitesi 5,7 milyon ton düzeyindedir.  
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’ne göre kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı 
‘Çok Tehlikeli Sınıfa’ girmektedir. Gübre üretiminde meydana gelen emisyonlar, genel olarak kükürt oksitler, azot 
oksitler ve toz genel kirleticiler olup amonyak ve flor bileşikleri bu çerçevede sayılabilir. Ayrıca atık sular üretim 
faaliyeti konusuna göre amonyak, azot, fosfor, sülfat, flor bileşikleri, kadmiyum ve askıda katı maddeler, klor, 
demir bileşikleri, hidrazin yağı, gres çökelebilen katı maddeler içerebilmektedirler. Gübre üretim tesislerinin bah-
sedilen bu maddeler yoluyla çevreye ve çalışanlara verdikleri zararlar çok çeşitli faktörlere göre değişkenlik gös-
termektedir.  
Gübre fabrikalarında amonyum nitrat ve çeşitli uçucu organik bileşiklerin kullanılması nedeniyle gerekli güvenlik 
tedbirleri üst düzeyde tutulmalıdır. Aksi takdirde yangın ve patlamaların olması yadsınamaz bir gerçektir. Bu du-
rumlara yurtdışında ve yurt içinde yaşanmış birçok örnek verilebilir.  
Bu çalışmada Kocaeli, Bandırma, Gemlik ve Kütahya’da bulunan toplam 5 kimyasal gübre fabrikasında gerekli 
incelemelerin yapılması, tehlike kaynaklarının ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi ve iş hijyeni ile ilgili toz, asit, 
amonyak ve ağır metal ölçümleri yapılarak sonuçların İSG açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

 
Occupational health and safety in factory of fertilizer 
 
Damla Azkeskin, Abdullah Büyükfırat, Erkan Saygı, Hüseyin Sezek 
Ministry of labour and social security kocaeli occupational health and security enstitute directory 
 
Chemical fertilizers are used as seasonal agricultural inputs in order to increase productivity in agricultural pro-
duction. The main raw material of chemical fertilizer gas, phosphate rock and ammonia, although the potassium 
salt as an intermediate input, nitric acid, sulfuric acid and phosphoric acid are used. Domestic total production 
capacity is around 5.7 million tons of chemical fertilizer sector. 
Occupational Health and manufacture of fertilizers and nitrogen compounds based on the Commercial List of Safety 
Hazard Classes 'Class A Very Dangerous' fall. Emission occurring in fertilizer production, in general, sulfur oxides, 
nitrogen oxides and dust contaminants is generally include ammonia and fluorine compounds in this context. 
Furthermore ammonia production activity by the subject waste water, nitrogen, phosphate, sulfate, fluoride com-
pounds, cadmium and suspended solids, chlorine, iron compounds, hydrazine oil, may contain solids, which can 
grease deposits. For damage they cause to the environment and employees of these substances through said 
fertilizer production facility varies according to several factors. 
Necessary security measures due to the use of ammonium nitrate and various volatile organic compounds from 
fertilizer plant should be kept at a high level. Otherwise it is an undeniable fact that the explosion and fire. These 
cases occurred in the country and abroad, many examples can be given. 
In this study, Kocaeli, Bandırma, Gemlik and located in Kütahya total of 5 chemical fertilizers make the necessary 
examination of the plant, identifying the hazards and precautions to be taken and occupational hygiene related 
dust, acid, ammonia, and the results made heavy metal measurements are intended to be evaluated in terms of 
OHS 
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Kimyasal Maddeler Nasıl Katil Olur? 
Ebru Bozkurt 
Atatürk Üniversitesi 

Günümüzde çalışma ortamları dikkate alındığında sadece kimya sanayinde değil hemen hemen tüm işyerlerinde az 
ya da çok tehlikeli bir kimyasal maddenin kullanıldığı görülmektedir. Bu yüzden işverenlerin çalışılacak kimyasalı 
temin etmeden, çalışanların ise bu kimyasal madde ile çalışmaya başlamadan önce gerekli bilgi ile donatılması 
şarttır. Çünkü kimyasal maddeler gerek solunum, gerek temas gerekse sindirim yoluyla insan vücuduna alınarak 
kısa ya da uzun vadede çeşitli hasarlara neden olmaktadırlar. Ayrıca gerekli önlemler alınmadan dikkatsizce kulla-
nılan kimyasallar sadece çalışanları değil aynı zamanda çevreye verdiği zararlardan dolayı tüm dünyayı tehdit 
etmektedir. Bu yüzden kimyasal maddelerin kullanıldığı işlerde iş sağlığı ve güvenliğine tedbirleri oldukça önemlidir.  
Kimyasal maddeler, sadece çalışma ortamlarında değil tüm canlıların hayatında da vazgeçilmez bir yere sahiptir. 
Tükettiğimiz gıdalar, kullandığımız malzemeler ve hatta tüm canlılar kimyasal maddelerden oluşmaktadır. Dünyada 
bu kadar geniş bir platformda yer alan kimyasalların toplumun her kesimi tarafından iyi anlaşılması oldukça önem-
lidir. Bu sunumun amacı hayatımızda bu denli öneme sahip kimyasallar konusunda farkındalık oluşturmak ve gün-
lük hayatta yararlandığımız kimyasalların çalışma hayatında karşımıza çıktığında nasıl zararlı hale dönüşebileceğini 
anlatmaktır. 

 
How Do Chemicals Happens Killer? 
 
Ebru Bozkurt 
Atatürk University 
 
Nowadays, considering the working environment, not only the chemical industry but also almost all workplaces 
are used in a more or less dangerous chemical. So, before the employers supply to chemicals and the employee 
start to working with the chemicals, it is essential to equip them with the necessary information. Because chemicals 
are taken into human body through breath, contact or digestion, they cause severe damage in the short or long 
term. In addition, the chemicals used carelessly without taking the necessary precautions threaten not only emp-
loyees but also all over the world because of damage to the environment. So, occupational health and safety of 
precautions are very important in jobs used chemical substances. 
The chemicals have a indispensable place not only in the work environment but also in the life of all living things. 
The foods which we consume, the materials which we used and even all living things are composed of chemicals. 
The chemicals with such a wide platform in the world are very important well understood by all segments of society. 
The purpose of this presentation is to create awareness about the chemicals with so much of importance in our 
lives and when it come across the work of the chemicals that we benefit everyday life to explain how it could 
become harmful. 
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İşyerler�nde Benzen 
Esra Yılmaz, Tuba Ekincioğlu 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İsgüm 

Benzen endüstride kullanılan ana kimyasal maddelerden biridir. Benzenin doğal kaynakları volkan patlamaları ve 
orman yangınlarıdır. Ham petrol, egzoz ve sigara dumanı bileşimi benzen ihtiva etmektedir. Endüstride en yoğun 
kullanıldığı proseslerden bazıları bazıları deterjan, pestisit, kauçuk, çelik, boya, plastik, ilaç, kimya sektörlerinin 
üretim prosesleridir. Bu sektörlerde çalışanlar benzen maruziyeti açısından tehlike altındadır. 
Benzenin insan sağlığına ciddi akut ve kronik etkileri mevcuttur. Uluslararası Kanser Araştırma Örgütü’nün verile-
rine insana kanserojen olarak sınıflandırması yapılmıştır. Maruz kalan çalışanın sağlık öyküsü, maruziyet süresi, 
maruziyet konsantrasyonu, vücuda alma şekli gibi faktörler tehlike boyutu üzerinde etkilidir. 
Bu çalışmada, benzenin tayin ve kontrol yöntemleri vurgulanarak, benzenin iş hijyeni açısından değerlendirilmesine 
ait temel bilgilerin derlenerek sunulması amaçlanmıştır. 

 
Benzene in Workplaces 
 
Esra Yılmaz, Tuba Ekincioğlu 
Ministry of Labor and Social Security, General Directorate of Health and Safety 
The Head of Occupational Safety and Search Development Institute 
 
Benzene is one of the major chemicals in common endustries. Natural sources of benzene include volcanoes and 
forest fires. Benzene is also a natural part of gasoline, and cigarette smoke. Detergent, pesticide, rubber, steel, 
dye, drug, chemical production processes are very important for benzene exposure of workers. 
Benzene effects human health acute or chronically. According to IARC results it is one of the human carcinogen 
chemicals. Exposure of workers can change because of variation exposure level, exposure period, concentration 
and exposure ways to the body. 
The aim of this paper to tender information about occupational hygiene evaluation and control ways of benzene. 
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İş yeri ortamında toksik bir madde: Toluen 
Fatma Çavuş, Beril Anılanmert 
İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa, İstanbul, Türkiye 

GİRİŞ: Yapısal formülü C6H5CH3 olan toluen (metilbenzen) aromatik yapıda, korozif olmayan ayırt edici kokulu bir 
maddedir. Bu madde endüstride çözücü, taşıyıcı veya boya, plastik, baskı, kozmetik, yapıştırıcı ve reçine endüst-
rilerinde inceltici ve yakıt içeriği olarak kullanılmaktadır. Endüstrideki bu yaygın kullanım alanı ve benzene nazaran 
daha fazla akut toksisite göstermesi nedeniyle işyerlerinde biyolojik izlem gerektiren maddelerden biridir. Ayrıca 
boya, vernik, mürekkep, sprey ve yapıştırıcılardaki solventlerin ana bileşenlerinden biri de toluen olduğundan, 
insanların uyuşturucu amaçlı olarak kötüye kullanımının izlenmesi açısından da toluen analizi önemlidir. Tüm bu 
maruziyetler nedeniyle toluenin toksikolojik analizi Adli Bilimlerde tıbbi açıdan büyük önem taşımaktadır. Sunumda 
toluene maruz kalan işçilerde olası değişiklikler ve kişisel korunma önlemlerinin sağlığa etkisinin de tartışılması 
amaçlanmaktadır. 
 
YÖNTEM: Literatür taramasına dayalı toluen verilerinin incelendiği bir çalışmadır. 
 
BULGULAR: Yapılan araştırmalar, uçucu organik bileşiklerin kullanıldığı ortamlarda çalışan kişilerin kullandıkları 
materyal ve proseslere göre sıklıkla uçucu organik bileşiklerden kaynaklı meslek hastalıklarına yakalandıklarını 
göstermektedir. Çalışanların zamanlarının büyük çoğunluğunu geçirdiği bu tür ortamlarda kapalı alan hava kirlili-
ğinin açık alan hava kirliliğinden daha yoğun olduğu belirtilmiştir. Ayrıca incelenen çalışmalarda, toluen ve meta-
bolitlerini içeren ürünlerin aplastik anemiye, lösemiye, disritmi veya iletim bozukluklarına bağlı ani ölümler ile 
hepatik ve nörolojik bozukluklara neden olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. 
 
SONUÇ: Kapalı alanlarda maruz kalınan toluen seviyesini kontrol altına alabilmek için öncelikle, risk hesabı yapıl-
ması ve iç ortamda kirletici olarak emisyon yayan kaynakların tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında bah-
settiğimiz sebepler dolayısı ile çalışanlarda (biyolojik örneklerden metabolit tayini) ve iş yeri ortamında (havada 
askıda bulunan madde miktarının) toluen toksisitesini tespit edebilmek için kontrollü ve düzenli olarak analitik 
yöntemlerle (GC/MS, TD-GC/MS, HPLC, Türev Spektrofotometresi Yöntemleri vb.) toluen ve metabolitlerinin ana-
lizlerinin yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

A toxic substance in the workplace environment: Toluene 
 
Fatma Çavuş, Beril Anılanmert 
Istanbul University, Institute of Forensic Science, Cerrahpasa, Istanbul, Turkey 
 
INTRODUCTION: Toluene (C6H5CH3) is an aromatic, non-corrosive substance. It is used in solvent, carrier or 
coatings, plastics, printing, cosmetics, adhesive and resin industries as thinner and fuel content. Since it has 
widespread use in industry and shows more acute toxicity than benzene, it should be monitored from the point of 
biological toxicity. In addition, since it is one of the main components of the solvents used in paint, varnish, ink, 
spray, and adhesives, its analysis is important for monitoring its abuse. Because of these exposures, toxicological 
analysis of toluene is important in forensic sciences. In the presentation, possible changes in the health of the 
exposed workers and the effect of the personal protection for workers is aimed to be discussed. 
 
METHOD: It is a study that is based on the analyzed data from the literature on toluene. 
 
RESULTS: Researches on people working in environments where volatile organic compounds are used show that 
occupational diseases related to these compounds occur frequently according to the materials and processes that 
they used. In these kind of environments where employees spend most of their time, air pollution inside is reported 
to be denser than open area. Also the studies in the literature, show that products containing toluene and its 
metabolites cause aplastic anemia, leukemia, and the dysrhythmias or conduction disorders that may cause sudden 
death, hepatic and neurological disorders. 
 
DISCUSSION: In order to control the levels of toluene exposure in closed areas, it is primarily necessary to make 
risk accounting, to identify emission sources that emit pollutants in internal environments. Because of these rea-
sons, toluene and its metabolites should be analyzed using sensitive analytical methods as GC/MS, TD-GC/MS, 
HPLC, derivative UV spectrophotometric method, etc., to detect metabolites in the biological samples of the wor-
kers and the amount of substance in the air in the business environment. 
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Tehlikeli kimyasallarla çalışmalarda İSG 
Gülçi ̇n Özbeytür, Zafer Utlu 
İstanbul Aydın Üniversitesi,İş sağlığı ve güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul 

Tehlikeli Kimyasal maddeler denilince ilk akla tehlikeler, tehlikeli kimyasallarda iş sağlığı ve güvenliği denildiğinde 
ise insan ve çevreye en az zararla, kontrollü ve en iyi şekilde kimyasallardan en fazla yararlanabilmesi gelmektedir. 
İSG tehlikelerden korunmayı amaçlar ve İSG’de önemli noktalardan birisi tehlikeli kimyasallardır. Kimyasallar ha-
yatımızın her alanında artık vazgeçemediklerimiz arasında bulunmaktadır. Hayatımızı kolaylaştırdığı gibi birçok 
zararları da mevcuttur. Uygun alanlarda kurallara uygun şekilde kullanılırlarsa zararlarını minimuma indirmek 
mümkündür. Bunun için de kimyasalları ve kullanıldıkları ortamları iyi tanımak, analiz etmek gerekmektedir. Kim-
yasalları tanımanın en güvenilir yöntemi güvenlik bilgi formlarını incelemekten geçmektedir. İş sağlığı ve güvenliği 
tüm çalışanlara farkındalık yaratılarak en iyi korunma yöntemlerini bulmayı hedeflenmiştir. 
Bu çalışmada; ilk olarak Risk değerlendirmesi, var olan veya oluşabilecek tehlikelerin önceden belirlenmesi ve 
önlem alınması anlatılacak, İkinci aşamada ise; Risk değerlendirmelerinden Hazop yöntemi (Tehlike ve işletilebilme 
çalışması) ile beyin fırtınası yapılarak tehlikeli kimyasallardan bir kaçının etkileri incelenecektir. Son olarak; risk 
analizine ilişkin sonuçlarda zararların nasıl önüne geçilebileceği ifade edilecektir. 

 
OHS in working with hazardous chemical 
 
Gülçi ̇n Özbeytür, Zafer Utlu 
Istanbul Aydin University, occupational health and safety department, Istanbul 
 
Hazardous Chemicals, known dangers to mind first,When it called occupational health and safety in hazardous 
chemicals with the least damage to humans and the environment is controlled and the best way to come to benefit 
most from chemicals. 
It aims to protect the OHS hazard. One of the important points in the working days are dangerous chemicals.Che-
micals are in every area of our lives. Available in many damage as it makes our lives easier. Eligible areas in 
accordance with the rules used to minimize the damage if possible. For this, both chemical and determining the 
best environment for which they are used, it is necessary to analyze.The most reliable method is through recog-
nition of chemicals to examine the safety data sheet.Occupational health and safety is aimed to find the best 
methods of protection by creating awareness to all employees. 
In this study; first it will be told the risk assessment, determining the hazars before they accur or existing and 
taking precoutions.On the second stage; the effects of hazardous chemicals will be examined by performing bra-
instorming using Hazop method of risk assessment (Hazard and Operability Study). Finally; the results to the risk 
analysiss will be expressed how damage to present the damages. 
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İnsial patlayıcı ürünlerde piroteknik ürünlerde iş 
sağlığı güvenliği önlemleri 
Hali ̇l Unel 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

patlayıcı parlayıcı ve piroteknik üretim yapılan fabrikamızda teknik emniyet ve çalışma talimatları, alınan güvenlik 
önlemleri, patlayıcı maddenin kullanım yerine göre sınıflandırılması, patlama kolaylıklarına göre patlayıcı maddeler. 
(birincil (insiyal ve ikincil (sekonder) patlayıcı maddeler) anlatılacaktır. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması, pat-
lamanın nasıl gerçekleştiği, statik elektriğin patlayıcı ortamlardaki önemine değinilecektir. Duyarlı maddeler, pat-
layıcı ortamlarda iletken zeminlerin özelliklerinin ne olması gerektiği, patlayıcı ortamlara göre yangın söndürme 
tekniklerinden (piroteknik ve magnezyum yangınlarında kullanılan yangın söndürücüler) bahsedilecektir. Patlayıcı 
ortamlarda iletken el sürme levhalarının özellikleri anlatılacaktır. 
Fabrikamızda olan iş kazalarının istatistiksel değerleri tablo halinde verilecektir. mühimmat ve patlayıcı üretimi 
yapılan yerlerde taşıma ve nakliye durumunda güvenlik önlemlerinin nasıl alınması gerektiği anlatılacaktır. 

Occupational health and safety about initial explosive products and pyrotechnics pro-
ducts 
 
Hali ̇l Unel 
Mechanical and Chemistry Industry Corporation 
 
Flammable and explosive pyrotechnics are producted in our factory. Technical safety and operating instructions, 
safety precautions are taken. Also classification according to usage of explosives, and explosives ease of explosion 
(primary (insiyal and secondary (secondary) explosives) will be explained. The classification of dangerous subs-
tances, the realization of the explosion will be referred to the importance of static electricity in potentially explosive 
areas. Sensitive materials, also conductor ground which specifications should have in explosive conditions,in fire-
extinguish techniques based on explosive atmospheres (pyrotechnics and magnesium used in fire extinguishers) 
will be discussed. Characteristics of conductive hand sliding plates will be explained in an explosive ambient. 
The statistical values of occupational accidents in our factory will be shown in tables. In case of ammunition and 
explosive production, which precautions that should be taken while transporting 
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Nanomalzeme üretimi yapılan bir laboratuvarda 
risk değerlendirme örneği 
Hülya Ünver 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı 

Nanomalzeme kullanımı her geçen yıl giderek artmaktadır. Birçok kullanım alanına sahip bu malzemelerin olumlu 
özellikleri göz önüne alındığında araştırma ve geliştirme firmaları ve üniversite laboratuvarlarında üretimine ve 
geliştirilmesine devam edilmektedir. Sahip oldukları olumlu özelliklerinden dolayı dikkat çekici olan bu malzemele-
rin toksik özellikleri henüz net kanıtlanmamış olduğu için özellikle üretimi aşamasında çalışanların sağlık ve güven-
likleri için oldukça dikkatli olunması gerekmektedir. Bu nedenle nanomalzeme üretimi yapılan yerlerde bu malze-
melere uygun olan bir risk değerlendirmesi yapılmalı ve çalışmalara risk değerlendirmesi sonucuna göre yön ver-
mek gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında nanomalzeme( karbon nanotüp) üretimi yapan bir laboratuvarda 
Control Banding Nanotool yöntemi kullanılarak bir risk değerlendirmesi çalışması yapılmıştır. Yapılan risk değer-
lendirmesi sonucu risk seviyesi üçüncü sevide (RL3) çıkmış ve alınması gereken kontrol önlemleri tartışılmıştır. 

An example of risk assessment in a nanomaterial production laboratory 
 
Hülya Ünver 
Ministry of Labor and Social Security, Occupational Health and Safety Research and Development Institute 
 
Nanomaterial usage has been dramatically increased every year. Focusing on having many usage area, the number 
of research and development workplace and university laboratories are continuing to produce and improve nano-
materials. Due to the toxic properties of these favorable materials have not been proven clarity it is important to 
be careful about the health and safety concerns about workers. Therefore a proper risk assessment to these 
materials should be performed at the workplace where these materials are produced in order to format the proce-
dure of the manufacturing. In this study Control Banding Nanotool risk assessmentt method was performed in a 
laboratory where carbon nanotubes were produced. As a result of this assessment the risk level was in the third 
level (RL3) and the control measures were discussed. 
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Kimyasallar ve İş Güvenliği 
Hüseyin Cihangir Tuğsavul 
Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Bütün bu gelişmeler, çağdaş insanın iş dünyasına her zamankinden daha iyi bir şekilde belirli bir sistem ve plan 
içinde hazırlanmasını gerekli kılmaktadır.  
 
Sanayileşme sürecinde nüfus, tarım sektöründen endüstri sektörüne kayarak sanayi işçisi sınıfını ortaya çıkarmıştır. 
Aslında toplumların her gelişme evresinde var olan işçi sağlığı konusu, sanayi işçilerinin varlığıyla da açık ve çarpıcı 
bir boyut kazanmıştır[1,2,3].  
 
Araştırmalara göre insanlığın maruz kaldığı kimyasal zararlılarda nitel ve nicel bir artış gözlemlenmektedir. Hızla 
artan kimyasal maddelerin sağlık açısından ne denli güvenilir olduğu hakkında yeterli veriye sahip bulunmamakta-
yız. Kimyasal maddelerin tahmini sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir.  
 
İş güvenliği, hukuki açıdan işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya 
azaltılmasıdır. Bu işverene kamu hukuku açısından getirilen hükümlere ilişkin hukuk kurallarının bütünüdür. Ayrıca 
teknik ve sağlık açısından meslek hastalıklarını, doğal afetleri ve sanayileşme hastalığı diyebileceğimiz insan bu-
nalımlarını ortadan kaldırmak ya da azaltmak amacıyla yapılan çalışmalardır[3,4].  
 
İş güvenliği hükümleri, çalışanlar tarafından istenme se bile işveren tarafından yerine getirilmek zorundadır(İş 
Kanunu Madde 73/2)[4].  
 
Dünya Sağlık Teşkilatı WHO ’ya göre sağlık kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan iyilik hali olarak tanımlan-
maktadır[5].  
 
Çalışma hayatıyla ilgili olarak iş, iş yeri, işveren, işçi, iş kazası, meslek hastalığı ve ergonomi gibi kavramlar karşı-
mıza çıkmaktadır. Bu kavramların tanımlarını Sosyal Sigortalar Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve İş Kanununda bul-
mak mümkündür. 
 
1. Tuğsavul, C., Kimya Sanayinde İş Güvenliği Problemlerine Adli Tıbbi Yaklaşımlar, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 
Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, İstanbul, 1999. 

Chemical and Safety 
 
Hüseyin Cihangir Tuğsavul 
Fatih District Education Directorate 
 
ll these developments, the internal world of contemporary man makes a better way than ever necessary for the 
preparation of a particular system and plans. Population in the process of industrialization, the industrial working 
class revealed by sliding the agricultural sector to the industrial sector. In fact, the issue of health workers in all 
stages of development of the society who have open in the presence of industrial workers and gained a stunning 
size [1,2,3]. Humanity is exposed to harmful chemicals in accordance with the qualitative and quantitative increase 
in research are observed. How the health of rapidly growing data about chemicals We are not sufficient to be 
reliable. The estimated number of substances are shown in Table 1. Job security, the elimination of the hazards 
faced by employees during the execution of business or reducing legal terms. This employer is a set of rules of law 
relating to provisions laid down in terms of public law. In addition, technical and health in terms of occupational 
diseases, natural disasters and human crises industrialization to eliminate the disease can die or studies are done 
in order to reduce [3,4]. Job security provisions, even though requested by the employee must be fulfilled by the 
employer (Labour Law Article 73/2) [4]. The World Health Organization WHO or by the person's physical health, 
psychological and social care is defined as the well-being [5]. As regards the working life job, workplace, emplo-
yers, labor, occupational accident, they come across concepts such as occupational diseases and ergonomics. 
Definition of the concept of the Social Insurance Law, Tax Law and the Labour Law can be found. 
 
1. Tuğsavul KC. Forensic Medical Approaches to Safety Problems of Chemical Industry, MSc Thesis, Institute of 
Forensic Medicine, Istanbul University, Istanbul, 1999. 



414

 

 

PP-156 

Otomotiv Sektöründe Kimyasal Risk Etmenleri İle 
İlgili Örnek Bir Uygulama 
Julide Kaymak Kahraman 
Dönmez Debriyaj San. Ve Tic.A.Ş. 

Kimyasallar, her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de işyeri ortamının daha sağlıklı hale getirilmesi ama-
cıyla yapılan proaktif risk analizlerinde önemle üzerinde durulması gereken bir risk etmenidir. Bildiğimiz üzere 
proaktif risk analizi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin 
risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem 
ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesi amacıyla çeşitli metodolojiler kullanılarak yapılmaktadır. Bu nedenle 
kimyasal maddeler kaynaklı risklerin sınıflandırılması ve işaretlenmesi ile ilgili olarak pek çok standart sistem ge-
liştirilmiştir.Nasıl ki, aldığımız her ilacın içerisinde söz konusu maddenin endikasyonları, kontrendikasyonu, yan 
etkisi, mekanizması ve ilaç firmasıyla ilgili daha pek çok bilginin yer aldığı ilacı tanıtıcı nitelikteki prospektüsleri 
mevcutsa, kimyasal madde veya müstahzarlarında yönetmelik hükümlerine uyumlu Malzeme Güvenlik Bilgi Form-
larının temin edilmesi ve kimyasal madde veya müstahzar fabrika veya üretim sahasına gelmeden önce İş Güvenliği 
Uzmanı/İşyeri Hekimi tarafından incelenerek ön değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.Temin edilen Mal-
zeme Güvenlik Bilgi Formlarından yararlanılarak aşağıdaki gibi renkli,herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilir Gü-
venlik Bilgi Kartlarının hazırlanarak her üretim bölümünün panosuna asılması daha pratik bir uygulama olabilir.  
Özellikle ilk yardım ile ilgili bölümlerde yapılabilecek en ufak bir hatanın sonuçlarının çok ciddi olacağı aşikardır. Bu 
nedenle Güvenlik Bilgi Kartlarını hazırlayacak İş Güvenliği Birimindeki kişilerin de, Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı 
Sertifikası olması gereklidir. Hazırlanan ve onaylanan bu Güvenlik Bilgi Kartlarının ne işe yaradığı, nasıl okunması 
gerektiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda çalışanlara sık sık eğitim verilerek ve saha denetimlerinde 
verilen eğitimlerin etkinliği değerlendirilerek, kullanılan kimyasallar nedeniyle oluşabilecek iş kazaları ve meslek 
hastalıklarında da azalma sağlanabilir. 

The Model Practıce That is Related To Chemical Risks at Automotive Industry 
 
Julide Kaymak Kahraman 
Donmez Clutch 
 
Chemicals is a risk factor on which should be laid too much stress in proactive risk analyses carried out with the 
aim of making work place environment more healthy in automo¬tive industry as in all other industries. As we all 
know, identifying potential dangers which can be formed during proactive risk analysis operating activities and 
considering their risks is carried out using various methodologies with the aim of determining systematically met-
hods and bases related to taking control measures about expected or possible risks in this wa, many standard 
systems are developed in concern with the classification and marking of chemical substance related risks. Just as 
there are introductive prospectuses with indications, contrain¬dications, side effects, mechanisms of mentioned 
substance and far more information about drug company in all medicines we bought, providing material safety 
data sheets of chemical substances or preparations in accordance with the provisions of the regulations and exami-
ning and subjecting to pre-assessment by occupational safety expert/occupational physician before chemical subs-
tance or preparation comes to factory or production area are required. It can be a more practical implementation 
to prepare colorful safety data cards which can be understood easily by everyone benefiting from provided material 
safety data sheets as above and hang them the board of each production department. 
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Mobilya Boyahanelerinde Risklerin Tespiti ve Ça-
lışanların Kimyasal Maruziyetinin Değerlendiril-
mesi 
Kübra Ünal Gülsoy, Seçil Ceylan 
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara 

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 bo-
yanması, 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 hastalık-
larına 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 yapılmış-
tır. 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 alın-
ması gerektiği belirlenmiştir. Bu tespitten sonra NIOSH 1501-Aromatik Hidrokarbonların Ölçümü metodu kullanı-
larak 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 işlet-
melerde mevzuatımızdaki sınır değeri aştığı görülmüştür. Bununla beraber Toluen konsantrasyon değerleri ile iş-
letmelerin teknoloji ve havalandırma imkanlarının ilişkili olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile mobilya boyahanele-
rinde 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 artırıl-
masına katkı verilmiştir. 

Determination of Risks and Evaluation of Worker Exposure to Chemicals in Furniture 
Dyehouses 
 
Kübra Ünal Gülsoy, Seçil Ceylan 
Occupational Sfety and health Research and Development Institution, Directorate General of Occupational Safety 
and Health,Ministry of Labour and Social Security. 
 
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 manufac-
ture activities are generally defined as “dangerous” while polishing, varnishing and painting furniture activities are 
defined as “very dangerous”. In furniture dyehouses there are occupational health risks like dermatitis, skin inf-
lammations, 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. 
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Otel kat hizmetlerinde depatmanında karşılaşılan 
kimyasal tehlikeler 
Mehmet Bektaş1, Mahmut Ci ̇han2 
1CUMHURİYET ÜNİVERSİTE SİVAS 
2AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTE AFYON 

Kimyasal maddeler otelk işletmelerinde ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda yer alıp katı, sıvı ve gaz 
hallerinde kullanılmaktadırlar. günümüzde çalışanların birçoğu kimyasal tehlikeye şu ya da bu şekilde maruz kal-
maktadır. Bu kimyasal maddelerin birçoğu insanlara ve çevreye büyük zararlar verebilmektedir. 
Kimyasallar sadece kimya sanayinde çalışanlar için değil sanayinin tüm faaliyet alanlarında çalışanlar için risk oluş-
turduğu gibi, solunan havayı, içilen suyu, yiyecekleri kirleterek, ormanları ve gölleri etkileyerek ekosistemi değiş-
tirebilirler ve çevreyi olumsuz yönde etkileyebilirler. 
Ancak bütün kimyasallar aynı derecede zararlı değildir ve aynı yolla ve aynı şekilde ve aynı sürede zarar vermezler, 
ayrıca kimyasalların zararlı etkileri sadece kendi özellikleri ile sınırlı değildir ve bir kimyasal birden fazla zararlı 
etkiye de sahip olabilir. Bazı kimyasalların zararlarının yıllar sonra ortaya çıktığı düşünülürse hiç bir kimyasalı 
tamamen tehlikesiz kabul etmemek gerektiği ortaya çıkmaktadır.  
Kimyasalların sağlığa verdikleri zararlar başlıca dokuz ana başlıkta toplanmıştır. Ancak genel olarak kimyasalların 
tek bir zararından söz edilemez, Bir kimyasalın birden çok sağlık zararı olduğu gibi aynı zamanda güvenlik yönün-
den de zararları söz konusu olmaktadır. Bu nedenle bir kimyasalın sağlık zararından söz ediliyorsa, sağlığa en 
olumsuz etkisine göre sınıflamalı ve önlemler de buna göre belirlenmelidir. Örneğin muhtemel kansorejen veya 
mutajen bir madde ile çalışma söz konusu olduğunda maddeyi kanseroje veya mutajenik kabul etmek doğru bir 
yaklaşım olacaktır. 
Housekeeping depatmanında temizlik sırasında kullanılan kimyasal maddelerin ( solunum, deri vb ) tasıdıgı tehli-
keleri sunumunda görselleri sizinle paylaşıyorum. 

Possible chemical dangers hotel housekeeping department 
 
Mehmet Bektaş1, Mahmut Ci ̇han2 
1REPUBLIC OF UNIVERSITY SİVAS 
2AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON 
 
Chemical products which are used as solid,liquid and gas take places in hotel business and many areas in daily 
life..Nowadays, many employess are affected by chemical threat.These chemical produducts can cause big dama-
ges on the envirament and humans. 
 
Chemicals can create high risks for not only employees who work in chemical sector also for who are working in 
every sector. They also can change the ecosystem or affect the enviroment in bad way by polluting the inhailed 
air,drinking water and natural foods and affecting lakes and forests. 
 
But Not all chemicals are harmfull at same level.They dont cause damages by same way and at same time. Also 
the harmful effects of chemicals is not only limited with their own specifications and A chemicals may also have a 
more harmful chemical effects. Considering the fact that some harms of chemicals appers after long time,None of 
chemicals should be granted as completely harmless. 
 
The damage caused by chemicals are divided into nine main sections.But generally, It can not be mentioned about 
only one single damage. As well as Chemicals have plural damages also they can create security problems. Hence, 
When you mention about the damages of chemicals,it should be classified according to the most negative effect 
on health and preventions must be set with reference to this information.. For example when there will be a study 
with substance which is mutagenic or carcinogenic, Considering that substance as mutagenic or carcinogenic would 
be right approach. 
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Kompozit (CTP) Üretim Sektöründe İSG Araştır-
ması Toz, Stiren ve Gürültü Maruziyeti 
Merve Istif, Fatma Işık Coşkunses, Nezife Uysal, Erkan Saygı 
Ministry of Labour and Social Security, Management of İSGÜM Kocaeli Regional Laboratory 

Kompozit malzemeler birbirinden farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip birden çok malzemenin bir araya gel-
mesi ile ortaya çıkan, bambaşka özelliklere sahip yeni malzemelerdir. Kompozit malzemeler, otomotiv sektörü, 
uçak yapımı, inşaat sektörü, basınçlı gaz kapları ve yalıtım malzemeleri gibi çok çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.  
Kompozit malzemelerin bileşenleri matris ve takviye olarak adlandırılır. Matrisin temel görevi, bileşenleri bir arada 
tutmak, kompozitin termo-mekanik kararlılığını sağlamak ve takviye malzemeyi dış etkenlerden korumaktır. Kom-
pozitlerde kullanılan takviye malzemeler, kompozitin dayanıklılık mekanizmasını belirlerler.  
Elyaf takviyeli kompozit malzemeler ağırlıklı olarak polimer matrislidirler. CTP üretiminde, elyaf olarak genellikle 
cam, karbon, bazalt veya aramid kullanılmaktadır. Polimer matris olarak da epoksi, vinilester, termoset polyester 
ve fenol formaldehit reçineleri kullanılmaktadır.  
Bu çalışmada CTP üretimi yapan farklı illerdeki beş farklı işyerinde araştırma yapılacaktır. Bu işyerlerinde, bulamaç 
(reçine karışımı-polyester) ve cam elyaf kullanılarak, BMC (cam elyaflı polyester hamuru) ve SMC (hazır kalıplama 
pestili) yarı mamulleri üretilmekte ve üretilen bu yarı mamuller basınçlı sıcak kalıplama yöntemleri (dik pres, yatay 
pres, transfer presi ) ile kompozit ürüne dönüştürülmektedir. Daha sonra zımparalama ve çapak alma işlemleri ile 
yüzey düzeltme işlemleri tamamlanarak nihai ürün elde edilmektedir.  
Bu işyerlerinde çalışanlar, kapalı mekânlarda, kısmen tozlu, gürültülü, kokulu ve tehlikeli kimyasal maddelerin 
bulunduğu ortamlarda genellikle ayakta çalışmakta ve çeşitli fiziksel, kimyasal ve ergonomik risklere maruz kal-
maktadırlar. CTP üretiminde matris malzeme olarak genellikle stiren içeren doymamış polyester reçineler kullanıl-
dığından stiren buharı maruziyeti bu sektör için önem arz etmektedir. 
Kompozit malzeme üretim sektörünün iş sağlığı ve güvenliği açısından ele alınacağı bu çalışmada, iş hijyeni ölçüm-
lerinden stiren, toz ve gürültü maruziyetlerinin belirlenmesi için ölçümler gerçekleştirilecek ve elde edilen veriler 
ışığında çalışanların iş ortamında maruz kaldıkları tehlike ve risklerden korunması için çözüm önerileri araştırıla-
caktır. İşyerlerinde kullanılan farklı üretim yöntemlerinin adı geçen maruziyetlere etkisi belirlenecek ve değerlen-
dirilecektir. 

 
OHS Research on Composite ( GRP) Manufacturing Industry Dust, Styrene and Noise 
Exposure 
 
Merve Istif, Fatma Işık Coşkunses, Nezife Uysal, Erkan Saygı 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İSGÜM Kocaeli Bölge Laboratuvar Müdürlüğü, Kocaeli 
 
A composite material is made by combining two or more materials – often ones that have very different properties. 
The two materials work together to give the composite unique properties. Composites can be found in most areas 
of daily life, in the form of roof sheeting, tanks, pipes, vehicle bodies, buildings, boats, etc. 
 
Most composites have two constituent materials: a matrix, and a reinforcement. The reinforcement is usually much 
stronger and stiffer than the matrix, and gives the composite its good properties. The matrix holds the reinforce-
ments in an orderly pattern. Because the reinforcements are usually discontinuous, the matrix also helps to transfer 
load among the reinforcements. 
 
Common glass fiber reinforced plastics (GRP) are composed of fibers and a polymer based resin. Fibers are the 
reinforcement and the main source of strength while the matrix resin 'glues' all the fibers together in shape and 
transfers stresses between the reinforcing fibers. Common fiber reinforced composite matrix materials include 
polyester, vinyl ester and epoxy. Reinforcements include glass, carbon and aramid fibres.  
 
In this study OHS research will be carried out in five companies which product raw material of SMC/BMC (Sheet 
Molding Compound/Bulk Molding Compound) and mold this materials by hot compression moulding method using 
hydraulic presses. Workers are exposed to styrene, dust and noise in this workplaces. Measurements of this phy-
sical and chemical agents will be carried out and solutions will be offered using this measurement results. 
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Metanol İntoksikasyonu, Metabolik Asidoz ve Te-
rapötik Yaklaşım 
Mustafa Cüneyt Gezen, Nuri Bingöl, Yrd. Doç. Dr. Rüştü Uçan 
Üsküdar Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği AD, İstanbul 

Metanol (metil alkol) genelde “odun ispirtosu” diye bilinir. Renksiz, hafif, uçucu, yanıcı ve sert bir alkoldür. Kokusu 
etanolü andırır. Geleneksel olarak odun talaşının damıtılmasıyla ya da günümüz teknolojisiyle, katalitik endüstriyel 
prosesler yardımıyla karbon monoksit, karbon dioksit ve hidrojenden üretilmektedir. Endüstride boya çözücüle-
rinde, cam yıkama sıvılarında, antifriz sıvılarında, içten yanmalı motorlarda oktan arttırıcı ve biyodizel olarak kul-
lanılır. Etanolden görece daha ucuz bir alkol oluşu nedeniyle, kaçak içki yapımında da kullanılır. Bu da beraberinde 
sağlık ve güvenlik sorunları getirmektedir.  
 
Bu çalışmada, metanolün oral yolla alınmasını izleyen dönemde, insan vücudundaki metabolizması sonucu ne tür 
hastalıklara neden olduğu ve tedavi yaklaşımı irdelenmektedir. 

 
Methanol Intoxication, Metabolic Acidosis and Therapeutic Approach 
 
Mustafa Cüneyt Gezen, Nuri Bingöl, Yrd. Doç. Dr. Rüştü Uçan 
Department of Occupational Health and Safety, Uskudar University, Istanbul, Turkiye 
 
Methanol is known as “wood sprit” in general. It’s a very hard alcohol and is a light, volatile, colorless, flammable 
liquid with a distinctive odor very similar to that of ethanol (drinking alcohol). Although it’s manufactured by 
distillation of wood chips, in modern catalytic process industrials it’s manufactured from carbon monoxide, carbon 
dioxide and hydrogen. Metanol is also used as paint solvents, windshield washer fluid, and antifreeze in coolant 
waters. It’s mixed with water and injected into high performance diesel and gasoline engines for an increase of 
power and a decrease in intake air temperature in a process known as water methanol injection. Since it’s been a 
cheaper alcohol comparing to ethanol, methanol is used as illegal liquors. Thus it brings health and safety problems 
herewith. 
 
In this study, subsequent to the methanol taken orally, as a result of metabolism in the human body what kind of 
effect to cause and therapy is discussed. 
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Mesleksel kansere Yol Açan Kimyasal Maddeler ve 
Korunma Yöntemleri 
Nurhan Gümrükçüoğlu 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Trabzon 

AMAÇ:  
Bu çalışmanın amacı, kanserojen maddelerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden incelenmesidir. Çalışmada, kansero-
jen maddeler ele alınmış, ve bu maddelerin insan sağlığı üzerine etkileri araştırılmıştır. Ayrıca tehlikeli kimyasal 
maddelere yönelik önleme/koruma yöntemleri anlatılmıştır.  
YÖNTEM:  
Bu çalışmada kitap, makale, dergi, ve internet gibi kaynaklardan yararlanılmış ve kapsamlı bir literatür taraması 
yapılarak, işyerinde kullanılan kanserojen maddeler, mesleki kanserler ayrıntılı olarak incelenmiştir. İşyerinde kul-
lanılan kanserojen maddeler iş sağlığı ve güvenliği yönünden irdelenmiştir. Ayrıca çalışanları kanserojen maddelerin 
tehlike ve risklerinden korumak için alınması gereken önlemler tartışılmıştır.  
BULGULAR:  
Kanser oluşumuna neden olan maddelere kanserojen adı verilir. Mesleğin uygulanması sırasında, çalışanlarda, 
maruz kaldığı etkenler nedeniyle oluşan kanserler, “mesleki kanser” dir. Endüstride, birçok çalışan, kanserojenlere 
maruz kalmaktadır. Ayrıca, çalışanların bir çoğunun çalışma ortamındaki potansiyel tehlikelerin farkında olmaması, 
onların daha savunmasız olmalarına yol açmaktadır. Mesleksel kanserojenler, çalışanlar ve çevre üzerinde etkileri 
nedeni ile önemli bir toplum sağlığı olarak kabul edilmelidirler. Çalışma yaşamında kanserojen etkisi bilinen ya da 
araştırılan pek çok etmen yer almaktadır. Bunlar arasında en iyi bilinen ve sık karşılaşılan etmen ve gruplardan 
yaygın olarak bilinenleri; asbestos, ağır metaller, polisilik aromatik hidrokarbonlar, benzen, ışınım (radyasyon) dır.  
SONUÇ:  
Mesleki kanserlerin önlenmesinin en etkin önlemi, endüstriyel işlemlerde kullanılan kanserojen maddelerin kuşkuya 
yer vermeyecek şekilde yasaklanmasıdır. Endüstriyel işlemlerden kanserojenlerin kaldırılmasıyla beraber, bunların 
yerine kullanılabilecek kanserojen olmayan maddelerle ilgili endüstriyel araştırmalar geliştirilmelidir. Çalışanların 
sağlık ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirler yetkili otoriteler tarafından mutlaka alınmalıdır. 

 
Chemicals Causing Occupational Cancer and Prevention Methods 
 
Nurhan Gümrükçüoğlu 
Vocational School of Health Science, Blacksea Technical University, Trabzon,Turkey 
 
PURPOSE:  
The objective of this study is the research on carginogen agents regarding the occupational health and safety 
issues. In the study, carcinogens have been reviewed, and the effects of these agents on human health were 
researched. Moreover, preventive and protective measures to cope with the hazardous chemical agents are exp-
lained. 
METHOD:  
In this study, it has been benefited from books, articles, magazines, and resources such as the internet and 
carcinogenic substances used in the workplace, occupational cancers are discussed in detail. Carcinogenic subs-
tances used in the workplace are examined in terms of occupational health and safety. In addition, measures 
should be taken to protect workers from the dangers and risks of carcinogenic substances were discussed. 
FINDINGS:  
Carcinogens are agents that can cause cancer. The types of cancers that have developed during the occupational 
exposure are being identified as occupational cancers. In industry, there are many potential exposures to carcino-
gens. Many workers are unaware of the potential hazards in their work environment, which makes them more 
vulnerable to injury. Occupational carcinogens should be accepted as an important health problem for both emp-
loyees and environment. Working life is located several factors known carcinogenic or investigation. Among the 
best known and most common and widely known of the factors; asbestos, heavy metals, polycyclic aromatic 
hydrocarbons, benzene, radiation. 
RESULT:  
The most effective measures for the prevention of occupational cancer, is prohibited in a way that unmistakably 
carcinogenic substances used in industrial processes. With the removal of carcinogens from industrial processes, 
industrial research on non-carcinogenic substances must be developed that can be used to replace them. All ne-
cessary regulations, preventive and protective measures should be taken by the responsible authorities. 
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Kimyasal Tehlikeler ve Güvenlik 
Nurhan Gümrükçüoğlu 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Trabzon 

GİRİŞ: Kimyasalların üretilmesi ve kullanımı gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelerin ekonomik gelişmele-
rinde temel faktördür ve yaşamımızın bir parçası haline gelmişlerdir. Beslenmemizi, sağlımızı ve yaşam kalitemizi 
doğrudan ve dolaylı olarak etkilerler. 
Evren milyarlarca yılda kendine bir sistem ve denge oluşturmuştur. Kimyasalların üretilmesi, kullanımı, doğal or-
tamından alınarak değiştirilmesi, yeniden üretilmesi veya sentetik yollarla yeni kimyasallar üretilmesi bu dengeye 
müdahaledir. Bu müdahale yaşamın kolaylaşması gibi olumlu sonuçlar yaratabileceği gibi zararlı sonuçlarda yara-
tabilir. Bu sonuçların bir kısmı tolere edilebilir, bir kısmı edilemeyebilir ki bu da canlılar ve eko sistem anlamında 
risk oluşturur.  
AMAÇ:  İşyerindeki sağlığa zararlı kimyasal risk etmenleri hakkında temel bilgi kazandırmak ve işyerindeki sağlığı 
ve güvenliği olumsuz etkileyen kimyasal risk etmenlerine karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 
öğrenmelerini sağlamak. 
YÖNTEM: Kimyasalların güvenli bir şekilde üretilmesi, kullanılması, taşınması ve yok edilmesi diğer bir değişle 
kimyasal risklerin kontrol altında tutulabilmesi için ilk ve en önemli adım kimyasalların özelliklerinin ve aynı za-
manda da çevreye ve insana olan zararlarının bilinmesidir. Kimyasalların kullanım alanı, sayıları, zararları göz 
önüne alındığında bu bilgilerin kolaylıkla ve tüm kullanıcılar tarafından bilinmesinin olanaksız olduğu da ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada kimyasalların özellikleri nedeniyle son derece kompleks olan bu bilginin, 
kullanıcının kolaylıkla anlayabileceği, zararları ve önlemleri de içerecek sistematik bir biçimde düzenlenmesine yar-
dımcı olmak amacıyla sınıflandırma ve etiketleme sistemleri, kimyasalların fiziksel ve kimyasal özelliklerine, etki-
lerine, taşıdıkları risklere göre değişik sınıflandırmalar yapılmıştır. 
BULGULAR: Bu bildiride, sağlık, güvenlik ve çevre açısından kimyasal maddelerin kullanımına yönelik teknik bil-
giler bütünüyle ele alınmıştır. 
SONUÇ:  Verilen bilgiler doğrultudunda alınacak önlemlerle sadece işçilerin sağlığı ve güvenliği emniyet altına 
alınmayacak, aynı zamanda kazalardan kaynaklanan işgünü kayıplarının neden olabileceği ekonomik zararların 
önüne geçilerek verimlilik artışı sağlanacaktır. 

Chemical Hazards and Safety 

Nurhan Gümrükçüoğlu 
Vocational School of Healthy Science, Blacksea Technical University, Trabzon 
 
INTRODUCTION:  
The production, usage of chemicals, changing of chemicals obtained from their natural environments, reproduction 
or production of new chemicals in synthetical ways are an intervention to this balance. This intervention creates 
not only positive results which make lives easier but also harmful results. A part of these results may be allowable, 
but some parts may not and this may be risky in respect to all creatures and ecosystem. 
PURPOSE:  
To give main information about noxious chemical risk factors in workplaces and to provide learning about taking 
occupational health and safety precautions against chemical risk factors which affect health and safety negatively 
in workplaces. 
METHOD:  
For producing, using, transporting and annihilating of chemicals safely, or in other words, for keeping chemical 
risks under control, the most important step is to know about characteristics of chemicals and at the same time, 
harms for the environment and people.By taking into consideration to usage area of chemicals, their numbers and 
harms, it comes into view that to know these information easily is impossible by all users. For this reason, in this 
study, classification and tagging systems to help forming the information, which is extremely complex due to 
characteristics of chemicals, systematically including harms and precautions, making easily understandable by the 
user, are made classifications according to the physical and chemical properties of the chemicals, effects, beared 
risks. 
FİNDİNG: 
In this notice, technical information about usage of chemical substances in terms of health, safety and environment 
is approached as a whole. 
RESULT:  
With the precautions, not only health and safety of employes are going to be secured but at the same time, 
productivity growth is going to be acquired by preventing economical damage which caused by accident based loss 
of working days. 



421

 

 

PP-163 

Demir-Çelik Sektöründe Laboratuvar Ortamla-
rında Güvenli Çalışma Sistematiği Oluşturma Uy-
gulamaları 
Özer Yılmaz, Erkan Akoral 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. 

Demir-Çelik Sektöründe hammadde, yarı-mamul ve nihai ürün analizlerinin yapıldığı Laboratuvarlarda işletme, 
ürün ve çalışanın güvenliğini sağlayan bir sistem oluşturmak çalışma verimi ve çalışan sağlığı açısından önemlidir. 
Bunun için çalışma ortamında İş Sağlığı ve Güvenliği kültürü oluşturmak ve sürdürülebilirliği sağlamak gerekir. Bu 
sistematiğin başarısı; sürekli denetim, iyileştirme ve eğitim adımlarını eksiksiz ve zamanında yapabilmek ile doğru 
orantılıdır.  
 
Bu çalışmada, Laboratuvar ortamlarında risk değerlendirmeleri yapılarak çalışma riskleri ve etki puanları belirlen-
miştir. Bu belirlenen riskler üzerinden gerekli iyileştirme çalışmaları yapılarak birçok risk kaynağında çözülmüş ve 
diğerlerinin de tolere edilebilecek seviyeye düşürülmüştür. Bu yapılan çalışmaların Laboratuvar ortamlarında nasıl 
güvenlik kültürü oluşturabilecek şekilde bir sistematik oluşturma uygulamaları incelenmiştir.  
 
Bu çalışma kapsamında, numune kaplarının standartlaştırılması, basınçlı gaz tüplerinin mevzuata uygun şekilde 
depolanması, tehlikeli kimyasal buharların çalışma ortamından uzaklaştırılması iyileştirmeleri, yapılan işe uygun 
kişisel koruyucu malzemelerin temini ve çalışanlara kullandırılması, kişisel koruyucu malzeme iyileştirmeleri, ortam 
ve kişisel maruziyet ölçümlerinin yapılması, basınçlı tüp depolama sahalarında exproof malzeme ve tesisat kulla-
nılması, öğütücü ve kırıcı malzemelerin çalışma ortamından izole edilmesi, toz ve gürültü kaynaklarının çalışma 
ortamından izole edilmesi, laboratuvarlarda bulunan tehlikeli akışkan borularının standartlara uygun boyanması ve 
etiketlenmesi, kimyasal malzemelerin kimyasal saklama dolaplarında depolama matrisine uygun depolanması, 
enerji pano ve panelleri önlerine izolasyon bantları konulması, elektrik panelleri kapaklarının topraklanması, dönel 
ekipmanların koruyucu muhafaza altına alınması gibi uygulamalarla Laboratuvar ortamlarında güvenli çalışma sis-
tematiği oluşturulmuştur. Bu uygulamaların, risk değerlendirme çalışmaları, İSG eğitimleri, kaza kök neden ana-
lizleri gibi ek uygulamalarla sürekliliği sağlanmıştır. 

 
Applications Of Creating Safe Working Systematic At Laboratory Work-places In Iron 
And Steel Industry 
 
Özer Yılmaz, Erkan Akoral 
Ereğli Iron and Steel Plants 
 
In iron-steel industry, it is important to create a system of ensuring the safety of the plant, product and employee 
at the laboratories according to the working efficiency and employee’s health. For this purpose, occupational health 
and safety culture and it’s sustainability should be performed at working places. The success of this systematic is 
directly proportional with permanent control, improvement and training steps that should be made completely and 
on time.  
 
In this study, working risks and effect scores are identified by making risk assesments at work-places of Labora-
tory. The necessary improvements are made on these determined risks to eliminate lots of risks at their sources 
and the rest of the risks are reduced to tolerable level. In this study, the applications of creating safety culture 
systematic at Laboratory work-places are investigated.  
 
In this study, safe working systematic is maintained at work-places of laboratory by such applications; standardi-
zation of sample containers, storage of compressed gas cylinders according to the legal regulations, removal of 
hazardous chemical vapors from the work-places, supplying and using of appropriate personal protective 
equipments, personal protective equipment improvements, performing of environmental and personal exposure 
measurements, using ex-proof materials and equipments at compressed gas cylinder storage places, isolation of 
mill and crusher machines from work-places, isolation of dust and noise sources from work-places, painting and 
labelling of the hazardeous pipe lines appropriate to the standarts and etc. Sustainability of these applications is 
provided by making risk assessments, occupational health and safety trainings, root case analyzes of the occupa-
tional accidents and etc. This study consists of the applications of creating safe working systematic at laboratory 
work-places in Iron and Steel Industry. 
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Kimyasalların Üretim, Proses ve Laboratuvarda 
Kullanımlarının İSG Kapsamında İncelenmesi 
Özlem Işık Barsan1, Aliye Kaşarcı Hakan3, Zekiye Karakaya2, Mustafa Yağımlı4 
1İstanbul Bilgi Üniversitesi SHMYO Acil Durum ve Afet Yönetim Bölümü 
2Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Güvenliği Doktora 
3İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 
4İstanbul Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 

Kimya sektörü 21,5 bin firması, 283 bin çalışanı olan ve 2600 madde ve müstahzarların üretildiği büyük bir sek-
tördür. Kimya sanayideki ihracat Türkiye’de 2000 yılında 2,2 milyar dolar iken 2014 yılında 15,5 milyar dolar 
olmuştur. Kimya sanayi tarafından üretilen ürünlerin %30’u doğrudan tüketiciye ulaşmakta, geri kalan %70’lik 
kısmı ise tekstilden elektrikli eşyaya, inşaattan otomotive, boyadan ilaç sanayine kadar pek çok sektörde ara ürün 
veya hammadde olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde kimya ve kimyasallar hayatımızın her ala-
nında, farkında olamasak bile, yer almaktadır. Yaşanabilecek kaza ve olumsuz durumlardan yalnızca çalışanlar 
değil, aynı zamanda bölge halkı ve doğanın da etkilenebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Gerek çalışanların 
gerek diğer insanların kimyasalların olumsuz etkilerine maruz kalmamaları için iş sağlığı ve güvenliği önlemleri 
alınmalıdır. Bunun için de kimyasalların doğru sınıflandırılıp, üretim ve proseslerde doğru şekilde kullanılması ve 
depolanması gerekmektedir. 
Bu çalışmada kimyasalların etiketlenmesi, çalışma alanlarının kimyasal maruziyetini önleyecek ve azaltacak yönde 
düzenlenmesi ve KKD kullanımında doğru ve yanlış uygulamalar değerlendirilmiştir. Özellikle üretim, proses ve 
laboratuvar çalışmalarında gereken önlemlerin alınması konusunda dikkat çekilmek istenmiştir. Bu sayede kimya-
salların güvenli kullanımı bilinci oluşturularak kazaların ve meslek hastalıkların azaltılması/önüne geçilmesi amaç-
lanmıştır. 

An Analyse of Production, Process and Laboratory Use of Chemicals in the Context of 
OHS 
 
Özlem Işık Barsan1, Aliye Kaşarcı Hakan3, Zekiye Karakaya2, Mustafa Yağımlı4 
1İstanbul Bilgi Üniversitesi SHMYO Acil Durum ve Afet Yönetim Bölümü 
2Istanbul Marmara University, Institute of Pure and Applied Sciences, Occupational Safety Department 
3Istanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty Of Health Sciences, Occupational Health And Safety Department 
4Istanbul Okan University, Vocational School, Programs of Occupational Health and Safety 
 
Chemical is a wide industry that includes 21,5 thousand firms, 283 thousand workers and is producted 2600 agents 
and proprietaries. While the export in Turkey had been 2.2 billion dolar in 2000, it was 15.5 billion dolar in 2014. 
The production of %30 of chemical industry is reached directly to consumer and the other %70 of total production 
is used as raw material and byproduct from a wide range of areas such as textile, electric appliance, building, 
automotive, drug industry. From this perspective, consciously or unconsciously chemicals come in on our daily life. 
It is considered that when an incident occurs, not only workers will be affected but also people from this region 
and nature. So both for people and workers, occupational health and safety precautions should be taken. The most 
important step for this is to classify the chemicals correctly and to use them in right production and process and 
to store under normal circumstances.  
In this study, it is analyzed that to label chemicals, to arrange working areas according to reducing and preventing 
the harmful effect of chemicals and wrong and correct application of KKD usage. Especially, it is aimed to draw 
attention for taking the necessary precautions on production, process and lab studies. In the light of this aim, it 
will be provided to raise an awareness of using chemicals and to reduce the undesired incidents and to prevent 
occupational illness. 
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İş sağlığı ve güvenliği açısından kimyasalların kul-
lanımında çeker ocakların yeri 
Serden Başak 
Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Artvin 

Çeker ocaklar; toksik, rahatsız edici veya yanıcı buharlara, gazlara, aerosollere ve toza karşı maruziyet kontrolü 
için kullanılan bir çeşit yerel havalandırma üniteleridir. Yaygın inanışa göre Thomas Edison laboratuvar havalandır-
ması için endişe duyan ilk bilim insanlarındandır. Edison laboratuvarında şömine bacası kullanmış ve yaptığı çalış-
malarda oluşan koku ile zehirli gazların ortamdan uzaklaştırılmasını, bacadaki doğal hava akımıyla gerçekleştirmiş-
tir. Çeker ocaklar çalışma alanlarında bulunan büyük yapılı ekipmanlardan olup genellikle çalışma alanının beş 
tarafını çevrelemektedir. Çeker ocaklar tezgah üzerine konulmadıkları ve ayrı bir parça olarak bulundukları durum-
larda da, iç taban yükseklikleri, çalışma tezgahıyla aynı seviyededir. Biyolojik güvenlik kabinleri, laminer hava akışlı 
tezgahlar ve ecza izolatörleri görünüşleri açısından zaman zaman çeker ocaklarla karıştırılırlar. Ancak farklı olarak 
bu cihazlarda partikül filtreler bulunur ve kimyasalların buharlarını uzaklaştıramazlar. Bu nedenle, çeker ocaklar 
yerine kullanılmamalıdırlar. Çeker ocaklar çalışanları; oluşan gaz, buhar ve tozları ortamdan uzaklaştırıp laboratu-
var egzos sistemine vermeleriyle, bacalarında oluşan hava akımıyla ortamın havalandırılmasına katkı sağlamala-
rıyla ve önlerinde bulunan sash adlı ön panel ile kimyasalların muhtemel dökülmelerinden, sıçramalarından, yan-
gından ve ufak patlamalardan korurlar. Çeker ocaklar, çalışanları yanabilir ve/veya toksik kimyasallardan koru-
mada birincil cihazlar olup kullanımları İş Sağlığı ve Güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada; 
farklı teknik özelliklere sahip çeker ocakların, kullanılan kimyasala göre seçim kriterleri, cihazların kullanımları 
sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve bakımları incelenmiştir. 

The place of fume hoods using chemicals in terms of occupational health and safety 
 
Serden Başak 
Artvin Coruh University, Faculty of Medical Sciences, Department of Occupational Health and Safety, Artvin, Turkey 
 
A fume hood is a type of local ventilation device which is designed to control exposure to toxic, offensive or 
flammable vapors, gases, aerosols and dusts. It’s widely believed that Thomas Edison was one of the first scientists 
to be concerned about laboratory ventilation. Edison used the fireplace chimney in his lab to exhaust noxious fumes 
and odors from his experiments into heated rubber compounds, using the natural draft of the chimney to expel 
the gases. A fume hood is typically a large piece of equipment enclosing five sides of a work area, the bottom of 
which is most commonly located at a standing work height. Biological safety cabinets, laminar flow clean benches 
and pharmacy isolators, which utilize particulate filters and do not remove chemical vapors, are sometimes mista-
ken for fume hoods. With specific rare exceptions, they should not be used for work involving chemicals. Fume 
hoods protect workers by; containing vapors, dusts, gases, and fumes generated within the hood, and removing 
them as air flows into the hood and then out via the laboratory exhaust system, contributing to laboratory venti-
lation as air flows through the hood, shielding the worker with a clear sliding window, called a sash, that contains 
aerosols and prevents injury from splashes, fires, or minor explosions that may occur inside the hood. The use of 
fume hoods is essential in terms of occupational health and safety. Hence, the fume hoods are often the primary 
control devices for protecting workers when working with flammable and/or toxic chemicals. In this study, the 
selection criteria of fume hood, key points during usage and the maintenance procedures were investigated. 
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Kimyasal Etmenler Kaynaklı Olası Büyük Endüst-
riyel Kazaların Etkilerinin Hesaplanması Ve Mo-
dellenmesi 
Tahsin Aykan Kepekli, Semanur Aladağ, Muhammet Caner Işbilir, Mustafa Eryüksel, Ulaş Çınar, Uğur Saklangıç, 
Aliye Kaşarcı Hakan 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, İstanbul 

Özellikle petrokimya tesisleri ve taşımacılağı gibi kimyasal risk etmenleri açısından önem arz eden tehlikeler, ülke-
mizde Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ile gündeme giren 
SEVESO direktifi gibi uluslararası mevzuat ile ele alınmaktadır. Kimyasal tehlikeler kaynaklı endüstriyel kazaların 
olası sonuçlarının etkilerinin azaltılması ve risk değerlendirmesi çalışmalarında belirlenmesi gereken en önemli pa-
rametrelerin başında yangın, patlama, toksik yayılım, çevresel yayılım gibi olası kaza etkilerinin tipleri ve değişik 
yönlerde ve mesafelerdeki fiziksel etki boyutlarını gelmektedir. Bu parametrelerin proaktif olarak kazadan önce 
olası değerlerinin belirlenmesi şüphesiz ki, kazaların boyutlarının önceden tahminine olanak tanımakta olup, dahili 
ve harici eylem planı çalışmalarında son derece faydalı olmaktadır. Bu parametrelerin çeşitli algoritmalar yardımı 
ile hesaplanıp bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) platformu yardımıyla modellenmesi ve bu yolla tehlike haritaları 
oluşturulması özellikle SEVESO çalışmalarında kaza senaryo sonuç analizlerinde uygulanan bir pratiktir. Bütünlük 
kaybı (LOC) olarak da ifade edilen, sızıntı, döküntü, gaz kaçağı veya benzeri bir olayın fiziksel davranışına etkiyecek 
pek çok etken vardır. Yer yüzeyinin pürüzlülüğü, rüzgarın hızı ve yönü, ilgili kimyasal maddenin termodinamik 
özellikleri gibi pek çok parametre bu olayların nasıl gelişeceğine etki eder. Sonuçlar modellenirken olayların nihai 
fiziksel etkilerini bulunması önemlidir; bunlar, patlama için “fazla basınç”, yangın için “termal radyasyon”, toksik 
yayılım için “kimyasalın konsantrasyonu” olarak sıralanabilir. Çalışma kapsamında çeşitli olası kimyasal risk etmen-
leri kaynaklı kaza senaryoları öngörülmüş ve bu LOC senaryoları EPA ALOHA algoritmaları ve yazılımı kullanılarak 
modellenmiş ve GIS ortamında haritalanmıştır. Patlama, yangın, toksik yayılım türü senaryoların tehlike arz eden 
fiziksel etkileri olası hasar – zarar seviyeleri ile ilişkelendirilmiş ve haritalanmıştır. Sonuçlar tüm kimyasal risk 
etmenlerinin küçümsenmeyecek etkilerini ortaya çıkarması açısından çarpıcıdır. Özellikle toksik kimyasalların gaz 
bulutu halinde yayılımı ve Kaynayan Sıvı Genleşen Buhar Patlaması (BLEVE) senaryolarının ölümcül etkileri bu 
kimyasalların bulunduğu tesis, taşıma ve proseslerde risk değerlendirmesi ve azaltılması çalışmalarının ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha göstermektedir. 

Calculation And Modeling The Effects Of Chemical Sourced Major Industrial Hazards 
 
Tahsin Aykan Kepekli, Semanur Aladağ, Muhammet Caner Işbilir, Mustafa Eryüksel, Ulaş Çınar, Uğur Saklangıç, 
Aliye Kaşarcı Hakan 
Istanbul Yeni Yüzyıl University, Occupational Health and Safety Department, Istanbul 
 
Dangers arising from chemical risk factors like petrochemical plants and transportation are dealt with international 
legislation like SEVESO directive and Prevention of Major Industrial Hazards and Mitigation of Their Effects Directive 
in Turkey. Most important parameters that must be determined in risk assessment and effects mitigation of che-
mical sourced industrial hazards are possible accident effect types like fire, explosion, toxic dispersion, environ-
mental spillage and magnitude of physical effects in different directions and ranges. Determining these parameters 
proactively before any likely hazard no doubt, enables foreseeing the magnitudes of accidents beforehand and are 
useful in internal and external emergency action plan studies. It is common practice in accident consequence 
analysis in SEVESO studies to calculate these parameters using several algorithms and generate hazard maps by 
modeling these parameters via a GIS platform. There are many factors that may effect physical behaviour of Loss 
of Containment (LOC) events like leakage, spillage, gas leak. Many parameters like ground roughness, wind speed 
and direction, thermodynamical properties of the chemical effect the proceeding of event. It is important to deter-
mine final physical effects in consequence modeling. These are overpressure for explosion, thermal radiation for 
fire and concentration of chemical for toxic dispersion. Several possible accident scenarios resulting from chemical 
risk factors were chosen for this study. These LOC scenarios were modelled with EPA ALOHA algorithms, software 
and mapped in GIS platform. Physical effects posing danger in explosion, fire and toxic dispersion scenarios are 
linked to possible damage and harm levels and mapped. Results demonstrate the noteworthy effects of all the 
chemical risk factors. The deadly effects of scenarios of especially gas dispersions of toxic chemicals and Boiling 
Liquid Expanding Vapor Explosion (BLEVE) once again show the importance of risk assessment and control studies 
in plants, transports and processes that deal with these chemicals. 
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Boya Sektöründe Kullanılan Bazı Kimyasalların İş 
Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi 
Uğur Saklangıç, Aliye Kaşarcı Hakan, Ulaş Çınar, Tahsin Aykan Kepekli 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Son yıllarda sanayileşmedeki gelişmeye paralel olarak kimyasal maddelerin çalışma hayatında kullanımı artmıştır. 
Son 50 yılda, yıllık bazda kimyasal madde üretimi katlanarak artmıştır. 2013 yılında kimyasalların dünyadaki satışı 
2012 ile karşılaştırıldığında yaklaşık 73 milyar Avroluk bir büyüme gözlemlenmiştir. Bu hızlı büyümeye paralel 
olarak kimyasalların özelliklerinin bilinmesi kullanıcıya ve çalışanlar dışındaki insanlara etkilerinin en iyi şekilde 
ortaya konulması ve uygun bildirimlerin yapılması önem arz etmektedir. Kimyasal maddelerin üretimi ve kullanımı 
bir yandan ekonomik olarak işletmelere önemli bir katkı sağlarken diğer yandan çalışanlar için sağlık ve güvenlik 
sorunlarına neden olmaktadır. Kimya sanayinin büyüklüğü, kimyasalların kullanım alanının genişliği ve çalışan sa-
yıları göz önünde bulundurulduğunda, iş kazası ve meslek hastalığı görülme sıklığı azımsanamayacak kadar büyük 
olduğu görülmektedir. Kimyasal maddelerle çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusu incelenirken öncelikle bu 
maddelerin çalışanlar üzerindeki etkisi iyi anlaşılmalıdır. Çünkü kimyasallar inşaattan otomotive, gıda ve içecekten 
mobilyaya, tarımdan boya sanayine kadar pek çok alanda etkin olarak kullanılmaktadır. Bu bağlamda sektör seçimi 
önem arz etmekte olup, pek çok önemli sektör arasından bu çalışma için boya sektörü seçilmiştir. Alan seçiminin 
ardından, çalışma iki bölüm olarak temellendirilmiştir: İlk bölümde çalışma hayatında kullanılan kimyasal madde-
lerin ithalatı/ihracatı ve sektörlere göre dağılımları incelenmiş, ikinci bölümde ise kimyasalların insan sağlığına 
etkileri, kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili mevzuat incelenerek, varsa eksik-
liklerinin ortaya konulması üzerinde durulmuştur.  
Bu çalışma ile boya sektöründeki kimyasallar üzerinden gidilmiş, çalışan sağlığının korunması/iyileştirilmesi, olası 
bir maruziyet durumunda meydana gelebilecek olumsuzlukların bertarafında hızla yol kat edilebilmesi amaçlanmış-
tır. 

The Evaluation Of Some Chemicals Used In Paint Industry In Terms Of Occupational 
Health And Safety 
 
Uğur Saklangıç, Aliye Kaşarcı Hakan, Ulaş Çınar, Tahsin Aykan Kepekli 
İstanbul Yeni Yüzyıl University 
 
Use of chemicals in the work life has increased in paralel with the recent developments in industrialization. The 
annual production of chemicals has increased in the last 50 years. When sale of chemicals throughout the world in 
2013 is compared with the sales in 2012, growth of 73 billion Euros has been observed. In paralel with rapid 
growth, it's important that the properties of chemicals are recognized, the effects of chemicals on the people 
working with them and other people are well exhibited and necessary information is provided. The production and 
use of chemicals make a contribution to the companies on economic terms but they, on the other hand, cause 
health and security problems for the employees. When the size of chemical industry, the extent of its area of use 
and number of people employed in this industry are taken into account, it's seen that frequency of occupational 
accident and diseases is considerably high. When OHS of employees working with chemicals are to be examined, 
the effect of these chemicals should be understood well because chemicals are used effectively in many sectors 
including construction, automotive, food, drink, furniture, agriculture, paint industry; sector selection is vital in 
this regard. Paint industry has been chosen for this study among many other sectors. Following field selection, 
study has been divided into two sections. For the first section, examination has been carried out on the chemicals 
used in work life in terms of import/export and distribution by sectors. In the second section, the regulations on 
the chemicals’ effects on human health and the health and safety measures to be taken while working with che-
micals have been examined and the focus has been to reveal the deficiencies if any. 
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Fen Bilgisi Öğretmeni Adayları için Kimya Labo-
ratuvarında Risk Analizi 
Zeliha Özsoy Güneş 
İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim dalında, öğretmen adayla-
rının eğitiminde genel kimya laboratuvarı dersi öğretilmektedir. Genel kimya bilgisi teorik olarak verildikten sonra 
deneysel çalışmalar kimya laboratuvarında fen bilgisi öğretmen adaylarına öğretilmektedir, Laboratuvar çalışma-
larının iki önemli boyutu vardır, birincisi öğretmen adaylarının laboratuvar derslerinde dikkat etmeleri gereken 
hususlar, ikinci ve daha önemli nokta ise öğretmen adaylarının mesleki faaliyetlerini gerçekleştirirken ilköğretim 
okullarında ilkokul öğrencilerine fen bilgisi laboratuvarı deneylerini gerçekleştirirken ilk öğretim öğrencilerinin la-
boratuvar güvenliğinin kavranması hedeflenmektedir.  
Genel kimya laboratuvarı çalışmalarında en temel risk kimyasal maddelere maruz kalma olarak değerlendirilmekte, 
bu nedenle kimyasalların tanınması ve etkileri hakkında bilgi sahibi olmak için ilk ders laboratuvar güvenliği ve risk 
analizi hakkında öğrencilerin eğitimi gerçekleştirilmektedir. Öğretmen adayları için gelecekteki ilk öğretim öğren-
cilerine fen bilgisi laboratuvarı yaptırırken dikkat edilecek hususlar ve mevcut laboratuvar tehlikeleri öğretilmekte-
dir.  
Laboratuvarda var olan asitler ve bazlar, solunum sistemini tehdit eden kimyasallar, havalandırma sistemi, Mal-
zeme güvenlik bilgi formları, kimyasal etkileşimler, kimyasal depolama, kimyasal maruziyet ve ilk yardım konuları 
işlenmektedir.  
Öğretmen adaylarının ders işlenmesi sırasında dikkat etmeleri gereken hususlara ek olarak ilk öğretim öğrencile-
rinin deney çalışmalarında risk parametrelerinden olasılık etkisinin artması ile risk derecesinin artacağı ve güvenlik 
tedbirlerinin daha dikkatli ve özenle uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır.  
Kimyasal maddeye maruz kalmanın şiddet değeri yüksek olduğundan olasılık parametresini azaltıcı tedbirler ile 
eğitim faaliyetleri güvenle sürdürülmektedir. 
Laboratuvar derslerinde ilk ders laboratuvar güvenliği dersi olarak işlenmekte ve kimyasal kaynaklı tehlikelerden 
katılımcılar haberdar edilmektedir, 
Dersi alan öğrenciler teorik genel kimya dersini aldıktan sonra deney sürecine dahil edilmektedir, laboratuvar or-
tamı kimyasal depolama faaliyetlerinin güvenle sağlandığı ve olası bir riskin gerçekleşmesi karşısında göz duşları 
ve ilk yardım tedbirleri ile donatılmıştır. deneylerin güvenle yürütülmesi amacı ile gruplar en fazla 5 öğrenci ile 
sınırlandırılmıştır. 
Laboratuvar risk analizinde tespit edilen hususlar öğrencilere bildirilmiş ve gerekli tedbirler alınarak deney çalış-
maları sürdürülmektedir. 

Risk Analysis in Chemistry Laboratory for Science Teacher Candidate 
 
Zeliha Özsoy Güneş 
Istanbul University Hasan Ali Yücel Education Faculty Department of Science Education 
 
Istanbul University, Faculty of Education, Department of Science Education, teacher education candidates in the 
general chemistry laboratory course is taught. General knowledge of chemistry science in experimental chemistry 
laboratory After theoretically are taught to teachers, there are two important aspects of laboratory work, should 
they pay attention to the first teachers of the laboratory course, the second and more important point science to 
elementary school students in the professional activities of the teachers performing schools of elementary school 
students when performing laboratory experiments are aimed at understanding the laboratory of information secu-
rity. 
General chemistry laboratory work in being considered as exposure to the main risk chemicals, therefore training 
of students on the first class laboratory safety and risk analysis to be knowledgeable about the recognition of the 
chemical and its effects are realized. Teacher future elementary school students to the science lab to Make Cautions 
and present danger to the candidate laboratory are taught. 
Acids and bases that exist in the laboratory, chemicals that threaten the respiratory system, ventilation system, 
material safety data sheets, chemical interactions, chemical storage, chemical exposure and first aid are taught. 
Teacher candidates, during the processing of primary education students, would increase the degree of risk with 
increasing impact probability of the risk parameters in experimental work and safety measures is emphasized that 
more attention and should be carefully implemented. 
Laboratory classes are treated as first class laboratory and chemical safety course participants are aware of the 
hazards, 
Students taking the course are included in the test process after receiving the theoretical general chemistry, labo-
ratory of chemical storage activities safely provided and fitted with eye showers and first aid measures in the face 
of realization of potential risk. group with the aim of carrying out experiments safely is limited to a maximum of 5 
students. 
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The Role of Occupational (Industrial) Hygiene In OSH 
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Okul Öcesi Eğitim Kurumlarında Termal Konfor 
Koşullarının Değerlendirilmesi 
İbrahim Bulduk, Abdullah Demir, Damla İşci, Fatma Çetinkaya 
Uşak Üniversitesi 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA TERMAL KONFOR KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Abdullah DEMİR, 
Damla İŞCİ, İbrahim BULDUK, Fatma ÇETİNKAYA Uşak Üniversitesi Sağlık YÜKSEKOKULU İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Bölümü UŞAK Çalışanların işyerlerinde bedensel ve zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bu-
lunmalarına termal konfor denir. sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından, gerek bedensel, gerekse 
zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarına termal konfor denir. Yaşanılan ve çalışılan 
ortamlarda sıcaklık, nem ve hava hızı çalışanların sağlığını ve çalışma performansını olumlu veya olumsuz şekilde 
etkiler. Termal konfor önemli fiziksel risk etmenleri arasındadır. Bu çalışma kapsamında Uşak ili sınırları içerisinde 
on okul öncesi eğitim veren kurumda termal konfor koşullarının ölçümleri yapılmıştır. Ölçümlerde hava akım hızı, 
sıcaklık ve nem değerleri kaydedilmiştir. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki dersliklerde alınan ortalama termal 
konfor ölçüm değerleri hava akım hızı 0.0 m/s, sıcaklık 21.15°C, nem %67.7 olarak ölçülmüştür. Hafif işler için 
termal konfor koşullarının değerleri hava akım hızı için 0.1 m/s nem için %30-60 sıcaklık içinde 21-23.5 °C arasında 
olmalıdır. Yapılan çalışma neticesinde elde edilen değerler göstermektedir ki kreşlerde termal konfor koşulları sağ-
lanamamaktadır. Hem kreşlerde yetiştirilen çocukların sağlıkları hem de çalışanların sağlıkları açısından termal 
konfor koşullarının sağlanması için ilave tedbirler alınmalıdır. 

Evalution Of Thermal Comfort Conditions In Pre-School Educational İnstitutions 
 
İbrahim Bulduk, Abdullah Demir, Damla İşci, Fatma Çetinkaya 
Uşak University 
 
EVALUATION OF THERMAL COMFORT CONDITIONS IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS Abdullah DE-
MİR, Damla İŞCİ, İbrahim BULDUK, Fatma ÇETİNKAYA Uşak University, School of Health Sciences, Department of 
Occupational Health and Safety While employees maintain the physical and mental activities in workplaces, their 
presence in a particular comfort of employees in the workplace is called as thermal comfort. Temperature, humidity 
and air flow rate are parameters of thermal comfort. The temperature, humidity and air flow in the living and 
working environment affect employees' health and work performance in a positive or negative way. Thermal com-
fort is one of the most important physical risk factors. Measurements of thermal comfort conditions in institutions 
providing pre-school education in the province of Uşak were performed in this study. The values of air velocity, 
temperature and humidity were recorded. Preschool classrooms in educational institutions received average ther-
mal comfort conditions: 0.0 m/s of air velocity, 21:15 ° C of temperature and 67.7 % of humidity. The values of 
the thermal comfort conditions for light work, air flow should be 0.1 m/s, Humidity value should be between 30-
60% and the temperature should be 21-23.5 ° C. The values obtained from the study shows that thermal comfort 
conditions cannot be provided in the pre-school education. 
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Occupational Exposure to Ionizing Radiation 
Ayşe Pişkin 
Ministry of Labour and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety, Ankara, Turkey 

Although ionizing radiation has been used in workplaces since 1896, its use has grown significantly in recent years. 
For example, the use of X-ray equipment to inspect luggage, packages and other items has become very widesp-
read. Currently, ionizing radiation is also used to neutralize harmful biological agents, including anthrax, as well 
as microorganisms in certain food. 
The increasing use of ionizing radiation in the workplace and potential worker exposure to it. Inhalation, ingestion, 
wound contamination and dermal absorption are all potential routes of ionizing radiation intake. DNA is the most 
critical molecule for radiation damage, although other important cellular components are reported to be affected 
by exposure to radiation. Overexposure to large amounts of ionizing radiation may result in health effects such as 
skin burns, hair loss, birth defects, cancer, mental retardation, and death. If radiation is not properly controlled it 
can be potentially hazardous to the health of workers. 
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Radon in the workplace 
Ayşe Pişkin 
Ministry of Labour and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety, Ankara, Turkey 

Radon is a naturally occurring radioactive gas that can seep out of the ground and build up in indoor workplaces. 
The highest levels are usually found in underground spaces such as basements, caves and mines. High concent-
rations are also found in ground floor buildings because they are usually at slightly lower pressure than the surro-
unding atmosphere; this allows radon from the sub-soil underneath buildings to enter through cracks and gaps in 
the floor. Underground workplaces such as basements mines, caves and utility industry service ducts can have 
significant levels of radon as can any above-ground workplaces in radon Affected Areas. All workplaces including 
factories, offices, shops, classrooms, nursing homes, residential care homes and health centres can be affected. 
Whilst employers who only occupy parts of buildings from the first floor and above are unlikely to have significant 
radon levels, employers who use cellars, basements and poorly ventilated ground floor rooms are far more likely 
to have problems with radon levels. Radon is a radioactive gas which produces tiny radioactive particles. When 
inhaled, these particles are deposited in the airways and on lung tissue, giving a radiation dose that can cause 
lung cancer. When you are exposed for a long period of time to high levels of radon, you increase your risk of 
developing lung cancer. Workplaces such as offices, banks, hospitals, research institutions and laboratories, uni-
versity buildings and classrooms, should also be considered as subjecting workers to occupational radiation expo-
sure. 
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Ultraviyole (U.V.) Işınlarıyla İşyeri Ortam Havası-
nın Sterilizasyonu 
Ercüment Aslantaş1, Mustafa Yağımlı2 
1Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği, İstanbul 
2Okan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul 

Yaşadığımız ve çalıştığımız ortamların hava kalitesi tüm insanların ve özellikle çalışanların verimliliği açısından son 
derece önemlidir. Hava kalitesinin istenen düzeyde tutulabilmesi için hem genel havalandırma hem lokal havalan-
dırma için uygun sistemleri kurmak gibi birçok yöntem denenmektedir. Bu yöntemlerden en etkilisi U.V (Ultravi-
yole) ışınlarını baz alan sistemlerle oluşturulan hava sterilizasyonu sağlayan teknolojik sistemlerdir. U.V. ışınları 
dalga boylarına göre üç ana sınıfta tanımlanır. Bunlar; U.V (A) 315 - 400 nanometre, U.V.(B) 280 - 315 nanometre, 
U.V. (C) 200 - 280 nanometredir. İçlerinde mikroorganizmalar açısından en öldürücü olanı (U.V. (C) 200 - 280 
nanometre) olandır. Bu iki eşik arasındaki en öldürücü doz olan 264 nanometre dalga boyu, UV ile sterilizasyonun 
en etkili dalga boyudur. Bu çalışmada U.V. ışınlarıyla hava sterilizasyonu sağlayan sistemler incelenmiştir. Deneysel 
olarak örnek çalışma ortamında U.V. lambasıyla hava sterilizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sterilizasyon öncesi ve 
sonrası hijyen sonuçları değerlendirilmiştir. Test edilen ortamda havada ve yüzeyler üzerinde önemli ölçüde mik-
robiyal oluşumların azaldığı tespit edilmiştir. 

Sterilization of workplace air with ultraviolet (U.V.) rays 
 
Ercüment Aslantaş1, Mustafa Yağımlı2 
1Okan University, Vocational School, Occupational Health and Safety, Istanbul, Turkey 
2Okan University, Institute of Science and Engineering, Department of Occupational Health and Safety, Istanbul, 
Turkey 
 
Indoor air quality, indispensable for human health, is very important in terms of work performance and productivity 
as well. A large number of methods are employed to set up the appropriate systems of general and local ventilation 
in order to maintain the proper air quality level. The most effective one amongst them is the air sterilization system 
with ultraviolet rays. The three types of UV radiation are classified according to their wavelength: UVA 400 - 315 
nanometers; UVB. 315 - 280 nanometers; and UVC 280 - 200 nanometers. The UV-C spectrum is the most lethal 
category for microorganisms. 264 nanometers is known to be the peak germicidal wavelength, thus the most 
effective wavelength for air sterilization. This study examines the air sterilization systems with UV rays. An expe-
riment was conducted sterilizing air with a UV lamp in an office in Istanbul. The paper presents the results of the 
experiment, focusing upon hygiene conditions before and after the sterilization. It has been observed that con-
centration of indoor micro-organisms was reduced to a significant degree both in the air and on the surfaces. 
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OEA VE PM 'in İş Hijyeni Ölçümlerindeki Rolü ve 
Önemi 
Fethiye Baykal Topal, Başak Hartavi, Ahmet Kahraman, Murat Serdar Arslantürk 
A Artı İş Hijyeni Laboratuvarı 

OEA (İş yerinde maruz kalınan kimyasal madde miktarının belirlenmesi) ve PM( Maruz kalma şartlarının değişip 
değişmediğini belirlemek için yapılan periyodik ölçmeler) safhalarının İş Hijyeni ölçümlerinin temel unsurunu oluş-
turmakla birlikte ölçüm doğruluğunu direk etkilediği gözlemlenmiştir. Bu konudaki en büyük eksikliğin TS EN 689 
Kılavuzunun öneminin İSG uzmanlarının eğitiminde yeterince vurgulanmamış olması,ölçüm nokta tespitini ve bu-
nun akabinde periyodik ölçüm varyans dağılımını göreceli bir hale getirdiği Analiz Laboratuvarları arasında doğru 
ölçüm parametreleri oluşturamamasına neden olduğu söylenebilir. 

 
The Importance And Role Of OEA And PM At Occupatıonal Hygiene Measurements 
 
Fethiye Baykal Topal, Başak Hartavi, Ahmet Kahraman, Murat Serdar Arslantürk 
A Plus Occupational Hygiene Laboratory 
 
OEA (Exposure in the work place to determine the amount of chemicals) and PM ( Exposure conditions to determine 
whether the resistance measurement) are the fundementals of Work Place Hygen but have been observed that 
these are directly affecting the meausrement accuracy. The most significiant deficiency of this issue is TSE EN 
689’s importance had not highlighted enough during the training of Work and Worker Health Specialists, determine 
the measurement points and the periodic measurement variance Analysis Laboratory between distribution so it 
can be said that it has made it impossible to create a relatively accurate measurement parameters. 
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Örgütlenmesinde İş Hij-
yenistinin Rolü 
 
Hüseyin Cihangir Tuğsavul 
Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
 
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 7. madde-
sinde "özellikle işyeri tabanı, duvarlar ve diğer yüzeyler düzenli olarak temizlenecek ve hijyen şartları sağlanacaktır" 
denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 12. maddesinin ana başlığı "hijyen ve kişisel korunma"; Eğitim başlıklı 13. mad-
desinde de "hijyen kuralları" konusunda çalışanlara eğitim verilmesi istenmekte; Sağlık Gözetimi ile ilgili 16. mad-
desinde ise; İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli 
düzenleme yapılacaktır denilmektedir. 
Son yıllarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve birey yaşamını büyük ölçüde etkilediği sosyal, ekonomik 
ve kültürel olarak köklü değişmelere yol açtığı bilinen bir gerçektir. 
Bütün bu gelişmeler, çağdaş insanın iş dünyasına her zamankinden daha iyi bir şekilde belirli bir sistem ve plan 
içinde hazırlanmasını gerekli kılmaktadır. 
Sanayileşme sürecinde nüfus, tarım sektöründen endüstri sektörüne kayarak sanayi işçisi sınıfı ortaya çıkar. As-
lında toplumların her gelişme evresinde var olan işçi sağlığı konusu sanayi işçilerinin varlığıyla da açık ve çarpıcı 
bir görünüm kazanır. 
Sağlık, insanların en değerli niteliğidir. Bu nedenle üzerinde durulması, bütün yaşam boyunca izlenmesi ve daha 
üstün bir düzeye getirilmesi çağdaş yaşamın hedefidir. 
İş kazalarını, meslek hastalıklarını, yangınları ve sanayileşme hastalığı diyebileceğimiz insan bunalımlarını ortadan 
kaldırmak ya da azaltmak amacıyla çalışan iş hijyeni ve iş güvenliği mühendislerinin eğitimlerinin yetersiz olduğu 
gerçeğini görmekteyiz. 
İş hijyenlerinin ve iş güvenliği mühendislerinin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemedeki rolleri dikkate 
alınarak görev ve sorumluluklarının vurgulanması amacıyla bu çalışma yapılmıştır. 
 
KAYNAKLAR 
1. ÖZER Muzaffer, “Endüstriyel Yangın Tehlikeleri ve Güvenlik Tedbirleri”, Özer Yayınları,  
İstanbul 1985 
 
The Role of Business Hygienists in The Occupational Health and Safety Organization 
Hüseyin Cihangir Tuğsavul 
Fatih District Education Directorate 
 
Working with carcinogenic and mutagenic substance in Health and Safety Measures Regulation on Article 7 of 
"particular workplace floor, walls and other surfaces to be cleaned regularly and hygiene requirements will be 
provided" is called. The main title of the article 12 of the same regulation "hygiene and personal protection"; 13. 
Education in the article titled "hygiene" to employees are asked about the training; In Article 16 on health surveil-
lance; The necessary arrangements to be able to be taken immediately and personal and occupational hygiene 
measures at the workplace will be done is called. 
In recent years, scientific and technological development of society and individual life greatly affects the social, it 
is a fact known to cause changes in the economic and cultural roots. 
All these developments, modern human ever makes the business world needed a better way to prepare and plan 
in a given system. 
Population in the industrialization process, revealed by sliding the industrial working class in the industrial sector 
of the agricultural sector. In fact, open society and a stunning view of the gains in the presence of existing health 
workers to industrial workers in all stages of development issues. 
Health is the most valuable qualities of people. Therefore, the focus of monitoring all throughout life and be brought 
to a high level is the goal of contemporary life. 
Industrial accidents, occupational diseases, fire and to eliminate human disease, depression can call industrializa-
tion or training employees in order to reduce occupational hygiene and safety engineers, we see the fact that 
insufficient. 
Emphasis on occupational hygiene Chiefs and safety engineers, occupational accidents and considering their role 
in the prevention of occupational diseases duties and responsibilities for the purpose of this work is done. 
 
RESOURCES 
1. Muzaffer Ozer, "Industrial Fire Hazards and Safety Measures" Ozer Publications, 
Istanbul 1985 
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Karbon Siyahı: İş Hijyeni Ölçüm ve Analiz Prose-
dürleri 
Meltem Mete Kılıç, Esra Yılmaz 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Ar-Ge Ensti-
tüsü Başkanlığı 

Karbon siyahı, hidrokarbonların gaz-faz pirolizi ve kısmi yanması ile üretilen elementel karbonun partikül formunu 
tanımlamak için kullanılan genel bir isimdir. Karbon siyahı, genellikle kauçuk üretimde kullanılan bir takviye ajandır. 
Bu nanomalzeme en yaygın otomotiv sektöründe lastik üretiminde kullanılır. Ayrıca baskı mürekkebinin renklendi-
rilmesi, boya, kağıt, plastik üretimi de yaygın kullanılan üretim türleridir. 
 
NIOSH istatistiklerine göre Amerika’da yaklaşık 1,728,518 çalışanın (369,253’ü kadın olmak üzere) karbon siyahına 
maruziyeti tespit edilmiştir. Karbon siyahının vücuda alınması, bu malzemenin üretildiği ve kullanıldığı işyerlerinde 
çalışanların solunum ve deri yoluyla maruziyeti sonucu gerçekleşir. 
Karbon siyahı içeren ürünlerle deri teması sonucu da maruziyet gözlenebilir. Uluslarası Kanser Araştırma Ajansının 
(IARC) sınıflandırmasına göre karbon siyahı insana karsinojen olması muhtemel (2B) grubunda yer almaktadır. 
 
Bu çalışmada, iş hijyeni açısından önem arz eden karbon siyahının sağlık etkileri, ölçüm yöntemleri ve maruziyet 
limitleri konusunda temel bilgilerin derlenerek sunulması amaçlanmıştır. 

 
Carbon Black: Occupational Hygiene Measurement Procedures 
 
Meltem Mete Kılıç, Esra Yılmaz 
Ministry of Labor and Social Security of Turkish Republic General Directorate of Occupatioanl Health and Safety 
The Head of Occupational Health and Safety Research and Development Institute 
 
Carbon black is a generic term for a particulate form of elemental carbon manufactured by the gas-phase pyrolysis 
and partial combustion of hydrocarbons. Carbon black is used mostly as a reinforcing agent for rubber. The largest 
use of carbon black is in the manufacture of automotive tires. It is also used to color printing ink, painting, paper, 
and plastics. 
 
NIOSH has statistically estimated that 1,728,518 workers (369,253 of these were female) were potentially exposed 
to carbon black in the US(1). Occupational exposure to carbon black may occur through inhalation and dermal 
contact with this compound at workplaces where carbon black is produced or used. Use data indicate that the 
general population may be exposed to carbon black via dermal contact with consumer products containing carbon 
black. Carbon black is classified by the International Agency for Research on Cancer (IARC) as a Group 2B carci-
nogen (possibly carcinogenic to humans).  
The aim of this paper to tender information about health hazard, measurement procedures and exposure limits of 
carbon black. 
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İmalat sektöründe yapılan anket uygulamasının 
değerlendirilmesi 
Merve Özdemi ̇r, Ali Burak Özdemir 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Çalışmanın amacı imalat sektöründeki bir fabrikada İSG yönünden maruziyetlerinin ve kkd kullanımının değerlen-
dirilmesi. İSGÜM’ün desteğiyle (İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı) imalat sektö-
ründe çalışan 1 fabrikada 60 çalışana anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonucunda ortalama çalışma süresinin 
haftada 45 saat olduğu gözlemlenmiştir. Çalışanların çoğunluğu fiziksel İSG faktörlerinden gürültüye maruz kaldık-
larını, termal konfor, titreşim ve aydınlatma gibi diğer faktörlere ise maruz kalmadıklarını bildirmişlerdir. Anket 
çalışması yapılan çalışanların 4 tanesi iş kazası geçirdiğini ifade ederken, 1 kişi de meslek hastalığı geçirdiğini ifade 
etmiştir. 
Anket verilerine göre kkd kullanım oranı, kimyasal ve fiziksel faktörlere maruziyet oranı değerlendirilmiştir. Sigara 
kullanımı, yaş gibi nedenlerin işitme kaybını ne kadar etkilediği tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Sonuç olarak, iş kazası oranı %7 çıkmıştır ve KKD kullanımının oldukça iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Değer-
lendirme içerisinde kullanılan veriler kısıtlıdır. Bu yüzden, yapılan değerlendirmenin bütün sektörü yansıttığı iddia 
edilemez, ancak bundan sonraki çalışmalar için referans olabilir. 

 
The analysis of surveys made in manufactoring sector 
 
Merve Özdemi ̇r, Ali Burak Özdemir 
Ministry of Labour and Social Security 
 
The purpose of the study is to determine OHS exposures and usage of personal protective equipment. With the 
help of İSGÜM, 60 surveys made in 1 factory. At the end of this process it was determined that the average work 
hour is 45 hours for a week. Despite the fact that most of workers stated that they are exposed to noise in their 
working places, they are not exposed other physical OHS factors which are thermal comfort, vibration and lighting. 
According to the results of surveys four of participants had accident in their workplaces and one of them had 
occupational disease. In the light of information it was evaluated that the rate of personal protective equipment 
and the rate of exposure to chemical and physical factors in workplace. Besides that, it was tried to evaluate 
hearing loss based on the smoking and age. 
As a result, it was determined that %7 of workers had an accident in workplace and the usage of personal protective 
equipment is on sufficient level. Using data for study is limited. Therefore, we cannot claim that these results 
shows the all sector. However, it can give a reference for other studies. 
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Lojistik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin 
Araştırılması 
Nazife Uysal, Mustafa Varol, Tuğba Türkay, Yaşar Arslanbay 
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı kocaeli bölge laboratuvar müdürlüğü 

Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç nokta-
sından, tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlan-
ması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir. 
Lojistik faaliyetler insan emeğinin yoğun olarak yaşandığı, bütün birimlerinde mutlaka iş sağlığı ve güvenliğine özel 
önemin verilmesi gereken bir sektördür. Lojistik yönetiminde hasar ve riskler, üreticiden tüketiciye, gönderenden 
malın alıcısına kadar oluşan tüm süreçlerde meydana gelebilir. Özellikle depolama alanları asli işlemlerin yapıldığı 
ürün toplama, ürün hazırlama, mal kabul, sevkiyat alanları olduğundan kazaların sıkça ve yoğun yaşandığı alanlar 
olarak tespit edilmiştir. Tesislerde ses ve gürültüye karşı gerekli önlemlerin alınması, kulak ve göz koruyucularına 
yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin hazır bulundurulması, ekipman bakımlarının yapılması, akü şarj ve değiş-
tirme gibi riskli işlemler için prosedürlerin hazırlanması, firma dışından herhangi bir iş için getirilen çalışanlar için 
gerekli eğitimlerin verilmesi, çalışanların iş kazası ve meslek hastalıklarından korunmaları için önemlidir. 
Lojistik sektörü kimyasallar ve patlayıcı maddeler, toz, gürültü, titreşim, yetersiz aydınlatma gibi birçok risklerin 
görüldüğü iş kazası ve meslek hastalıklarının yoğun olarak yaşandığı yasal olarak ‘’ tehlikeli işler‘’ kapsamında yer 
alan bir meslektir. 
Bu proje kapsamında Kocaeli, Sakarya ve İstanbul illerindeki lojistik firmalarında fiziksel ve kimyasal ölçümler 
yapılarak; 
-Depolama alanlarında maruz kalınan toz, 
-Forklift ve benzeri araçlarla ürün taşıma sırasında maruz kalınan titreşim, 
-Ürün toplama, hazırlama, mal kabul ve sevkiyat alanlarında maruz kalınan gürültü, 
-Depolama alanlarında, kamyon ve tır garajlarındaki aydınlatma, 
ölçümleri gerçekleştirilecektir. 
Bu çalışmalar sonucunda lojistik sektöründe tehlike ve risklerin tespit edilip çalışanların kimyasal ve fiziksel etmen-
lere maruziyetinin belirlenmesi ve alınabilecek koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tavsiyelerde bulunulması 
yanında, çalışanlarda iş güvenliği bilinci oluşturmak üzere İSG eğitimleri verilmesi ve böylece bu sektörde oluşabi-
lecek iş kazası ve meslek hastalıklarının minimize edilmesi hedeflenmektedir. Ölçüm ve Risk Değerlendirme Faali-
yetleri İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da bulunan lojistik firmalarında yürütülecektir. 

 
OSH Research ın Logıstıcs Industry 
 
Nazife Uysal, Mustafa Varol, Tuğba Türkay, Yaşar Arslanbay 
ministry of labour and social security directorate of kocaeli regional laboratuary 
 
Logistics is planning, implementing, carrying, storing and keeping in control effectively the movement of every 
type of production, service and information stream to meet requirements of customers from the beginning point 
to the last point being comsumed in supply chain. 
Lojistical actions define an area in that human labour exists intensively and in all units occupational health and 
safety to be valued. Damages and risks in logistical management can occur in all processes form producers to 
consumers and from senders to receivers. Especially storage areas are frequently known in terms of occupational 
accidents because they are areas of being done of essential operations like production collection, produciton pre-
peration, commodity reception. Taking necessary measures against noise, making available of preventive and 
prorective measures for hear and eye protectors, upkeeping of equipments, preparation of procedures for risky 
operations like battery charging ans changing, giving orientation training for newly workers are important for 
protection of workers against occupational accidents and diseases. 
Logistics industry is in the scope of dangerous oprations legally which exposes to a lot of risks including chemicals 
and explosive substances, dust, noise, vibration, poor illumination. 
In this study physical and chemical measurements are done in logistics companies in Kocaeli, Sakarya and İstanbul. 
For instance dust measurements in storage areas, vibration measurements on heavy equipments, noise measure-
ments during the product compilation, preparation, acceptance and shipment, lastly illumination measurements in 
storage areas and in lorry garages. 
At the end of this study it is aimed at determining the exposition of workers to physical and chemical factoras and 
giving advices to them by establishing hazards and risks in logistics industry, giving occupational health and safety 
trainings to them to make out occupational health and safety consciousness in them and lastly thus minimising of 
occupational accidents and diseases in this industrial area. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Penceresinden Hijyen ve İş 
Hijyeni 
Özkan Bulut, Aliye Kaşarcı Hakan 
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 

Dünyada ve ülkemizde çalışan sağlığı ve güvenliği, çalışma ortamlarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına 
çalışmalar yapılmakta ve insan hayatına dokunuluyor olması nedeniyle de önem arz etmektedir. Geçmişten günü-
müze iş sağlığı ve güvenliği için yapılan çok sayıda çalışma bulunmakta ve bu çalışmalardan biri de 1700’lü yıllarda 
Bernardino Ramazzini’nin yayınladığı “İşçi Hastalıkları” kitabı ile saygınlığı artan “Endüstriyel Hijyen”dir.  
Hijyen; sağlıklı ortamın korunması ve her türlü hastalık etmenlerinden arındırılmasıdır. Başka bir ifadeyle bir kişinin 
veya nesnenin tam iyilik halinin korunmasıdır. İş hijyeni ise işyerlerinin temizlik ve bakımını, çalışanın biyolojik, 
fiziksel ve kimyasal risk etkenlerine maruziyetlerinin tespit edilebilmesini, bu durumların ortadan kaldırılmasını ya 
da kontrol altına alınabilmesini hedefler. Bu bağlamda daha iyi koşulların oluşturabilmesi adına, çalışanların bulun-
dukları ortamların temizliği, kullanılan araç, gereç ve makinaların sağlık ve güvenlik açısından doğru ve düzgün 
bakımının yapılabilmesi önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki meslek hastalıkları, çeşitli toplu 
veya münferit hastalıklar, gıda zehirlenmeleri vb. durumlar iş yerlerindeki hijyen eksikliğinden kaynaklanmaktadır. 
Bu bilgiler ışığında, iş hijyeni İSG’ nin büyük bir kolu ve bir tamamlayıcısı olarak düşünülebilir. Çok sayıda konu 
içermesi sebebiyle, İş hijyeni çalışmalarında multidisipliner bir yaklaşıma ihtiyaç vardır ve bu çalışmaların temelinde 
kişilerin iş hijyeni bilgisi ve algısının tespiti yer almalıdır. Bu noktadan yola çıkılarak elde edilen verilerin, gelecekte 
yapılması hedeflenen hijyen eğitimi planlarının temelini oluşturabileceği düşüncesiyle bu çalışma planlanmıştır. 
Çalışmada anket tekniği kullanılmış, çalışanların hijyen, iş hijyeni hakkındaki bilgi ve algı düzeylerinin tespit edil-
mesi amaçlanmıştır. 

 
Hygiene And Occupational Hygiene From The Window Of Occupational Health And Safety 
 
Özkan Bulut, Aliye Kaşarcı Hakan 
Istanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty Of Health Sciences, Occupational Health And Safety Department 
 
Throughout worldwide and in our country, many studies have been carried out in the name of worker health and 
safety, improving working places and working conditions and it is very important because it’s touched to human 
life. From past to today, there are many studies which have been done for occupational health and safety and one 
of them is ‘Industrial Hygiene’ growing dignity with ’Diseases of Workers’’ which was published by Bernardino 
Ramazzini in 1700s. 
 
Hygiene is the protection of healthy environment and decontamination from every kind of disease factors. In other 
words, it’s the protection of the complete wellbeing of a person or thing. Occupational hygiene aims to cleaning 
and maintenance of work places, determining the exposure to biological, physical and chemical factors of worker, 
eliminating or controlling these factors. In this context, it is important to clean the places that employees are 
working, doing maintenance tools and machines properly in terms of health and safety so that better conditions 
can be created. Former studies have showed that conditions such as profession diseases, various social and indi-
vidual diseases and food poisoning arise from lack of hygiene. In the light of these points, occupational hygiene 
can be considered as a big branch and complement of work safety. Due to many subjects it includes, there is a 
need for a multidisciplinary approach in the studies of occupational hygiene and knowledge of individuals and 
determination of their perception are in the basic of these studies. By taking this point into consideration, this 
study has been planned with the idea that is obtained from the basic of plans of hygiene education which are aimed 
at being applied in the future. Survey technique is used in the study and it is aimed at determining workers’ 
knowledge and perception levels about hygiene and occupational hygiene. 
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Kardemir A.Ş'inde iş hijyeni ölçümleri sonuçları-
nın iş Sağlığı ve Güvenliğine etkisi 
Şah Şeyhmus Ektirici 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 

Kardemir A.Ş'inde yapılan iş hijyeni fiziksel faktörlerden (Gürültü, Titreşim,Toz, Aydınlatma) ölçümleri ve İş Hijyeni 
Kimyasal faktörlerden (Ortam gaz ölçümleri)'nin sonucunun İş Sağlığı ve güvenliğine etkileri. 

 
The effects of results of Occupational Hygiene Measurements on the Occupational Health 
and Safety in Kardemir A.Ş 
 
Şah Şeyhmus Ektirici 
Ministry of Labor and Social Security Centre for Labor and Social Security Training and Research 
 
The effects results of measurements performed for occupational hygiene physical factors (Noise, vibration, Dust, 
Illumination) and occupational hygiene chemical factors (gases at the workplace atmosphere) on the occupational 
hygiene chemical factors on occupational health and safety. 
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İş hijyeninin İSG’deki rolü 
 
Turgut Babür Sarıfakıoğlu 
İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarları Derneği 
 
AMAÇ: İSG tehlikeleri çalışma ortamının özellikleri ile bağlantılıdır. Örneğin; tozlu, titreşimli ve gürültülü ortamlar, 
kimyasal, biyolojik ve radyoaktif malzeme kullanımı, ortam ısısı ve aydınlatma düzeyi, içilen ve kullanılan su, er-
gonomi, genel temizlik gibi etmenler çalışanları tehlikeye atan durumlardır. İSG mevzuatı kapsamında çalışma 
ortamındaki kişisel maruziyetler veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenler iş hijyeni 
olarak tanımlanmaktadır. İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yapılması ve bunların sonuçlarına göre uygun İSG 
önlemlerinin alınması, işyerinde iş güvenliğinin sağlanması için olmazsa olmaz durumdur. 
 
YÖNTEM: İş hijyeni ölçüm, test ve analizi: Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etki-
leyebilecek her türlü fiziksel (gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon, vb.), kimyasal (toz, 
gaz, buhar vb.) ve biyolojik, (virüs, bakteri, mantar, vb.) etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılması (İş Hijyeni 
Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik) 
İş hijyeni mevzuatta birçok yönetmelikte yer almaktadır. Bunlar; 
İş hijyeni ölçüm, test ve analizi yapan laboratuarlar hakkında yönetmelik 
Çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik 
Tozla mücadele yönetmeliği 
Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik 
Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik 
İş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik 
 
BULGULAR: Kişisel ve mesleki hijyenin kapsamı: 
 
A) Kişisel hijyen: 
• Kimyasal madde 
• Uygun kişisel korucu donanım (KKD) kullanımı 
• Soyunma odası, duş ve WC’lerin kullanımı 
 
B) İş hijyeni: 
i. Kimyasal kullanımı 
ii. Biyolojik maddeler 
iii. Ortam koşulları  
iv. Ergonomik şartlar 
v. Fiziki şartlar  
vi. Eğitimlerle farkındalık sağlanması 
 
SONUÇ: İşyerlerinde oluşacak tehlikeli durumları azaltmak ve/veya kontrol altına almak için iş hijyeni ölçümleri 
yapılması gerekmektedir. Mevzuat gereği yapılması gereken ve kişisel maruziyet sınırlarının kontrolünü sağlayan 
bu ölçümler, hem çalışanların sağlığının korunarak meslek hastalıklarına neden olmasını önleyecek, işyerinde ve-
rimliliği artırarak işletme ve ulusal düzeyde kazanç yaratacak, hem de ileride işverene karşı açılacak olası kötü 
niyetli tazminat davarları için kanıt olacaktır. 
 
The role of occupational hygiene in OHS 
 
Turgut Babür Sarıfakıoğlu 
President of occupational hygiene measurements laboratory association 
 
PURPOSE: OHS hazards are associated with the characteristics of the working environment. For example; dusty, 
vibrating and noisy environments, chemical, biological and radioactive material usage, ambient temperature and 
lighting levels, potable, usable water, ergonomics, general hygiene subjects can endanger employees. Occupatio-
nal hygiene can be defined as personal exposures in the workplace or physical, chemical and biological agents in 
the working environment. It’s essential to make occupational hygiene measurements to take necessary precautions 
and ensure safe workplaces.  
 
METHOD: Making quality and quantity determination of all kinds of physical, chemical, biological factors may 
affect the health of employees with negative aspects in workplace environment (Regulation on laboratories making 
occupational hygiene measurement, testing and analysis) 
Occupational hygiene is contained in several regulations. These are; 
Regulation on laboratories making occupational hygiene measurement, testing and analysis 
Regulation on the protection of workers from the risks related to noise 
Regulation on fight against dust  
Regulations on health and safety measures in working with chemicals  
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Regulation on health and safety measures in studies with carcinogenic and mutagen substances 
Regulations on occupational health and safety committees 
 
RESULTS:  
 
The scope of personal and occupational hygiene: 
A) Personal hygiene: 
• Chemical substance 
• Usage of suitable personal protective equipment  
• Using of locker rooms, showers and toilets  
B) Occupational hygiene: 
• Usage of chemicals 
• Biological substance 
• Environmental conditions  
• Ergonomically conditions  
• Physical conditions 
• Ensuring awareness through training 
 
CONCLUSION:  
 
Occupational hygiene measurements are required in order to reduce and/or control hazardous situations that will 
occur at workplaces. These measurements must be done according to the legislation to control personal exposure 
limits. They will prevent occupational diseases by maintaining workers' health and make profitable business and 
national level by increasing productivity in the workplace. Measurements will also be evidence for possible malicious 
remedial actions filed against the employer. 
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Maden Sektöründe İSG 
OSH In Mining 

PP-181 

Maden işyerlerinde kullanılan bazı iş araçlarından 
kaynaklanan el-kol titreşim maruziyeti 
Bülent Erdem1, Tuğba Doğan1, Zekeriya Duran2, Zafer Özgen3 
1Cumhuriyet Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü 
2Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu 
3Sütçü İmam Üniversitesi, Afşin Meslek Yüksekokulu 

Bu çalışmada maden işyerleri ile sanayiden sayılan işyerlerinde çalışan işçilerin el-kol titreşim maruziyetleri değer-
lendirilmiştir. Ölçümler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Çalışanların Titreşimle İlgili 
Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’te belirtilen standartlara uygun ekipman ve süreçler kullanılarak ger-
çekleştirilmiştir. Her alet/araç için en büyük titreşim ivmesi, eşdeğer titreşim ivmesi, saatlik maruziyet puanı, top-
lam maruziyet puanı, her eksen için baskın titreşim ivmesi frekansı, maruziyet eylem değerine erişim süresi ile 
maruziyet sınır değerine erişim süresi hesaplanmıştır. Daha sonra alet/araçlar; benzer işlev gören aletler bazında, 
elle tutularak veya elle güdülerek işlev gören aletler bazında, aracın ya da nesnenin tutulması ile işlev gören aletler 
bazında ve elektrik ya da basınçlı akışkan tahrikli aletler bazında olmak üzere dört başlıkta gruplandırılarak, analiz 
edilmiştir. Kompaktörler, matkaplardan martopikörlere kadar araçların bulunduğu delici sınıfı ile yüksek devirle 
dönen avuç taşlama/kesme makineleri ile spiral kesme makinelerinin tüm gruplarda, maruziyet sınır değerine eri-
şim süresini dakikalar ile sınırlayacak kadar yüksek titreşime neden olduğu belirlenmiştir. 

 
Hand-arm vibration exposure sourced from some power tools in mining workplaces 
 
Bülent Erdem1, Tuğba Doğan1, Zekeriya Duran2, Zafer Özgen3 
1Cumhuriyet University, Mining Engineering Department 
2Cumhuriyet University, Sivas Vocational School 
3Sütçü İmam University, Afşin Vocational School 
 
This study includes measuring and then evaluating the hand-arm vibration exposure of mine workers. The research 
is supported by measurements taken from industrial establishments. The measurements were carried out using 
equipment and processes suitable to the relevant standards, which are specified in the Control of Vibration at Work 
Regulations issued by the Labor and Social Security Ministry of Turkey. For each tool/instrument the following 
vibration-related parameters were calculated: acceleration equivalent level, equivalent vibration acceleration, ho-
urly exposure points, total exposure points, the dominant vibration acceleration frequency for each axis, time to 
reach the exposure action value and time to reach the exposure limit value. Later, instruments/tools were grouped 
and then analyzed under the following four headings; instruments which perform similar functions, hand-held or 
hand-driven instruments/tools, performing a specific task by holding the tool/instrument or by holding and feeding 
a working object to the tool, and finally electricity or pressurized fluid driven tools. In all groups, compactors, drill 
tools of all types, high-speed grinders and cutters were found to cause extremely high levels of hand-arm vibration 
exposure, which would confine the time to reach to the exposure limit value within a few minutes. 
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Bir yeraltı kömür madeni için 3T risk değerlendi-
rilmesi 
Hasan Eker1, İbrahim Ocak1, Selçuk Yıldırım2 
1İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maden İşletme Ana Bilim Dalı, İstanbul 
2İstanbul Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, İstanbul 

Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre dünya da her yıl 2,3 milyon kadın ve erkek iş ile ilgili kazalarda veya 
hastalıklarda ölmektedir; bu da her gün 6000’in üzerinde ölüm oluyor demektir. Ülkemiz ise iş kazalarında kaybe-
dilen insan sayısı bakımından dünyada 3. Avrupa'da 1. sırada yer almaktadır. Her gün 4 işçimizi iş kazalarında 
kaybediyoruz. İş kazaları daha çok maden, metal, makine, nakliyat inşaat sektörlerinde yaşanmaktadır. Ölüm 
oranlarına bakıldığında ise sıralama maden, inşaat ve nakliyat olarak gerçekleşmektedir. 2014 yılındaki Madencilik 
sektöründe en fazla ölümlü kaza ise 31 ölümlü kaza ile kömür madenciliğinde meydana gelmiş ve 352 kişi ölmüştür. 
Bu yüzden kömür madenciliğinde iş sağlığı ve güvenliği konusundaki önlemlerimizi artırmalıyız. Reaktif yaklaşımı 
değil proaktif yaklaşımı benimseyerek tehlikeleri belirleyip risklerimizi değerlendirmeliyiz.  
 
Şekil 1. 2015 yılında meydana gelen iş kazaları 
 
Şekil 1’e göre 2015 yılında Armutçuk yeraltı kömür ocağında meydana gelen iş kazaları sonucunda 2 kişi ölmüş, 
201 kişi yaralanmıştır. Meydana gelen iş kazalarının sebepleri; nakliyat, malzeme taşıma, göçük, makine-elektrik 
ve diğer sebeplerden kaynaklanmaktadır. En fazla yaralanma göçükler (74 kişi) sonucunda meydana gelmiştir. 2 
kişi meydana gelen göçük sonucu vefat etmiştir.  
Bu çalışmada iş kazalarını dikkate alarak; 3T risk değerlendirmesi yöntemiyle bir yeraltı kömür madenindeki tehli-
keler tanımlanmış, muhtemel meydana gelebilecek riskler belirlenmiş ve bu riskler, risk matrisi kullanılarak dere-
celendirilmiştir. Sonrasında risk puanları hesaplanmıştır. Sonuç olarak yeraltı kömür madeninin 3T risk değerlen-
dirme yöntemine göre Modül Güvenlik Endeksi hesaplanarak sayısal olarak ne kadar güvenli olduğu ortaya konul-
muştur. 

 
{3T risk assessment for the underground coal mining} 
 
Hasan Eker1, İbrahim Ocak1, Selçuk Yıldırım2 
1Istanbul University Faculty of Engineering, Mining Division, Istanbul, Turkey 
2Istanbul University, Department of Mining Engineering, Istanbul, Turkey 
 
The ILO (International Labour Organization) 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. 
Our country is ranks 3rd in the world, in Europe number one in terms of the number of people who died in accidents 
at work. Our 4 workers are died in occupational accidents every single day. Accidents at work have happened 
mainly in industries of mining, metals, machinery, transportation, construction. When we look at the death rate, 
respectively mining, construction and transportation have occurred. In 2014 the most fatal accidents have occurred 
31 fatal accidents in the coal mining sector, and 352 people died. That's why we need to increase precautions on 
occupational health and safety in our coal mining. We have to adopt proactive approach instead of reactive app-
roach and accordingly identify hazards and assess our risks. 
 
Figure1. Occurred occupational accidents in 2015. 
 
As can be seen in Figure 1, as a result of occurring occupational accidents 2 miners died, 201 people were injured 
in Armutçuk underground coal mine in 2015. The causes of occupational accidents occur transportation, material 
handling, collapse, machine-electric and other reasons. Most of injuries have occurred as a result collapse (74 
people). As a result occurring collapse died 2 people. In this study considering that occupational accidents, in the 
underground coal mining, using 3T risk assessment method hazards and potential risks that may occur are iden-
tified and these risks are rated using risk matrix with 3T risk assessment system. Then risk scores are calculated. 
Consequently underground coal mine Module Security Index is calculated according to the method of 3T risk as-
sessment and it has demonstrated how safe it numerically. 
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Madenlerde iş sağlığı ve güvenliğine bakış 
Rahmi Kocaman1, Hasan Hüseyin Irgat2, Birsen Kocaman2, Serap Yıldırım Irgat3 
1Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Daire başkanlığı, Ankara 
2Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji Hammaddeleri Daire başkanlığı, Ankara 
3Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Arama Daire başkanlığı, Ankara 

Maden ocaklarında iş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları, meslek hastalıkları açısından çok önem arz etmektedir. Ruhsat 
düzenlenmesi aşamasında işletme projesinin değerlendirilmesinde isg hususları önemlidir. İşletme projesinde isg 
konularınına yer verilmesi önceden planlanması çok önem arz ettiğinden olası kazaları önlemeye yönelik olacaktır.  
Bu çalışmada, proje aşamasından itibaren isg önlemlerinin belirlenmesi, ocak girişlerinin belirlenmesi, metanlı 
ocaklarda üretim yönteminin seçimi, işe başlamadan önce verilen eğitimler, önceden meydana gelmiş kazaların 
incelenmesi, çalışmaya başlamadan alınması gereken önlemlerin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi hususların belir-
lenmesi değerlendirilecektir. 

 
Mining in occupational health and safety perspective 
 
Rahmi Kocaman1, Hasan Hüseyin Irgat2, Birsen Kocaman2, Serap Yıldırım Irgat3 
1Mining Affairs General Directorate of Administrative and Financial Affairs, Ankara 
2General Directorate of Mining Affairs, the Department of Energy Raw Materials, Ankara 
3General Directorate of Mining Affairs, Exploration Department, Ankara 
 
Occupational health and safety, occupational accidents in mines, is of great importance in terms of occupational 
diseases. The evaluation of the business project at the stage of arranging occupational health and safety aspects 
of the license is important. Occupational health and safety issues to be included in the operation of the project will 
be planned in advance is very crucial in order to prevent possible accidents. 
In this study, determination of project health and safety from the stage action, identification of quarry entrance, 
the choice of production method in gas cooker, job training provided before the start, investigation of accidents 
that have occurred previously, the organization of measures to be taken starting work and improvement will be 
evaluated to determine the 
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Sago Kömür Madeni Kazasının Domino Teorisi, İs-
viçre Peyniri Modeli, Haddon Matrisi ve Organi-
zasyonel Güvenlik Kültürü Taslağı ile Analizi 
Merve Mevsim 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Sago Kömür Madeni Kazası, 2 Ocak 2006’da Batı Virginia’nın Sago kasabasında grizu patlaması sonucu meydana 
gelmiş bir kazadır. Sago Kömür Madeni kazasında, barajlanmış bölgenin arkasında oluşan patlama sonucu baraj 
yıkılmış ve ocağa karbon monoksit gazı yayılmaya başlamıştır. Bu kaza sonucunda 12 işçi hayatını kaybetmiştir. 
Kaza raporuna göre, barajın arkasında biriken gazın patlamasına yol açabilecek ateş kaynağının yerüstünde oluşan 
yıldırım enerjisinin, metan drenajı için delinen kuyularla içeriye taşınması olduğu söylenmiştir. Kaza raporunda, 
barajın 1 m kalınlıkta ve 20 psi basınca dayanıklı olarak yapılmış olduğu, ama yapılan inceleme sonucunda kaza 
anındaki basıncın yaklaşık 100 psi olduğu belirtilmiştir. Bu kazadan sonra ABD’de yaşam odaları ve monoksit mas-
keleri ile ilgili tartışmalar başlamış, yaşam odaları oluşturma zorunluluğu mevzuata girmiştir. Kaza sonrası yapılan 
incelemede bulunan maskelerin kullanılamadığı görüldüğü için monoksit maske kullanma eğitimleri yılda birden 
ikiye çıkarılmıştır. Maden Geliştirme ve Acil Durum Müdahale Kanunu çıkarılmış, her madenin bir saat içerisinde 
müdahale edebilecek iki tahlisiye ekibi bulundurması zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada, bu ölümcül kazaya 
sebep olan fiziksel, sosyal, bireysel ve yönetim ile ilgili eksiklikler ve aksaklıklar, iş sağlığı ve güvenliği alanında 
çalışan akademisyenler ve uzmanlar tarafından geliştirilen bazı kuram ve modeller kullanılarak analiz edilecektir. 
Heinrich’in Domino Teorisi, İsviçre Peyniri Modeli, Haddon Matrisi ve Parker, Lawrie ve Hudson tarafından geliştiri-
len Organizasyonel Güvenlik Kültürü Taslağı bu kömür madeni kazası analizi için en uygun araçlar olarak seçilmiştir. 

Sago Coal Mine Accident Analysis with Domino Theory, Swiss Cheese Model, Haddon 
Matrix and Organizational Safety Culture Framework 
 
Merve Mevsim 
Ministry of Labor and Social Security Labor Inspection Board 
 
Sago Coal Mine Accident occurred on January 2, 2006 in Sago Town located in West Virginia due to methane 
explosion. The explosion took place behind the sealed area which prompts to pull down of the seal and release of 
carbon monoxide through working areas. 12 workers lost their lives as a result of this accident. According to 
accident report, lightning energy that occurs at the surface is said to be the source of ignition which transported 
through the wells drilled for methane drainage. The report states that the seal is constructed as 1 m thick and 20 
psi pressure resistant; however, investigations conducted after the accident showed that the pressure increased 
to 100 psi at the time of the accident. After this accident, in the United States, discussions on refuge chambers 
and self-contained self-rescue devices have begun and refuge chambers became compulsory according to legisla-
tions. Investigations conducted after the accident also showed that workers failed to use breathing apparatus, 
therefore breathing apparatus usage instructions increased from annually to biannually. The Mine Improvement 
and New Emergency Response Act is introduced and each mine has become imperative to have two rescue teams 
each of which can intervene within an hour. In this study, physical, social, individual and management related 
defects and deficiencies which contributed to this fatal accident will be analyzed by using some theories and models 
developed by academicians and experts working on occupational health and safety field. Heinrich’s Domino Theory, 
Swiss Cheese Model, Haddon Matrix and Organizational Safety Culture Framework developed by Parker, Lawrie 
and Hudson are selected as most suitable tools for the analysis of this coal mine accident. 
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Adana Bölgesi’nin Başlıca Cevher Zenginleştirme 
Tesislerindeki İSG Problemleri ve Tehlikelerin 
Risk Analizi Yönünden İncelenmesi 
Soner Top, Hüseyin Vapur 
Çukurova Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Adana 

Adana Bölgesi’ndeki cevher hazırlama tesislerinde en çok kromit, kuvarsit ve barit cevherleri zenginleştirilmektedir. 
Bu çalışmada, Adana Bölgesi’ndeki başlıca cevher hazırlama tesislerindeki önemli tehlikeler irdelenmiştir. Fiziksel 
ve kimyasal mineral zenginleştirme proseslerindeki risk etmenleri belirlenmiş ve risklerin azaltılması, tehlikelerin 
olasılık ve şiddetinin istenilen sınırlara indirilmesi araştırılmıştır. Risk değerlendirme karar matrisi tekniği ile risk 
seviyeleri yüksek olan proseslere yönelik tedbirler vurgulanmıştır. 

 
OHS Problems in Basic Ore Beneficiation Plants of Adana Region and Investigation of 
Dangers in terms of Risk Analysis 
 
Soner Top, Hüseyin Vapur 
Cukurova University, Department of Mining Engineering, Adana 
 
Chromite, quartzite and barite ores are mostly beneficiated at ore processing plants located in Adana area. In this 
study, important dangers about the ore processing plants in Adana were investigated. Risk factors in the physical 
and chemical mineral beneficiation processes were determined and reducing the risks, limiting the possibility and 
intensity of dangers were examined. The precautions about the processes which have high risk levels were high-
lighted by decision matrix risk assessment technique (DMRA). 
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İnşaat Sektöründe İSG 
OSH In Construction 

PP-186 

Kamu İnşaatlarında İş Sağlığı Güvenliği Denetimi 
Mustafa Yi ̇lmaz1, Recep Kanıt2, Mürsel Erdal2, Serkan Yıldız1, Adem Bakış1 
1İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kara Harp Okulu,Ankara,Türkiye 
2İnşaat Mühendisliği Bölümü, Teknoloji Fakültesi, Gazi Üniversitesi,Ankara,Türkiye 

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

Occupational Health Safety Inspection of Public Construction Projects 
 
Mustafa Yi ̇lmaz1, Recep Kanıt2, Mürsel Erdal2, Serkan Yıldız1, Adem Bakış1 
1Department of Civil Engineering,Turkish Military Academy,Ankara,Turkey 
2Department of Civil Engineering,Faculty of Technology,Gazi University,Ankara,Turkey 
 
Fundamental changes about public procurement system, building audit regulations and work environment are 
made between 2001 and 2012. With the added momentum of EU accession process during that period, it was 
aimed to enhance the safety of workers and properties in the construction sector by establishing healthy and safe 
working environments and effective audit mechanisms in line with EU norms and standards. In this context, pro-
cedures and principles about taking necessary precautions in health and safety at work and establishing an efficient 
inspection mechanism during conceptual design and construction period, are reconsidered in order to built quality 
buildings in accordance with the development plans and standards, and in line with the rules of science, art and 
hygiene. Building audit regulations were redesigned with the law 4708 dated 2001; and public procurement system 
was redesigned with the laws 4734 and 4735 dated 2002. In 2003 the labor law 4857 entered into force by 
substituting the law 1475. The legal ground was tailored to become compatible with EU legislation by putting the 
occupational health safety law 6331 into force in 2012. Between the years 2001-2012 during which the legal 
infrastructure of Turkey was re-designed comprehensively, many amendments were made in the laws about public 
procurement system, building audit regulations and occupational health safety in order to ensure the harmony 
among the laws. Although public procurement system and building audit regulations within the health safety re-
gulations were put into practice in early 2000’s, their preliminary impact could not be felt effectively until 4 April 
2015, when the inspection law 6645 was issued. The rate of work-related accidents will be reduced considerably 
only when a control mechanism with a clearly defined area of responsibility is established is tasked to inspect 
health safety, along with health safety inspectors. 
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Yüksek Katlı Bina İnşaatlarındaki İş Güvenliği 
Uygulamalarının İncelenmesi 
Alper Çeltikçi1, Mustafa Yağımlı2 
1Okan Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü, İstanbul 
2Okan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, İstanbul 

İnsanoğlunun doğasında olan yüksekte yaşama ve zirvede olma hırsı ile inşaat firmalarının uluslararası arenada 
kendilerinden bahsettirme istekleri çok çeşitli şekillerde kuleler ve yüksek yapıların inşa edilmesine sebep olmak-
tadır. Bu bildiride, ülkemizde iş kazalarının fazla yaşandığı yüksek katlı inşaat projelerinde iş güvenliği tedbirlerinin 
önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu bağlamda yüksekte çalışmada uygulanması gereken iş sağlığı ve gü-
venliği kurallarının uygulanabilirliğine yönetimsel etki, çalışma ortamı ve iş yapım metotları çerçevesinde değinil-
miştir. Yapılan saha gözlemleri ve araştırmalar sonucunda firmaların yönetimsel anlayışlarının iş sağlığı ve güvenliği 
tedbirlerinin hayata geçirilmesindeki en önemli etken olduğu ortaya konulmuştur. Bu sektörde, iş sağlığı ve güven-
liğine önem veren firmalar ayakta kalacak, diğerleri ise bu sektörden silinecektir. 

 
Occupational Safety Precautions in the High-Rise Construction Industry 
 
Alper Çeltikçi1, Mustafa Yağımlı2 
1Okan University, Vocational School, Construction Department, İstanbul, Turkey 
2Okan University, Institute of Science and Engineering, Department of Occupational Health and Safety, İstanbul, 
Turkey 
 
Projects of towers and high-rise buildings are very common today partly owing to the desire of construction com-
panies to gain international recognition and the ambition to rise above the others-perhaps a characteristic weak-
ness of human nature. This paper aims to highlight the importance of occupational safety precautions in the high-
rise construction industry, in which the number of occupational accidents is extremely high in Turkey. The imple-
mentation of the occupational health and safety rules and regulations related to high-rise construction is discussed 
with reference to managerial policies, working conditions, and work methods and practices. The fieldwork reveals 
that managerial policies of the relevant firms are the most crucial factor determining whether the safety require-
ments are met or not. It is concluded that those companies conforming to these requirements in the industry will 
survive in the long run, while the others will eventually fail. 
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Tersane Çalışanlarının Bir Tersaneyi Tercih Etme-
lerinde Sağlık ve Güvenlik Koşullarının Etkisi 
Erdal Arli 
Doç.Dr.Erdal ARLI Kocaeli Üniversitesi Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Denizclik İşl.Yön. 

Tersanecilik sektöründe son yıllarda yaşanan ölümcül kazalar bu sektörde iş sağlığı ve güvenliği konusunu önemle 
üzerinde durulması gereken bir konu haline getirmektedir. Çünkü gemi inşaatı sektöründe yaşanan gelişmelerle 
birlikte iş kazalarının da artış gösterdiği görülmektedir. Buna bağlı olarak çalışanların da bir tersaneyi tercih etme-
lerinde iş güvenliği faktörüne önem vermeleri hususu ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı tersane çalışan-
larının çalışan olarak bir tersaneyi tercih etmelerinde hangi faktörlere önem verdiklerinin belirlenmesinin yanı sıra 
iş güvenliği faktörünün diğer faktörlere kıyasla önem düzeyinin tespit edilmesidir. Bu amaçla mavi yakalı 101 
tersane çalışanına anket uygulaması yapılmış ve anket sonuçları SPSS kullanılarak test edilmiştir. Araştırma so-
nuçlarına göre tersane çalışanlarının bir tersaneyi tercih etmelerinde öncelikli olarak ücret koşulları faktörüne önem 
verdikleri anlaşılmıştır. İkinci sırada sigorta faktörü en fazla önem verilen faktörlerden biri olmuştur. Buna karşın 
sağlık- güvenlik koşulları faktörü ise üçüncü sırada yer almıştır. Ayrıca sağlık- güvenlik koşulları faktörünün de-
mografik özellikler açısından farklılık gösterip göstermediğine bakılmış, yaş gruplarına ve çalışma yılına göre ista-
tistiki açıdan bir farklılığın olduğu belirlenmiştir. 

 
The Effect of Health and Safety Condition in Shipyard Choice of Shipyard Workers 
 
Erdal Arli 
Assoc.Prof.Dr. Erdal ARLI Kocaeli University Barbaros Maritime Higher School Maritime Management 
 
Fatal accidents experienced in recent years in shipyard sector made occupational health and safety an issue that 
should be overemphasized. It is seen that occupational accidents have increased together with the developments 
seen in shipbuilding sector. Depending on this, workers have begun to pay attention to the factor of occupational 
safety in choosing a shipyard. The aim of this study is to determine the factors that shipyard workers pay attention 
in choosing a shipyard and also to determine importance level of occupational safety compared to other factors. 
For this aim, 101 clue-collar shipyard workers were applied survey study and results of survey were tested by 
using SPSS. According to study results, it was understood that shipyard workers first of all give importance to the 
factor of wage conditions in choosing a shipyard. The second most important factor was factor of insurance. In 
spite of this, health-security conditions were in the third rank. Moreover, it was analyzed whether health-safety 
conditions factor differ according to demographic characteristics or not, it was determined that there was a diffe-
rence in statistical sense according to age groups and working years 
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Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Optimum Güven-
lik Parametrelerinin İncelenmesi 
Erkan Akoral, Saygın Şener 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. 

Birçok bakım işlerinde Yüksekte Çalışma kaçınılmaz bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya üzerinde 
Ölümcül kazaların ikinci nedeni, Avrupa’da günde üç ölümlü kazanın nedeni ve şantiyede ölümlü kazaların birinci 
nedeni olan Yüksekte Çalışmanın üstünde önemle durulması gerekmektedir. Yüksekte yapılan çalışmalarda işvere-
nin, İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimine üstüne düşen önemli görevler vardır. 2013 yılında yürürlüğe giren 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna dayanarak hazırlanan Yapı İşlerinde İSG yönetmeliği ile 
proaktif bir yaklaşım getirilmiştir. Getirilen bu proaktif yaklaşımla yüksekte çalışma içeren faaliyetlerine başlama-
dan yapılması gereken ve sahada alınması gereken tedbirler bu çalışmada ele alınmıştır. 
 
Bu çalışma, yüksekte yapılan çalışmalarda; olmazsa-olmaz güvenlik yöntemlerinin mantığını ve uygulamalarını 
içermektedir. Bu güvenlik tedbirlerinin ölümcül kazaların azaltılması amacıyla nasıl etkin uygulanabileceği ve nasıl 
sürekli uygulanabilir bir kültür haline getirilebileceği konularını kapsamaktadır. Bu güvenlik parametrelerinin hem 
çalışan hem de işveren açısından ne kadar önemli olduğunun taraflara anlatılması ve kabul görür hale getirilmesi 
konularını da içermektedir. 
 
Bu çalışma, yüksekte çalışacak çalışanların Sağlık Kontrolünden geçmeleri ve bu kontrollerin periyodu ve içerikleri, 
“Yüksekte Çalışma” eğitimleri ve içerikleri, yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımların 
nasıl etkin kullanılacağının personele uygulamalı anlatılması, saha denetimlerinin nasıl ve hangi kriterler üzerinden 
yapılacağı gibi konulardaki incelemeleri de kapsamaktadır. 

 
Investigation of Optimum Safety Parameters of Working at Height 
 
Erkan Akoral, Saygın Şener 
Ereğli Iron and Steel Plants 
 

  Working at height emerges as an inevitable activity at many maintenance works. The occupational accidents 
related with working at height are the second cause of fatal accidents in the world, the cause of three fatal 
accidents occurred daily in Europe and the first cause of fatal accidents in construction sites. Because of this fact, 
it should be given high importance on working at height risks. Employers, occupational safety specialists and 
occupational doctors have important tasks on works related with working at height. Occupational Health and 
Safety Law numbered 6331 which was officially accepted in 2013 and OSH regulations on construction works 
prepared based on this law bring a proactive approach. By this proactive approach before beginning the activities 
of working at height,  what needs to be done and which precautions to be taken at work places are discussed in 
this study.

This study consists of vitally important safety metods’ logic and applications of working at height. Also, this study 
consists of how can these safety precautions be carried out effectively for the purpose of minimizing the fatal 
occupational accidents and how to become a consistently applied culture. In addition to these topics, this study 
consists of the importance of explaining these safety parameters for both employees and the employers and 
convincing both parties for acceptance. 

Also, this study consists of the necessity of health check-ups and periods and contents of these controls, “Working 
at Height” trainings and their contents for the workers who work at height, explaining practical effective usage of 
personnel protective equipments used for works at height to the workers, how and on which criterias the field 
audits can be performed and similar subjects. 
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Cephe iskelelerindeki alınan güvenlik önlemlerinin 
yeterliliğinin incelenmesi 
Kerem Nur Köksal1, İbrahim Halil Gerek2, Naime Filiz Özdil2 
1Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana 
2Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Adana 

İnşaat sektöründe iş kazalarının büyük bölümü yüksekten düşme sonucu meydana gelmektedir. Bunların önemli 
bir kısmı da uygun bir şekilde yapılmayan iskelelerden kaynaklanmaktadır. İnşaat işlerinde işin niteliğine bağlı 
olarak, çeşitli nitelikte ve çeşitli malzemeler kullanılarak yapılan iskelelerde, iskele türüne karar vermeden önce 
bunlardan hangisinin daha güvenli, ekonomik ve kullanışlı (pratik) olacağı konusunda ayrıntılı bir ön çalışma yapıl-
malıdır. Buna ilave olarak, amaca uygun belirlenen iskelelerin kurulması ve kullanımı sırasında dikkat edilecek 
hususların bilinmesi ve alınacak önlemlerin belirlenmesi gerekmektedir. 
 
Bu çalışmada, Adana bölgesinde, genelde konut şantiyelerinde kurulan cephe iskelelerinin mevzuat ve standartlara 
uygunluğu değerlendirilmiştir. Bunun için öncelikle cephe iskelelerinde kullanılmak üzere bir kontrol listesi oluştu-
rulmuştur. Listede iskelelerin istenen nitelikte kurulması için, kurulumu esnasında dikkat edilecek hususlar, iskele 
üzerinde ve çevresinde iş güvenliği konusunda alınan önlemler belirlenmiştir. Sonrasında oluşturulan listeye göre 
kurulmuş olan iskelelerin uygunluğu incelenmiş ve genel olarak görülen eksiklikler belirlenmiştir. Çalışma da iskele 
ekiplerinin ve şantiyede görevli teknik personelin bu konularda daha fazla eğitim görmelerinin uygun olacağı so-
nucuna ulaşılmıştır. 

 
The investigation of the adequacy of safety precautions taken in scaffolding 
 
Kerem Nur Köksal1, İbrahim Halil Gerek2, Naime Filiz Özdil2 
1Department of Civil Engineering, Adana Science and Technology, Adana 
2Department of Occupantional Health and Safety, Adana Science and Technology, Adana 
 
The majority of occupational accidents in construction sector occur because of falls from heights. A significant part 
of these accidents are based on scaffoldings which are not made properly. According to nature of work in const-
ruction sector, before making decision in terms of the type of scaffolding, a detailed pre work must be done about 
which scaffold is safer, more economical and more practical for scaffolding made, using various materials with 
different properties. In addition, the knowledge of the issues to be considered and the determination of precautions 
to be taken during the usage and construction of appropriate scaffolding are necessary during the construction of 
scaffolds. 
 
In this study, the suitability of regulations and standards for scaffolding built in frequently residential constructions 
were evaluated, case of Adana. Therefore, the checklist was prepared in considering to usage of scaffolds. In the 
checklist, issues to be considered during the construction and the precautions to be taken about occupational 
health and safety around the scaffold were determined for construction of appropriate scaffold. Then, according to 
the prepared checklist the validity of constructed scaffolds were analyzed and the missing points were determined. 
As a result, it was observed that scaffold construction team and other construction workers require more training 
about precautions and issues to be considered. 
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Yüksek Yapılarda İSG Açısından R�sk Anal�z� De-
ğerlend�rmes� 
Nafi ̇a İçen 
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI İZMİR 

İnşaat sektörü son yüzyılda gelişen teknoloji ile birlikte önemli değişiklikler geçirmiştir. Eskiden çok daha uzun 
zaman alan işler, makinaların ve özel inşaat malzemelerinin kullanılmaya başlaması ile birlikte çok daha kısa sürer 
olmuş ve insanoğlunun belki de bundan 150 yıl önce hayal bile edemeyeceği büyüklükte binalar, barajlar, havaa-
lanları, gökdelenler ve sanayii tesisleri, kısa zaman dilimlerinde, yapılmaya başlanmıştır. Teknoloji de yaşanan 
gelişmeler elbette inşaat sektöründe kullanılan malzemelerin de çeşitlenmesine yol açmıştır. Isı izolasyonunun 
yapıldığı,depreme, rüzgara, fırtınalara karşı çok daha dayanıklı yapılar inşa edilmeye başlanmıştır. İş kazaları tüm 
iş kolları için büyük bir sorun teşkil etmektedir. İş kazaları nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetmekte ya da sakat 
kalmaktadır. İş kazaları nedeniyle iş gücü kaybı ve ekonomik kayıplar da meydana gelmektedir. Bu nedenle iş 
kazalarını önlemek, hem insan hayatı hem de ekonomik durum açısından önemlidir. İnşaat sektöründe yaşanan iş 
kazalarının önlenmesi için yapılan çalışmalarla yüksek kata sahip inşaatın uygulamalı bir risk değerlendirmesi ko-
nusunda sektörde dikkat edilmesi gereken hususlar incelenmektedir. Mevcut tehlikelerin belirlenip ne gibi önlemler 
alınmakta olduğu gözlenmektedir.Golden Towers adında 2 blok ve 17 kattan oluşan yapının risk değerlendirmesi 
ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Bu yapının inşaa aşamasındaki İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risk değerlendirmesinin 
yeri belirtilmiştir. Risk değerlendirmesi metotları hakkında bilgiler verilmiş ve kullanım alanları tanıtılmıştır. Yüksek 
yapıdaki inşaat işlerindeki risk değerlendirme çalışması hakkında bilgi edinilmektedir. 

 
(High-Rise Buildings In Terms Of OHS RiskAnalysis Assesment) 
 
Nafi ̇a İçen 
SCIENCES INSTITUTEDEPARTMENT OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY.DOKUZ EYLÜL UNIVERSİTY 
 
With the developing technology of the construction industry has undergone significant changes in the last century. 
It used to be much longer than the time-consuming processes, machines and construction materials with the 
introduction of special, it's much shorter and perhaps 150 years ago could have imagined that mankind's sized 
buildings, dams, airports, skyscrapers and industrial facilities, in short time frames, are being performed. Deve-
lopments in the technology, of course, has led to a multiplicity of materials used in the construction industry. Heat 
insulation,earthquake, wind, storms began to be built more resistant buildings. Accidents at work poses a major 
problem for all business lines. Due to accidents at work, thousands of people lost their lives or maimed. Work lost 
due to work accidents and economic losses occur. For this reason, prevent accidents, and is important in terms of 
human life and economic status. Studies for the prevention of occupational accidents in the construction industry 
a practical risk assessment in the sector of the construction on the higher floors with the considerations that should 
be examined. It is observed that existing hazards are identified, what action is being taken.Named Golden towers, 
2 blocks and 17 floors, consisting of information about the structure of the risk assessment have been given. Risk 
assessment regarding occupational health and safety at the construction stage of this building is the place of is 
stated. Risk assessment methods have been introduced to and were given information about areas of use. Infor-
mation about the tallest buildings in the construction of the risk assessment process is obtained. 
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İş sağlığı ve güvenliği kapsamında asbest maruzi-
yeti ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin 
karşılaştırılması 
Rabi ̇a Şahan, Belma Özbek 
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

Asbest tabiatta doğal olarak bulunan lifsi kristal bir yapıya sahip olan mineral gruba verilmiş ortak bir isimdir. 
Havadaki asbestin ölçülmesinde, uzunluğu beş mikrondan daha büyük, eni üç mikrondan daha küçük ve boyu 
eninin üç katından büyük olan lifler dikkate alınmaktadır. Magnezyum silikat, kalsiyum-magnezyum silikat, sod-
yum-demir silikat ve demir-magnezyum silikat yapısında olan asbest mineralleri; aside, basınca ve ateşe dayanık-
lıdırlar. Yer kabuğundan çıkarılan asbest mineralojik özellikleri bakımından serpantin ve amfibol olmak üzere iki 
gruba ayrılmaktadır. Serpantin grubu asbest lifleri ipeğimsi, esnek ve dayanıklı bir yapıdadır. Amfibol grubu as-
bestler sert ve iğnemsi bir yapıya sahiptirler. 20. yüzyılın başlarında çıkarılmaya başlanan asbest madeni, çeşitli 
özellikleri içeriğinde barındırmasından dolayı değişen ve gelişen teknolojiyle birlikte 3000’den fazla iş kolunda kul-
lanılmıştır. Asbest madeninin çıkarıldığı gelişmiş ülkelerde asbestin zararları öğrenildikten sonra yasal düzenlemeler 
ile cezai uygulamalar getirilerek asbest kullanımı yasaklanmıştır. İlk başta kısıtlama yapılmış ancak kısıtlamalar 
sonuçsuz kalmasından dolayı yasal düzenlemeler ile cezai uygulamalar getirilerek asbest kullanımı yasaklanmıştır. 
Ancak ticari kaygı ve asbestin sahip olduğu özellikte alternatif bir ürün bulunamadığından dolayı uzun yıllar kulla-
nımı devam etmiş ve maruziyetin boyutu giderek artmış asbest kaynaklı meslek hastalıkları ortaya çıkmıştır. Asbest 
maruziyetine bağlı çalışanlarda meslek hastalıklarının görülmesi sonucunda 2000 yılı başlarında gelişmiş ülkelerin 
çoğunda yasaklanan asbest, ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde daha geç yasaklanmış, gelişmemiş pek çok 
ülkede hala bilinçsizce asbest kullanılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde asbest maruziyetini yok etmek ya da asgari 
seviyeye düşürmek için birçok mevzuat çalışması yapılmıştır. Gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde asbest maruziyeti 
konusunda çeşitli yasal düzenlemeler oluşturulmuştur. Bu çalışma kapsamında, ülkemizde ve dünyada iş sağlığı ve 
güvenliği kapsamında asbest maruziyetine yönelik yapılan düzenlemeler incelenmiştir. Yapılan karşılaştırmalar so-
nucunda elde edilen bulgulara göre ilave önlemlerin alınması gerektiğine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

 
Comparison of national and international regulations about occupational health and sa-
fety responsibilities in case of asbestos exposure 
 
Rabi ̇a Şahan, Belma Özbek 
İSTANBUL GEDİK UNIVERSITY 
 
Asbestos is a given common name to mineral group having a fibrous crystal structure and is found naturally on 
earth. In the measurement of asbestos fibers in air, the fibers length greater than five microns, diameter smaller 
than three microns with a length three times greater than its diameter are considered. Asbestos minerals within 
the structure silicate like magnesium silicate, calcium magnesium silicate, sodium-iron sulphate, and iron-magne-
sium are resistant to acid, pressure and fire. In terms of mineralogical properties of asbestos, they are divided into 
two groups as serpentine and amphibole. Serpentine group of asbestos fibres has a silky, flexible and durable 
structure. Amphibole group of asbestos fibres has an acicular and rigid structure. Asbestos which was begun to be 
mined in the early 20th century was used in more than 3,000 business sectors due its various features. In the 
developed countries, the asbestos usage was banned after investigation of its hazardous properties. Then, asbestos 
usage was prohibited by the legal regulations. However, because of the commercial considerations and unavaila-
bility of its features in any other alternative products, its usage was continued for many years. Therefore, the 
occupational diseases increased gradually because of asbestos exposure. In most of the developed countries, in 
early 21th century, the asbestos usage was banned completely. However, asbestos mine is still in use in many 
undeveloped countries unconsciously. To eliminate or minimise the asbestos exposure, many legislative works 
have been performed in the world and in Turkey. In the present study, the occupational health and safety regula-
tions applied in the case of asbestos exposure were examined and compared for Turkey and also for other count-
ries. According to the findings, the additional legislations to ensure work safety were suggested. 
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İnşaat sektöründe çalışan işçilerin iş kazalarına 
karşı bilinçleri,tutum ve davranışlarının değerlen-
dirilmesi 
Turabi ̇ Karadağ1, Rüştü Uçan2, Nuri Bingöl2, Burak Polat3, Sümeyra Yürükçü4, Özgür Fidan5 
1Okan Üniversitesi Fen Bilimleri enstitüsü iş sağlığı ve güvenliği programları Ana Bilim Dalı,İstanbul 
2Üsküdar Üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü iş sağlığı ve güvenliği programları Ana Bilim Dalı,İstanbul 
3İnşaat Mühendisi,iş güvenliği uzmanı,İstanbul 
4iş güvenliği uzmanı,istanbul 
5iş güvenliği uzmanı,İstanbul 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, inşaat sektöründe en büyük ağırlık altyapı ve bayındırlık inşaatlarına verilmiş-
tir. Sanayi alanında yatırımların yaygınlaşması sonucunda fabrika inşaatlarının yapımında artış olmuştur. Ülkemizde 
sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan sosyo-ekonomik değişimler, kentleşme olgusu ve kentlere göçün hızlanması, 
inşaat sektöründe konut yapımcılığına önemli bir boyut kazandırmış olup çalışan işçilerin yüzde sekseni kırsaldan 
kente göç eden işçilerden oluşmaktadır. İstanbul ilinde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin tam kuralları 
ile uygulandığı 1 adet 400 işçinin çalıştığı inşaat şantiyesi, iş güvenliği yönetim sistemin sadece yüzeysel olarak 
uygulandığı 108 işçinin çalıştığı bir inşaat şantiyesi ve taşeron firmanın yapımını üstlendiği bir inşaat şantiyesinde 
çalışan 195 inşaat işçisi ile yapılan bir anket sonucu inşaatlarda çalışan işçilerin, iş güvenliği bilinci ölçülmüş olup 
alınması gereken tedbirler istatistik sonuçları ile irdelenmiştir.Yapmış olduğumuz bu çalışma ile ülke olarak Çalışma 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2012 yılında getirmiş olduğu 6331 Sayılı kanun,yapı işleri yönetmeliği,iş teftiş kurul 
başkanlığının etkin denetlemeleri ile üç yıl gibi bir sürede işçiler üzerinde olumlu ve proaktif bir yaklaşımla pozitif 
gelişmeler yaşanmaktadır. inşaat işçilerinin eğitim sevyelerinin %87 sinin ilkokul mezunu %82 sinin ise gurbetçi 
olarak ve Anadoluda büyümelerine rağmen bilinç düzeyleri artmaya başlamıştır. 

 
The consciousness of the workers against occupational accidents in the construction 
industry, the assessment of attitudes and behaviors 
 
Turabi ̇ Karadağ1, Rüştü Uçan2, Nuri Bingöl2, Burak Polat3, Sümeyra Yürükçü4, Özgür Fidan5 
1Okan University of Science and Technology Institute for occupational health and safety programs Department, 
Istanbul 
2Uskudar University health sciences institute of occupational health and safety programs Department, Istanbul 
3Construction engineer,occupational safety.İstanbul 
4occupational safety,İstanbul 
5occupational safety, engineer,İstanbul 
 
Initial years of the Republican era, the greatest importance is given to the construction industry and civil infrast-
ructure construction. As a result of the expansion of investment in the industrial sector it has been an increase in 
the construction of the factory buildings. In our country, the socio-economic changes which occurred with indust-
rialization, urbanization and the increased migration to the cities, have brought an important dimension to dwelling 
construction sector. Eighty percent of the workers are from rural migration to urban cities.  
1 construction sites with 400 workers each applying Ocuupational Health and Safety Management System fully, 1 
construction site with 108 workers applying Occupational Health and Safety Management System superfically and 
1 subcontractor constructional firm with 195 workers have been examined about the conciousness of Occupational 
Health and Safety in Construction business with a survey and observations and have also been studied the preca-
utions needed. 
We have done this work as the country with the approval of the Ministry of Social Security Work is brought to law 
No. 6331 in 2012, works regulation, labour inspection audit is enabled with three years Chairman of the Board in 
a positive and proactive approach on the workers have witnessed positive developments. construction workers 
that showed 87 percent of primary school graduates training sattpaing that showed 82% is Anatolia, despite growth 
in the countryside and expatriate consciousness levels began to increase. 
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İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi 
Veysel Kobya1, Erkan Kantar2, Kemal Karakuzu1 
1Bursa Orhangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bursa 
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Manisa 

İnşaat sektörü en çok iş kazası olan çalışma alanlarından birisidir. İş kazalarındaki ölüm ve sakatlanmaların büyük 
ölçüdeki nedenlerinden biri işverenin iş sağlığı ve güvenliğini sağlamakta yetersiz kalmasına dayanmaktadır. 
Ölümlü iş kazalarında çoğu zaman birinci sırada yer alan inşaat işyerlerinde çağdaş iş sağlığı ve güvenliği normla-
rının uygulamaya sokulması, bu sektördeki bir insanlık suçu niteliği taşıyan ölümlü iş kazalarının önlenmesini sağ-
layacaktır. Teknolojik gelişme ve karmaşalarla gittikçe teferruatlı bir çalışma düzeni haline gelen ve tehlikesi çok 
katlı bina inşaatlarıyla artan sektörde iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem ve standartlarının uygulanması gerek-
mektedir. 
Avrupa Birliği’nin 1989 tarihli 89/391/EEC sayılı “Çalışanların Sağlık ve Güvenliğini İyileştirmeye Yönelik Önlemler 
Alınmasına İlişkin Çerçeve Yönerge”si, işverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini yerine getirmek için alınacak 
tedbirleri yönetmek üzere bir süreç yönetimini zorunlu hale getirmiştir. Bu çalışmanın amacı inşaat sektöründe iş 
sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurallarının açıklanması ve belirginleştirilmesidir. 
İşverenin iş sağlığı ve güvenliğini yönetim sorumluluğu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 89/391/EEC 
sayılı Çerçeve Yönergesine uyumlu bir şekilde düzenlenmiştir. Aynı şekilde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Ka-
nunu’na bağlı olarak çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle birlikte yasal mevzuata göre tüm işyerleri gibi inşaat sek-
töründe de çağdaş uluslar arası normlar yasal zorunluluk haline getirilmiştir. 
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yasal mevzuat diğer sektör işverenleri gibi inşaat sektöründe çalışan işverenler içinde 
işyerlerinde faaliyet öncesinden başlamak üzere risk değerlendirmesine dayalı iş sağlığı ve güvenliği planlarını 
yapmayı, gerekli revizelerle tüm çalışmayı bu planlara bağlı olarak yürütmeyi, gerekli organizasyonları kurmayı, 
gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini almayı, alınan güvenlik tedbirlerinin denetimini kurmayı, çalışanlarını iş sağlığı 
ve güvenliği konusunda eğitmeyi yasal zorunluluk haline getirmiştir 
İnşaat işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yapısı, uluslar arası bir iş güvenliği standardı olan OHSAS 18001 ve diğer 
geçerli standartlarla yönetim sistemlerinin esasını oluşturan planlama, uygulama, kontrol ve denetimle birlikte 
alınacak önlemleri belirleyen PUKÖ döngüsüne uygun olarak kademelendirilecektir. 

 
Occupational Health and Safety Management in Construction Sector 
 
Veysel Kobya1, Erkan Kantar2, Kemal Karakuzu1 
1Department of Civil Engineering, Bursa Orhangazi University, Bursa, Turkey 
2Department of Civil Engineering, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey 
 
The construction sector is one of the work areas with the most occupational accidents. One of the major causes of 
death and injuries in occupational accidents is based on the inability to provide the employer's occupational health 
and safety. In the construction workplaces generally leading in fatal occupational accidents, implementing of the 
modern occupational health and safety norms will ensure the prevention of fatal occupational accidents. In the 
sector becoming increasingly sophisticated working order on account of technological developments and chaos 
and, growing of danger by the reason of constructing mega buildings, occupational health and safety management 
systems should be applied. 
The European Union's No.89/391/EEC dated 1989 “"Framework for Taking measures towards Improving Employee 
Health and Safety", is made process management obligatory for managing measures which has taken for perfor-
ming the employer's occupational health and safety measures. The aim of this study is to describe the rules of 
occupational health and safety in construction sector and is to be clarified. 
Occupational health and safety management responsibilities of employers, is arranged in harmony with 
No.89/391/EEC Framework Directive in No.6331 Occupational Health and Safety Act. Likewise, in construction 
sector, like in all workplaces, contemporary international norms has been made a legal obligatory by the legislation 
in conjuction with regulations and notifications enacted depending on No.6331 Occupational Health and Safety Act. 
The legislation related to occupational health and safety has made essential plans of the occupational health and 
safety depending on risk assesment (starting prior to activity) not in other sector employers’ workplaces but the 
employers’ workplaces who works in construction sector.  
Structure of occupational health and safety in construction workplaces will be cascaded in accordance with PDCA 
cycle which determines the measures to be taken in conjunction with planing, doing, controlling and acting (form 
the basis of OHSAS 18001, international safety standart). 
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İnşaat İşlerinde Asbest Maruziyeti 
Zekiye Karakaya 
Marmara Üniversitesi Fen Blimleri Enstitüsü İş Sağlığı Bölümü Doktora 

Asbest silisyum, oksijen,hidrojen ve çeşitli metallerden oluşan bir mineral grubudur. Arkeolojik çalışmalar asbest 
kullanımının 2500 yıl öncelerine kadar gittiğini göstermektedir.Asbest ısı, sürtünme ve baskıya dayanıklı mükem-
mel bir yalıtım maddesi olduğu için dünyada özellikle 1980’li yıllardan önce yapılmış binalarda sıklıkla kullanılmış-
tır.İnşaat sektörü için asbest maruziyeti tipik olarak aşağıda belirtilen uygulamalar sırasında oluşmaktadır:  
• Asbest içeren yapılarda yıkım veya söküm işleri,  
• Asbest içeren malzemelerin sökülmesi, yerinin değiştirilmesi ya da kapalı bir alana taşınması,  
• Asbest içeren yapı ya da altyapıların yapım, değişim, bakım, onarım ya da yeni bir hizmet için yenileme süreçleri,  
• Asbest içeren moloz ve atıkların temizlenmesi,  
• İnşaat sahasındaki asbest ya da asbest katkısı içeren ürünlerin taşınması, yüklenmesi, depolanması, kontrolü 
işlemleri  
Bu çalışmada özellikle kentsel dönüşüm çalışmaları ile ivme kazanan İnşaat işlerinde çalışanların asbest maruziyeti 
incelenecektir. 

 
Asbestos Exposure in Construction 
 
Zekiye Karakaya 
Istanbul Marmara University, Institute of Pure and Applied Sciences, Occupational Safety Department 
 
Asbestos is a group of mineral, which consists of silicon, oxygen, hydrogen and various metals. Archaeological 
studies show that, the use of asbestos began 2500 years ago. 
Asbestos is a perfect heat, friction and pressure –resistant insulating material thats why it has been frequently 
used in the buildings are made before 1980 
Asbestos expousure shows up typically for the sector of construction during the following applications: 
• demolition or disassembly works of buildings containing asbestos  
• the removal of asbestos-containing materials, relocating or moving in an enclosed space 
• Renewal processes of buildings or infrastructure containing asbestos for change, maintenance, repair for a new 
service  
• Removal of rubble and waste containing asbestos, 
• Handling of products containing asbestos or asbestos contribution to the construction site, loading, storage, 
control operations 
This study will examine in particular the exposure of workers to asbestos in the construction industry with accele-
rating urban renewal efforts 
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Türkiye’de tarımsal iş güvenliğinin yasal durumu 
ve güvenlik kültürünün yerleştirilmesi için öneriler 
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1ge Üniversitesi, Ege Meslek Yüksekokulu, Tarım Makineleri Programı, İzmir 
2Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, İzmir 
319 Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü, Samsun 
4Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi, Şanlıurfa 

Dünya genelinde iş kolları göz önüne alındığında tarım, inşaat ve madencilik sektörü ile birlikte en tehlikeli üç 
sektör arasında yer almaktadır. Tarım gelişmiş ülkelerde halen tehlike sıralamasında ön saflarda yer almakta olup 
kazalar ve yaralanma oranlarına bakıldığında gelişmekte olan ülkelerde sorunun çok daha büyük olduğu görülmek-
tedir. Bu çalışmada, insanoğlunun varoluşunun devamı için gerekli olan tarımsal üretim faaliyetleri ve süreçlerinin, 
iş güvenliği ve sağlığı açısından değerlendirmesi yapılmaya çalışmıştır. Bu amaçla öncelikle dünyada tarımda iş 
güvenliği ve sağlığına ilişkin durum değerlendirmesi ve yaklaşımları incelenmiştir. Daha sonra ülkemiz tarımsal iş 
gücü yapısı, yasal düzenlemeler, tarım çalışanlarının sağlık durumu, ülkemizde son yıllarda konuya ilişkin girişimler 
detaylı olarak verilmeye çalışılmıştır. Sonuç kısmında ise iş güvenliği ve sağlığı kültürünün yerleşmesi için yapılması 
gerekenler ile somut öneriler ortaya konmuştur. Ülkemizde mevcut problemlerden en önemlisi istatistiksel veri 
yoksunluğuna bağlı olarak tarımda iş güvenliği ve sağlığı sorunun gözden kaçırılması veya farkına varılamamasıdır. 
Bu alandaki istatistikler, sadece kaza geçiren veya sağlık problemi yaşayan sigortalı tarım çalışanları ve bir ölçüde 
karayolunda traktör veya tarım makineleri kullanırken kaza geçiren sürücüler için tutulmaktadır. Uygulamadaki en 
önemli eksikliklerden bir diğeri, tarımda çalışanlara yönelik özel bir iş kanunu ya da düzenlemenin olmayışıdır. 
Tarımda çalışanların iş güvenliği ve sağlığı açısından yeterli bir seviyeye gelememiş olmasının önündeki temel 
nedenler ortaya konularak, bunların ortadan kaldırılması için her türlü kademede eğitim ihtiyaçları belirlenmeli ve 
yapılandırma çalışmalarına hızla başlanmalıdır. 

 
The legal status of agricultural safety in Turkey and suggestions for establishing safety 
culture 
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Agriculture is one of the most dangerous sector with construction and mining among the jobs all over the world. 
It has been in first place in ranking among the developed countries. Problem about this context is much more 
bigger in developing countries considering in fatal and non fatal accident rates. In this study, it was aimed that to 
evaluate agricultural production activities and processes from the point of work safety and health. 
In this context, it was made an assessment of the situation in the world and approaches to occupational safety 
and health in agriculture were examined at first. Secondly, situation of Turkish agricultural workforce, legal regu-
lations, healt situation of agricultural workers and recent approaches were exposed in details. 
In the result section, it has been presented concrete suggetions about what to do for establishment of culture on 
occupational safety and health. One of the important factor in our country is that to lack of statistical data. There-
fore the problem about agricultural safety and health can be overlooked or indiscovered. Official statistics consist 
of insured workers whose injured or have health problems and cover partly information about accidents on the 
state roads or agricultural work places. One of the other important problem is that the lack of legal arrangements 
specialized in this area. For that reason, the problems affect to the developing safety and health culture have to 
expose, needs for education in all levels have to determine and widespread immidiately. 
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Sera işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki 
farkındalık düzeylerinin belirlenmesi 
İbrahim Alpay Sakartepe, Çiğdem Kıvılcımdan Moral, Kadir Gedik 
Akdeniz Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Antalya 

AMAÇ: Hızla artan dünya nüfusu ile birlikte tarımsal üretim de önem kazanmıştır. Benzer şekilde mevsimsel deği- 
şimlerin etkilerini azaltan ve artan talebin karşılanması için üretim veriminin artmasına olanak veren seracılık sek-
törü de gelişmektedir. Seracılık sektöründeki işletmelerin çoğunun küçük aile işletmeleri olması ve genellikle eğitim 
seviyelerindeki yetersizlikler bu sektörün kontrolsüz büyümesini de beraberinde getirmiştir. Çoğunlukla daha kali-
teli ve verimli ürün almak için üretim koşulları iyileştirilmeye çalışılmış, ancak bu arada sektörde çalışanların çalışma 
koşulları göz ardı edilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan seracılık 
sektöründe çalışanların çeşitli risk ve tehlikeler ile karşı karşıya bulunduğunu göstermektedir. Buradan hareketle, 
Antalya ili Merkez ilçesi pilot ölçeğinde sera işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda alması gereken tedbirlere 
yönelik farkındalık düzeyleri ile bu tedbirlere yönelik tutumlarının/deneyimlerinin anket yoluyla belirlenmesini 
amaçlanmıştır. 
 
YÖNTEM: Anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümü, yaş, cinsiyet, medeni durum, günlük çalışma 
saati, çeşitli hastalık ve sağlık durumu gibi kişisel bilgileri içermektedir. Diğer bölümde ise sera işçilerinin iş sağlığı 
ve güvenliğine yönelik biyolojik, kimyasal, fiziksel, mekanik, psikolojik-sosyal faktörler ve sağlık faktörleri ile ilgili 
sorulardan oluşmaktadır. Yüz yüze gerçekleştirilen 179 adet anketin verileri IBM SPSS 20 programı kullanılarak 
analiz edilmiştir. 
 
BULGULAR-SONUÇ: Bulgulara göre sera çalışanlarının farkındalık düzeylerinin yaş, cinsiyet, seracılık sektöründeki  
deneyim süresi gibi birçok faktöre bağlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bazı konulardaki farkındalık seviyeleri yüksek 
olmasına rağmen çalışanların gerekli önlemleri almasında aynı özeni göstermediği gözlenmiştir. Örneğin gece ça-
lışmalarında aydınlatma yapmanın gerekli olduğunun farkında olan işçiler çoğunlukla yeterli aydınlatma yapmadan 
çalıştıklarını ifade etmektedir. Sonuç olarak bu gibi durumlar daha çok seracılık sektöründe çalışanların sektörle 
ilgili eğitimlerinin yetersizliği ile ilişkilendirilebilir. 

 
Determination of awareness levels of greenhouse workers on occupational health and 
safety practice 
 
İbrahim Alpay Sakartepe, Çiğdem Kıvılcımdan Moral, Kadir Gedik 
Akdeniz University, Department of Environmental Engineering, Antalya 
 
AIM: Agricultural production is getting important by the fast increase in world population. Similarly, greenhouse 
industry which allows increase in production efficiency to supply increased demand is also developing. Since most 
of the greenhouses are small family business and the people are not educated well, it brings with uncontrolled 
growth of this sector. Mostly, production conditions are tried to be improved, but at the meantime working condi-
tions of the employees in greenhouse industry are disregarded. Works performed in this area showed the people 
work on greenhouses encountered various risk and danger. For these reasons, it was aimed to determine aware-
ness levels about the measures required to be taken for occupational health and safety of greenhouse workers 
located in central district of Antalya province as pilot scale and their attitudes/experience by a survey. 
 
METHOD: The survey has two sections. First section of the survey comprises personal information such as age, 
gender, marital status, daily working hours, various disease and health situation. The other section composed of 
questions related with occupational health and safety of greenhouse workers about biological, chemical, physical, 
mechanical, psychological-social and health factors. The data of 179 surveys, which were conducted face to face, 
were analyzed by using IBM SPSS 20 program. 
 
RESULTS-DISCUSSION: According to the findings, awareness levels of greenhouse workers were determined to
depend on a lot of factors such as age, gender, time of experience in greenhouse sector. Besides, although some 
awareness levels were higher, it was observed that the workers did not show the same attention in taking the 
necessary precautions. For instance, the workers who aware the necessity of lightening during night work express 
that they usually work without enough lightening. As a result, these types of situations might be related with 
inadequate education of greenhouse workers about the sector. 
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Tarım Makinelerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin 
Rolü 
Duygu Ersus Gölgesi̇z, İsmet Faruk Yaka, Afşin Güngör 
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ,İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı,ANTALYA 

TARIM MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ROLÜ 
 
Duygu ERSUS GÖLGESİZ1, İsmet Faruk YAKA2, Afşin GÜNGÖR2 
 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yüksek Lisans Programı, Antalya, duyguersus@gmail.com 
2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 
Makine Mühendisliği Bölümü, Antalya, ismetfarukyaka@hotmail.com, afsingungor@hotmail.com. 
 
Türkiye bulunduğu coğrafi konumundan dolayı tarımsal üretime müsait bir ülkedir. Bu durum tarımın ülke ekono-
misinde önemli bir alana sahip olmasını sağlamıştır. Gerek sulu tarım gerekse susuz tarım ülke şartlarında çok 
rahat bir şekilde yapılmaktadır. Ancak tarımda verimli şekilde makine kullanımı konusunda hala eksikler mevcuttur. 
Bu eksiklerin başında tarım makinelerinin bilinçsiz, güvenlik önlemli alınmadan yanlış bir şekilde kullanımı ve bu 
kullanım sonucu yaşanan iş kazaları gelmektedir. Tarım makinelerinin kullanıcılarının iş sağlığı ve güvenliği açısın-
dan bilinçsiz olması iş kazaları yaralanmalar hatta ölüm ile sonuçlanmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada 
tarım makinelerinin kullanımının iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi ve makine kullanımında oluşa-
bilecek risk etmenlerine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu risk etmenlerinin çeşitli eğitimlerle nasıl azaltılabileceği 
irdelenmiştir. 

 
The Role Of Occupational Health And Safety In Agricultural Machinary 
 
Duygu Ersus Gölgesi̇z, İsmet Faruk Yaka, Afşin Güngör 
AKDENİZ UNIVERSITY,OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY DEPARTMENT 
 
THE ROLE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN AGRICULTURAL MACHINERY 
 
Duygu ERSUS GÖLGESİZ1, İsmet Faruk YAKA2, Afşin GÜNGÖR2 
 
1Akdeniz University, Institute of Science, Postgraduate Program of Occupational Health and Safety Antalya, duy-
guersus@gmail.com 
2Akdeniz University, Faculty of Engineering, 
Department of Mechanical Engineering, Antalya, ismetfarukyaka@hotmail.com, afsingungor@hotmail.com. 
 
Summary  
Turkey is a country convenient for agricultural production thanks to its geographical location. This situation has 
enabled the agriculture to obtain a significant part in the country’s economy. Both wet and dry agricultural activities 
can be easily carried out under the country’s conditions. Nevertheless, there are still some deficiencies on the 
effective use of machinery in agriculture. The misuse of the agricultural machines unknowingly and without taking 
safety measures, and occupational accidents occurring as a result of this misuse are the primary deficiencies. The 
fact that the operators of agricultural machines are unfamiliar leads to occupational accidents, and even death. 
Based on this fact, in this study, it is aimed to assess the use of agricultural machinery in terms of occupational 
health and safety, and to attract attention to the risk factors that may occur in the use of the machines. The way 
to minimize these risk factors through various trainings was analyzed 
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Arıcılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği risk faktörleri 
Erkan Topal1, Ali Timuçin Atayoğlu2, Mustafa Kösoğlu1, Ayten Güner Atayoğlu3 
1Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Arıcılık Şubesi, Menemen-İZMİR 
2Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İSTANBUL 
3Safa Hastanesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, Yenibosna, İSTANBUL 

GİRİŞ-AMAÇ: Arıcılık tarımda risklerin en yoğun olduğu bir faaliyettir. Arıcılar; fiziksel zorluklar, çevre koşulları, 
stres, arı zehri, körük dumanı gibi daha birçok etkiye maruz kalmaktadır. Tüm bu etmenlerin sonucunda yaralan-
malar, dikkat azalması, yorgunluk, psikolojik bozukluklar ve/veya iş kazaları meydana gelebilmektedir. Arıcılık 
faaliyetine yönelik araştırmalar incelendiğinde arıcı risk faktörleri ve arıcı sağlığına yönelik çalışmalara rastlanılma-
mıştır.Bu çalışma ile risk faktörleri ve arıcı sağlığına etki eden faktörleri ortaya koymak ve önerilerde bulunmak 
amaçlanmıştır. Ayrıca Türkiye’de arıcılık faaliyetinde iş sağlığı ve güvenliği konusuna zemin oluşturulması için kat-
kıda bulunmak planlanmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Tarımsal faaliyetler risk düzeyi yüksek bir çalışma alanıdır. Ülke-
mizde arıcılık faaliyeti göçer yapıldığı düşünüldüğünde risk faktörleri diğer tarımsal faaliyetlere göre daha da art-
maktadır. Arıcılık faaliyetinde çıkabilecek risk faktörleri aşağıda arıcı, çevresel faktörler ve arıcılık faaliyeti kaynaklı 
olmak üzere 3 başlık altında değerlendirilecektir. BULGULAR: Eğitim düzeyi doğru ve hızlı karar almada oldukça 
önemlidir. Genel olarak ülke genelinde arıcılık ile uğraşanların eğitim düzeyinin düşük olduğu yapılan araştırmalarda 
ortaya konmuştur. Gelir düzeyi ve imkânlar paralellik göstermektedir. Arıcıların en çok maruz kaldığı ve zorlandığı 
riskler çevresel faktörlerdir. Arıcımızüretim faaliyetlerisırasında genelde su kaynağı, elektrik, gıda muhafazası ve 
sosyal hayattan uzakdönem geçirmektedir. Acil bir sağlık problemiyle karşılaştığında ilk müdahaleyi kendilerinin 
yapması gerekmektedir. Koloni büyüklüğüne göre de çevre şartlarından etkilenme, arı zehri ve propolise maruz 
kalma miktarı da artacaktır. Kovanlarında hastalık ve zararlılara karşı mücadelede bilinçsiz ve yanlış uygulama 
sebebiyle arıda bağışıklığı düşürmekte en önemlisi insan sağlığına ve kendi sağlığına zarar vermekte olduğu görül-
mektedir. SONUÇ: Arıcılık gündüzün geceye karıştığı bir üretim modelidir. Üretim esnasında sağlığı risk altındadır. 
Arıcı karar alma durumlarında önce sağlık demeli ve risk faktörlerini bu açıdan değerlendirmelidir. Sağlıkta yaşa-
nabilecek bir olumsuzluk, ekonomik kayba neden olacaktır. Zamanla yarışmadan yoğun iş temposu ardından mut-
laka istirahat edilmeli, iş yükünü sağlığını zorlamayacak şekilde planlamalıdır. 

 
Occupational health and safety risk factors in beekeeping 
 
Erkan Topal1, Ali Timuçin Atayoğlu2, Mustafa Kösoğlu1, Ayten Güner Atayoğlu3 
1Aegean Agriculture Research Institute 
2Medipol University, Medical Faculty, Department of Family Medicine 
3Safa Hospital, Occupational Health and Safety Unit, Yenibosna, İstanbul 
 
INTRODUCTION-AIM: Beekeping is one of the high risk activities in agriculture. Beekepers are exposed to physical 
difficulties such as environmental conditions, stress, bee venom and smoke. As a result of these factors fatigue, 
distractibility, psychological disorders, injuries and/or occupational accidents may occur. In the literature related 
to beekeeping activities, no research has been done on beekeepers' health and risk factors. The aim of the present 
study is to identify the risk factors related to beekeepers' health and provide necessary suggestions. Also it was 
planned to contribute to provide basis for occupational health and safety in beekeeping activities in Turkey. MA-
TERIAL-METHOD: Agricultural activities pose high risk working environments. Risk factors related to beekeeping 
activities may be evaluated under 3 categories based on the beekeeper, environmental factors and beekeeping 
activities. FINDINGS: Education level is vital in correct and fast decision making. Research has revealed that 
educational level of people working in beekeeping activities is in general low throughout the country. Risks that 
beekeepers are most exposed to are the environmental factors. Our beekeepers, during the production activities, 
spend long periods away from water resources, electricity, food protection and social life. It is themselves who 
need to take action in the case of an emergency health problem. Depending on the bee colony size, rate of exposure 
to bee venom and propolis would increase. Wrong practices regarding disease control within the bee hive lead to 
decreases in bee immunity and most importantly human health problems. RESULTS: Beekeeping is a production 
model in which beekeepers work day and night. Their health is under risk during production. Unfavorable health 
conditions would definitely lead to economic losses. The beekeepers should take sufficent rest following a high 
workload and they should make their work plans such that the workload would not have negative effects on their 
health. 



459

 

 

PP-200 

Türkiye'de Tarım Sektöründen Göç ve Sosyal Gü-
vence 
Ertuğrul Güreşci 
Ahi Evran Üniversitesi 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde tarım sektöründe yaşanan en önemli olaylardan biriside bu kesimden olan 
göçlerdir. Bu tür göçlerin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatını yakından etkilediği bir gerçektir. Bu yönü ile, bu 
çalışmada Türkiye'de tarımdan göçün nedenleri ve sonuçları çeşitli yönleri ile ele alınması ve özellikle bu kesimdeki 
sosyal güvencenin bu tür bir göçe etkisinin tartışılması amaçlanmıştır. Çalışmada, Türkiye'de konu le ilgili yapılmış 
bilimsel çalışmalar ve kamu kurumlarından elde edilen veriler ve bilgi kaynakları kullanılarak çalışmanın altyapısının 
oluşturulması hedeflenmiştir. 

 
The Migration from Agricultural and The Social Security in Turkey 
 
Ertuğrul Güreşci 
Ahi Evran University 
 
One of the most important events in the agricultural sector in developing countries such as Turkey, which have 
migrated from these areas. Such migration of Turkey's economic and social life is a reality that affects closely. 
With this aspect, the study of the causes and consequences of migration from agriculture in Turkey dealt with 
various aspects of social security and in particular discussed the effects of such migration in this section 
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Tarım sektöründe mikrobiyolojik bulaşma açısın-
dan iş sağlığı ve güvenliğinin irdelenmesi 
Mediha Turgut1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı,Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,Antalya 

Bu çalışmada Türkiye’de tarım sektöründe olası mikrobiyolojik bulaşma açısından pestisitlerin tehlikeleri ele alın-
mıştır. Bu amaçla hazırlanan çalışmada öncelikli olarak tarım sektöründe genel bir değerlendirme yapılmıştır. Daha 
sonra pestisitlerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir.  
Tarımda kapalı ve açık alanda kullanılan kimyasal maddelerin çalışanların sağlığına etkileri iş sağlığı ve güvenliği 
açısından irdelenmiştir. Yapılan irdelemede kapalı tarım alanı olarak küçük ve büyük ölçekli seralar, açık alan olarak 
da çeşitli büyüklüklerdeki tarlalar dikkate alınmıştır. Çalışmada bahsi geçen tarım alanlarında bitkilerin yetiştirilmesi 
ve zararlılardan korunması için pestisitlerin yoğun ve bilinçsizce kullanıldığı tespit edilmiştir.  
Pestisit uygulamaları yapan ve pestisit uygulanmış bitkilerle çalışan tarım işçilerinin karşılaşabileceği riskleri ortaya 
koyabilmek ve bunların önüne geçebilmek için ekspozisyon riskleri de dikkate alınmıştır. İlaçlama yapan tarım 
işçileri ilaçların hazırlanması ve uygulanması sırasında ekspozisyona maruz kalmaktadır. Buna ek olarak budama, 
seyreltme, hasat vb. gibi kültürel işlemler için ilaçlı ortamlara giren işçiler ve işçi yakınları özellikle çocuklar pestisit 
kalıntılarına maruz kalmaktadır. Hem uygulayıcı hem de işçi ekspozisyonu açısından riskler çeşitli durumlar göz 
önünde tutularak değerlendirilip ve alınması gereken önlemler buna göre belirtilmiştir. 

 
Examination of the agriculture sector in the microbiological contamination angle safety 
and health at work 
 
Mediha Turgut1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Department of Occupational Health and Safety, Akdeniz University, Antalya 
2Department of Mechanical Engineering, Akdeniz University, Antalya 
 
In this study, the possible microbiological contamination hazards of pesticides in the agricultural sector in Turkey 
were discussed. Primarily in the agricultural sector has made a general assessment study prepared for this purpose. 
Then, explanations are provided regarding pesticides. 
The effects on the health of agricultural workers in the chemical substances used in indoor and outdoor areas have 
been examined in terms of occupational health and safety. Examine made off the field of small and large-scale 
agricultural greenhouses, farms of various sizes are taken into account in the open field. Studies in growing plants 
on said cultivation area for protection from pests and pesticides have been found to intensive use and unconscio-
usly. Pesticide applications pesticides applied to farm workers who plant and its employees to reveal the risks faced 
and the risk of exposure is taken into consideration in order to overcome them.Spraying agricultural workers who 
are exposed to during the preparation and implementation of drug exposure. n addition to pruning, thinning, 
harvesting and so on. cultural environment for entering transactions for drug workers and their relatives, especially 
as children are exposed to pesticide residues. Both practitioners as well as taking into account the various situations 
are evaluated in terms of worker exposure risks and measures to be taken are listed accordingly. 
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Merkezi Mutfaklarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yö-
nünden Riskler ve Alınabilecek Önlemler 
Meriç Ünver 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

Merkezi mutfaklar işverenlerin çalışanlarına mesai saatleri içerisinde yemek sağlamak için hizmet aldıkları üretim 
yerleridir. Artan çalışan sayısı ile beraber merkezi mutfakların ve buralarda çalışanların sayısı artma eğilimi gös-
termiştir. Ancak rekabet de artan mutfak sayısı ile beraber son derece kızışmış durumdadır. İşletmelerin birbirleri 
ile rekabet edebilmek adına fiyatları aşağı çekmek için bütün masraflardan kıstığı görülmüştür. Bu sebeple iş sağlığı 
ve güvenliğini sağlamak adına ayırmaları gereken bütçeyi de masraf olarak görüp yeterli yatırım yapmamaktadırlar. 
Gıda güvenliğine çok fazla odaklanan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini göz ardı ettikleri görülmüştür. 
Emek yoğun üretim yapan merkezi mutfaklarda çalışan sayısının fazla olması, yoğun iş temposu, farklı yiyecekler 
için farklı riskler oluşması, sabah çok erken saatlerde çalışılmaya başlanması gibi etkenlerin gereken önlemlerin 
alınmaması ile birleşmesi durumu merkezi mutfaklarda meydana gelen kazalarda artışa neden olmuştur.  
Az tehlikeli sektörde bulunan merkezi mutfaklarda yangın, kesilme, elektrik çarpması, makineye uzuv sıkışması, 
kayarak düşme gibi birçok önemli risk bulunmaktadır. Bu risklerin sonuçları çok ciddi olabilmektedir. Ancak çok 
basit ve düşük bütçeli önlemler ile bu riskler en aza indirilebilir.  
Bu çalışmada merkezi mutfaklara yapılan ziyaretler sonucunda genel tehlikeler belirlenmiş ve bu tehlikelerin düşük 
maliyet ve basit öneriler ile önlenebileceği çözüm önerileri kararlaştırılmıştır. 

 
Occupational Health and Safety Risks and Solutions in Central Kitchens 
 
Meriç Ünver 
Ministry of Labor and Social Security, General Directorate of Occupational Health and Safety 
 
Central kitchens are workplaces where employers get food service for their employees. The number of central 
kitchens are increasing with the increasing number of employess in Turkey. Therefore, the competition between 
firms are getting increased.  
The increasing competition caused employers to cut the expenditures. Thus, occupational health and safety budget 
of the firms could not get enough investment. 
The firms are focused in food safety deeply, therefore they may ignore occupational health and safety. The labor 
intense production type of central kitchens caused intense work pressure. The combination of pressure with the 
risk associted with the daily meal and the beginning time of the shift increased the probability of an accident. 
The central kitchens are low risk sectors but they posses fire, cut, electricity, machine, slip etc. risks. The con-
sequences of these risks may be very serious. However, with basic solutions and small expenditures the probability 
of an accident may be decreased dramatically.  
In this study, according to visits to central kitchens, the general hazards in this sector and solutions to these risk 
are determined. 
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Türkiyede tarımsal istatistikler ve tarımsal riskler 
Olgun Haydar Polat1 
1gıda tarım ve hayvancılık bakanlığı 
2eğitim yayım ve yayınlar dairesi başkanlığı 

Türkiye’de tarım işlerinde çalışanların sayısı mevsimlere göre değişmektedir. Tarımsal üretimin yoğun olduğu yaz 
aylarında 6 milyon kişi tarım işlerinde çalışmaktadır. Ayrıca ülkemizin orta doğuda yer alması ve komşu ülkelerdeki 
iç savaşlar nedeniyle yoğun göç almaktadır. Tarım çalışanları ile ilgili araştırmalar ve istatistikler gerçek verilere 
dayanmamaktadır.  
Göçmen olarak ülkemizde bulunanlardan kaç kişinin tarımda çalışmaya devam ettiği bilinmemektedir. Yaz aylarında 
çalışan 6 milyon kişiden yaklaşık 5 milyonu sosyal güvenceden yoksun olarak çalışmaktadır. Mevsimlik tarım işle-
rinde çalışanlar iş aracıları tarafından gerçek işverenlere kiralanmakta ve çalışanların gelirlerinin önemli bir kısmı 
bu aracılara verilmektedir. 
Tarım çalışanları arasında eğitim seviyesinin düşük olması en önemli sorundur. Çok çeşitli etkenlerden oluşan risk-
lere karşı karşıya kalmalarına karşın iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış tarım çalışanı yok denecek kadar azdır. 
Çok tehlikeli kimyasallar olan pestisit kullanıcıları etkilenmeleri olası tehlikelerin farkında değildir. Organik ve inor-
ganik gübrelerin zararları konusunda eğitim almamışlardır. 
Tarım makinelerinin kullanımında kazalar yaşanmaktadır. Ülkemizde 1.612.000 traktör mevcuttur. Bunların yarı-
sına yakın bir kısmı 40 yıldan daha eski üretim tarihine sahiptir. 16.000 biçer döver her yıl tarım alanlarında 
çalışmaktadır. Diğer tarım makinelerinin büyük bir kısmı da güvenli çalışma özelliklerini taşımamaktadır. 
Kişi başına düşen tarım alanları oldukça küçülmüş durumdadır. Arazi anlaşmazlıkları psikososyal risk olarak tarım 
çalışanlarının etkilemektedir. 
Zoonozlar tarım çalışanları için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Tozlar bir çok hastalığa neden olmaktadır. 
Arazi engebelerinden dolayı ergonomik sorunlar çalışanları etkilemektedir. 
Kış aylarında yabani hayvan saldırıları diğer zamanlarda ise akrep yılan gibi hayvanların saldırılarından kaynaklanan 
riskler oluşmaktadır. 

Agricultural statistics and agricultural risks in Turkey 
 
Olgun Haydar Polat1 
1Food Agriculture and Livestock Ministry 
2department of education publications and publications 
 
Agricultural Statistics And Agricultural Risks In Turkey 
The number of employees varies acccording to seasonal agricultural work in Turkey. Six milllion people are emp-
loyed in agriculture in summer season when agricultural production is intensive. In addition, due to its location in 
the Middle East and civil wars in neighbouring countries massive migration takes place from these countries to 
Turkey. Research and statisticson agricultural workers are not based on actual data. 
It is not known that how many people among immigrants who live in our country continue to work in agriculture. 
Five million people out of six million work out of social security system. Seasonal employees are hired by mediators 
to real employers and a substantial part of their income goes to these mediators.  
Low level of education among agricultural workers is the most fundamental issue. Despite being confronted with 
risks arising from various factors the number of agricultural workers who are trained in occupational health and 
safety is so low as to be non-existent. These people are not aware of potential risks of pestisits which are very 
dangerous and not trained in the harms of organic and inorganic fertilizers. 
Accidents are experienced in the use of agricultural machinary. In the country, 1612 million tractors are available. 
In addition, nearly half of those were manufactured before the year of 1975. 16 000 harvesters work in agriculture 
annually. A large number of other agricultural machinary does not have the safe running proporties. 
Farmland per capita is quite shrunken state. Land disputes as the psycho-social risk affect agricultural workers as 
well. 
Zoonoses pose a serious threat to agricultural workers. Dust causes many diseases.  
Ergonomic problems due to rugged terrain have an effect on employees. 
Moreover, attacks by wild animals during winter months and by snakes and scorpion at other times pose a risk. 
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İş kazaları ve kök neden analizi takibi için şirket 
içi geliştirilen program ve faydaları 
Arzu Kıroğlu, Dilek Bayrak, Etem Kavak, Ünal Akgün, Betül Kıran Odabaşı, Mustafa Kemal Eryar 
Turkcell Global Bilgi Pazarlama Danışma ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. 

GİRİŞ- AMAÇ: Özellikle büyük ölçekli işletmelerde iş kazalarının zamanında kayıt altına alınması, hızlı bir şekilde 
iletişimle kök neden analizi yapılmasının önemi büyüktür. Acil önlemlerin alınması oluşabilecek benzer kazaların 
engellenmesinde, yasal sorumlukların zamanında yerine getirilmesinde değerlidir. Şirketlerin kendi dinamiklerine 
uygun olarak İSG programlarını özelleştirmeleri iş kazası sıklık oranlarında düşüşüde beraberinde getirecektir. Sa-
dece Şirket çalışanlarını etkileyen kazaların değil, tüm iş ortaklarımızı, ziyaretçilerimizi etkileyebilecek kazaların da 
analizi hedeflenmiştir.  
YÖNTEM: İş kazası programı; Şirket içi kullanılmak üzere Aralık 2013 analizlerine başlanarak, 2014 Mart ’ta hayata 
geçirildi. 16 lokasyonda, vardiyalı olarak çalışan 10.000 den fazla çalışan bulunmakta. Çalışanların veya bağlantı 
olduğumuz herhangibir kişinin ( temizlik, yemekhane personeli, ziyaretçi vb) başına gelebilecek her türlü kazanın, 
oluştuğu an ilgili birimlere kayıt altına alınabilir bir sistemle bilgi akışının gerekliliği kaçınılmaz. 
İhtiyaçlar belirlendi, bilgi teknolojileri ekibi ile paylaşıldı, analiz dökümanları hazırlandı, testlere başlandı, güncel 
ihtiyaçlara göre revizyonlar yapıldı, iş kazası- kök neden analizi programı devreye alındı, aylık raporlar ve özellikli 
durumlar anında üst yönetime raporlandı. 
BULGULAR: İstanbul (2), İzmir (2),Erzurum, Diyarbakır, Ankara, Edirne (2), Van, Artvin, Sivas, Karaman, Çorum, 
Gaziantep, Şanlıurfa olmak üzere 16 lokasyonda isg personeli dışında, belirlenen ekiplerin kazaları girebileceği bir 
alan oluşturuldu.  
Akışı başlatan kişinin pozisyonuna göre farklı modüller ve akışın iletileceği kişiler belirlendi. Kazanın oluş tarihinden 
itibaren 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim zorunluluğu göz önüne alınarak gerekli alarmlar üre-
tildi. 
1.1.2015- 01.12.2015 tarihleri arasındaki kayıtlar incelendiğinde; akışı başlatanın % 18 inin isg personeli dışında, 
%16 sının gündüz çalışma saati dışında olduğu, toplam iş kazası geçirenlerin %14 ‘ünün dış kaynak çalışanı olduğu 
görüldü. İş kazası sıklık oranı yıllar bazında karşılaştırıldığında bir önceki yıla göre; 2014 yılında 1,3; 2015 yılında 
0,37 düştüğü tesbit edildi.  
TARTIŞMA ve SONUÇ: Büyük ölçekli işletmelerin dinamiklerine uygun İSG programları kullanması iş kazalarının 
takibi ve kök neden analizilerinin hızlıca yapılmasına, dolayısı ile iş kazası sıklık oranlarında düşüşe olumlu yönde 
etki etmektedir. 

Corporate software application developed for monitoring occupational accidents and 
root cause analysis and its advantages 
Arzu Kıroğlu, Dilek Bayrak, Etem Kavak, Ünal Akgün, Betül Kıran Odabaşı, Mustafa Kemal Eryar 
Turkcell Global Bilgi Marketing Advisory and Call Service Inc.,Istanbul 
INTRADUCTION and PURPOSE: It is essential to record occupational accidents early enough and to analyze 
their root causes by a proper communication especially in large-scale companies.Fulfillment of statutory liabilities 
in time is highly valuable to make immediate provisions against possible similar accidents.Customizing of occupa-
tional health safety (OHS) programs depending on dynamics of companies leads to decrease on occurrence frequ-
ency of occupational accidents.By this application,it is aimed to analyze accidents effecting not only company 
employees but also all of our associates and visitors. 
METHODS: Occupational accident software application is implemented to use in our company on the March of 
2014 as its progress startedS with the analysis phase on the December of 2013.  
The needs were determined and shared to the Information Technologies Department. The analysis reports were 
prepared and test scenarios were applied.Some revisions were performed considering the current necessities. After 
all, occupational accident – root causes analysis software application was put into use.By this way, monthly reports 
and critical occasions were instantly presented to the executives. 
RESULTS: Different modules and responsible contacts, depending on status of employee starts work flow, were 
determined. Institution about relevant accident.When the records reported from 01.01.2015 to 01.12.2015 were 
examined, these inferences were obtained: the 18% of people starting work flow was out of the OHS staffs, the 
16% of the accidents were occurred out of daytime working hours and the 14% of total amount of employees 
having an occupational accident were out-source employees.When the occurence frequencies of occupational ac-
cidents were compared on yearly basis, it is seen that the number of accidents was decreased 1,3 in 2014, while 
0,37 in 2015. 
 
DISCUSSION- CONCLUSION: Usage of OHS programs suited to dynamics of large-scale companies helps suc-
cessfully tracking occupational accidents and analyzing root causes of accidents, and accordingly decreasing oc-
currence frequency of occupational accidents in a positive manner. 
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Sağlık kuruluşlarında sık yaşanan iş kazaları ve 
Güvenli atık yönetimi 
Çiğdem Büyüktopçu, Meral Türk, Aslı Davas, Alper Tünger 
Ege Üniversitesi, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimi, İzmir 

Sağlık sektöründe sıklıkla yaşanan iş kazaları ve Güvenli atık yönetimi  
 
Sağlık kuruluşlarında teşhis ve tedavi aşamalarında yapılan tıbbi uygulamalar birçok atık oluşumuna neden olmak-
tadır. Bu atıklar; çalışanlar, hastalar ve çevre için çok tehlikeli atıklardır. Uygun tedbirler alınmadığı takdirde bu 
atıklar, sıklıkla kesici-delici alet yaralanması şeklinde iş kazalarına neden olmakta ve aynı zamanda havada, suda 
ve toprakta kalıcı özellik göstererek ekolojik dengeyi bozmaktadırlar. Bu nedenle gerek çalışan ve toplum sağlığı, 
gerekse çevre sağlığı açısından bu atıklar yasal mevzuatlar çerçevesinde üretilmeli, taşınmalı, depolanmalı ve imha 
edilmelidir. Bunun için güvenli atık yönetimi uygulanmalıdır. 
 
Sağlık kuruluşlarında her geçen gün atık miktarı, hızla artmaktadır. Öncelikle atıkların tıbbi ve tehlikeli atıklar 
şeklinde ayrıştırılması gerekmektedir. Daha sonra her birine güvenli atık yönetimi kullanılarak gereken işlemler 
yapılmalıdır. 
 
Bu çalışmada 3. Basamak bir sağlık kuruluşunda, güvenli atık yönetiminin uygulama aşamaları ve karşılaşılan 
problemler üzerinde durulmuştur. 

 
Frequently experienced work-related accidents in health care sector and Safe waste ma-
nagement 
 
Çiğdem Büyüktopçu, Meral Türk, Aslı Davas, Alper Tünger 
Department of Workers Health and Safety, Ege University, İzmir 
 
Frequently experienced work-related accidents in healt care sector and Safe waste management  
 
In health care sector, medical applications performed during the diagnostic and treatment processes cause many 
wastes. These wastes are highly dangerous for workers, patients and the environment. If the proper precautions 
are not taken, these wastes cause frequently sharp injuries of work-related accidents and also disrupt the ecological 
balance showing a permanent feature in the air, water and soil. Therefore, these wastes, have to be produced, 
transported, storaged and destructed according the legal regulations, for both public, environmental and worker 
health.  
 
In the health care industries, the amount of waste is increasing day by day. Firstly, wastes must be separated as 
hazardous and medical wastes. Then finally, safe waste management should be applied to each of these wastes. 
 
In this study, the stages of safe waste management and the problems encountered in the 3rd level of health care 
establishment were emphasized. 
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Gemi inşa sanayinde iş kazaları,temel nedenleri ve 
çözüm önerileri 
Eren Sali ̇hoğlu1, Erdal Arlı2, Sinan Avcı3, Kenan Avcı3 
1Kocaeli Üniversitesi,İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı,Kocaeli 
2Kocaeli Üniversitesi,Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölümü 
3Kocaeli Üniversitesi,Gemi Makinaları İşletmeciliği Bölümü 

İş kazaları mevcut iş akışını ve üretimi aksatarak, sonucunda iş gücü, zaman ve maddi kayıplara yol açabilir ve 
ayrıca meslek hastalıklarına sebebiyet verebilir. Bu kazaların önlenmesinde devlet kurumlarının,işçilerin,sendika-
ların ve işverenin sorumlulukları mevcuttur.Bu sorumluluklar dahilinde bütün paydaşların ortak araştırmalar yap-
ması,tedbirler alması ve çözüm önerileri sunması gereklidir. 
Yıllara bağlı olarak kendini geliştiren ülkemiz gemi inşa sanayi,Türk ekonomisine ciddi katkı sağlamaktadır.Buna 
rağmen eğitimsiz işgücü,alt işverenlik sisteminden kaynaklanan problemler ve denetim eksikliği nedeniyle tersa-
nelerimizde iş kazaları meydana gelmektedir.İş kazaları sonucu oluşan iş ve işgücü kayıpları ise Avrupa ülkelerine 
oranla oldukça yüksek seviyededir. 
Tersane gibi içerisinde tehlikeli sayılan ve çok bilimli işler barındıran üretim merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
açısından bir çok risk unsuru bulunmaktadır.Bu risklerin en aza indirilmesi için; 
1. Eğitimli ve kadrolu iş gücüne istihdam sağlanılması, 
2.Mevcut mevzuatın geliştirilerek iş müfettişleri tarafından icra edilen denetimlerin arttırılması, 
3.Tespit edilen olumsuz durumlarda idari yaptırımın arttırılması 
4.Tersane yönetimlerinin alacağı önleyici tedbirler ile mümkündür. 
Bu çalışmanın amacı:tersanelerimizde meydana gelen kazaların nedenlerini iş sağlığı ve güvenliği açısından ince-
leyerek,oluşabilecek kazaların önlenebilmesi için çözüm önerileri sunmaktır. 

Occupational accident in shipbuilding industry,main reasons and solution offers 
 
Eren Sali ̇hoğlu1, Erdal Arlı2, Sinan Avcı3, Kenan Avcı3 
1Kocaeli University,Department of Occupational Health and Safety,Kocaeli,TURKEY 
2Kocaeli University,Department of Maritime Business and Management,Kocaeli,TURKEY 
3Kocaeli University,Department of Maritime Machine Business 
 
Occupational accidents can cause not only serious health problems of workers but also reduces the labor force of 
companies. Consequently, the loss of labor force due to occupational accident can cause delays on workflow and 
production which can be resulted significant financial losses. Government agencies,workers,syndicates and emp-
loyers have responsibilities to prevent these accidents. All corporations need to collaborate to take precautions 
and offer solutions within these responsibilities. 
Turkey's shipbuilding industry is making progress year by year. It provides significant contribution to Turkish 
economy. Nevertheless, uneducated labor, subcontracting system problems and weakness of control system cause 
occupational accidents at shipyards. Losses of labor and work according to occupational accidents at Turkish ship-
yards are higher than that of European countries. 
Shipyards are the huge production centers involves many branch of science in their production stages. therefore 
there are so many different risks which threats the occupational health and safety. these risks can be minimized 
such as; 
1.Provide employment for educated and permanent labor, 
2.Develop on current legislation and increase controls performed by labour inspectors, 
3.İncrease administrative sanctions in detected negative events 
4. Take precautions by shipyard's managers. 
The purpose of this article is the investigation of reasons of occupational accidents from the point of occupation 
health and safety,and making suggestions to prevent accidents which will happen in the future 
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Bir Büyükşehir Belediyesi Şirketinde 2015 Yılı İş 
Kazası Olgularının İncelenmesi 
Gözde Aycan Tarıer, Banu Döner, Esra Fatma Şeker, Serdar Demircioğlu, Hüseyin Kırmızı 
İzelman Genel Hizmet, Otopark, Özel Eğitim, İtfaiye Ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi Ortak Sağlık ve 
Güvenlik Birimi, İzmir 

GİRİŞ-AMAÇ: İş kazaları çalışanların sağlığı etkileyen, işçi ve işveren açısından ekonomik ve sosyal kayıplara 
neden olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmanın amacı 2015 yılının iş kazası kayıtlarının incelenerek 
sıklığının, dağılımının, nedenlerinin, çalışanların sağlığına etkilerinin ve işgücü kayıplarının belirlenmesidir.  
YÖNTEM: Bu çalışma retrospektif, tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Ocak-Aralık 2015 tarihleri arasında İZELMAN 
AŞ. kadrosu ile çalışanlarda meydana gelen iş kazası verileri, oluşturulmuş iş kazası giriş evrağı, iş kazası bildirim 
formu, iş göremezlik belgeleri, çalışabilir kağıdı, vizite kağıdı, adli raporlar vb. kayıtlarından derlenmiştir.  
BULGULAR: 2015 yılında İZELMAN AŞ. bünyesinde 50 SGK işyeri sicil numarasına sahip işyerinde çalışan 6244 
personel bulunmaktadır. 2015 yılı içerisinde 197 iş kazası meydana gelmiştir. İş kazası geçiren çalışanların sosyo-
demografik özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde yaş ortalamasının 37,99 6,03 (en düşük 25; en yüksek 52), 
% 100’ünün erkek, % 84,26’sının evli, % 37,06’sının lise mezunu, %30,46’sının ortaokul mezunu ve altı eğitim 
düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir.  
İş kazalarının çalışma ortamı ve koşullarına göre dağılımı 11 değişkene göre (NACE Rev 2, İSCO, Kazaya sebep 
olan olay, Kazaya Sebep Olan Araç/Gereç, İş kazasının gerçekleştiği yer/bölüm, Kaza anında kazazedenin yürüt-
mekte olduğu genel faaliyet, Kazadan az önceki zamanda kazazedenin yürüttüğü özel faaliyet, Özel faaliyet sıra-
sında kullandığı araç/gereç, Yaralanmaya neden olan olay, Yaralanmaya neden olan araç/gereç, İş kazasının olduğu 
çalışma saat dilimi) yapılmıştır. Kazaya sebep olan olay incelendiğinde sırasıyla “Şok, korku, vahşet, saldırganlık, 
tehdit, bulunma (% 36,04)”, “Kayma ve tökezleme - düşme, kişilerin düşmesi (% 12,69)” ilk iki sırayı oluşturmak-
tadır. İş kazalarının çalışan sağlığına etkileri yaranın türü, yaranın vücuttaki yeri; ekonomik boyutu ise geçici iş 
göremezlik süreleri üzerinden değerlendirilmiştir. Ayrıca yapılan iş kazaları analizlerinden iş kazaları bazında dü-
zeltici ve önleyici faaliyetler de değerlendirilmiştir. 
SONUÇ: Yapılan analizin değerlendirilmesi ve birimlerle paylaşılması iş kazalarının önlenebilmesi için somut öne-
riler oluşturulmasına, surveyans sistemindeki sorunların düzeltilerek geliştirilmesine temel oluşturacaktır. 

Inspecting the occupational accident in 2015 in a Metropolitan Municipality Cooporation 
 
Gözde Aycan Tarıer, Banu Döner, Esra Fatma Şeker, Serdar Demircioğlu, Hüseyin Kırmızı 
İzelman General Service, Parking, Education, Fire Department and Health Services Trade Corporation Common 
health and safety unit, Izmir, Turkey 
 
Introduction and PURPOSE: Occupational accident are an important public health issue that effects the emplo-
yees’ health and causes serious economic and social loses for both employee and employer.  
The purpose of this study is to investigate the frequency, distribution, reasons and the effects on the health of 
employees and labor loses of occupational accident in 2015 in İzelman Inc. Co. 
METHODS:  This is a retrospective descriptive study that are compiled from İzelman Inc Co. employees’ occupa-
tional accidents data, information form, incapacity documents, interoperable paper, forensic reports etc. between 
January – December 2015. 
RESULTS: IZELMAN INC. Co. has 6244 employees that are working in 50 different companies. In 2015 197 occu-
pational accidents were occurred. When the distribution of occupational accidents were investigated by the socio-
demographic characteristics it is determined that the average age of employees are 37.99 6.03 (min 25; max 
52), 100% of male, 84.26% were married, 37.06% were graduated from high school, 30,46% were graduated 
from middle school or below. 
According to the working environment and conditions of occupational accidents are determined through 11 variable 
distributions (NACE Rev 2, ISCO, Cause of the Accident, etc.). When we investigate the cause of accident 36.04% 
of the occupational accidents are because of shock, fear, violence, aggression, threat, presence; 12.69% are 
slipping and stumbling - of falling of people are top two accident causes. The effects of occupational accidents on 
employees health, type of the wound, the place of the wound and the economic aspects are evaluated from the 
duration of temporary disability. Also the corrective and preventive actions are evaluated in the analysis of occu-
pational accidents. 
CONCLUSIONS:  Evaluation of the analysis and sharing it with the units will provide a fore seeing the work related 
accidents and will create a basic by correcting the surveillance systems. 
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Türkiye’de Meydana Gelen İş Kazalarının Sektöre 
ve İşçi Eğitimi Durumuna Göre Dağılımı 
Gül Kahraman, Mehmet Ersin Aytekin, Mustafa Kemal Külekci, Ugur Eşme, Ercan Köse 
Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Mersin 

Gelişen teknoloji ve sanayileşme ile üretim kapasiteleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış göstermiştir. 
Aynı zamanda bu durum yoğun bir şekilde makineleşme ile iş kazaları sonucu işçilerde ciddi yaralanmalar, ölümler 
ve çeşitli meslek hastalıklarının da oluşmasını sağlamıştır. Oluşan bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çeşitli 
bilimsel araştırmalar yapılmıştır ve günümüze kadar araştırma çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmada 2007 
ve 2013 yıllarında meydana gelen iş kazalarının sektörel dağılımı ve kazaya uğrayan işçilerin eğitim durumları 
analiz edilmiştir. Yapılacak analizler için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yararlanılmıştır. 

Distribution According to Sector and Workers' Educational Status of the Work Accident 
Occurring in Turkey 
 
Gül Kahraman, Mehmet Ersin Aytekin, Mustafa Kemal Külekci, Ugur Eşme, Ercan Köse 
Department of, Department Of Occupational Safety And Health, Mersin University, Mersin, Turkey 
 
Production capacities with advanced technology and industrialization have been showed an also increase in our 
country as all over the world. At the same time this case has provided serious injury, death and occuring also 
various occupational disease in workers resulting occupational accidents with intensively mechanization. To elimi-
nate resulting these adversities, various scientific researches have been done and research studies continues until 
today. In this study, The sectoral distribution of occupational accidents occurred in 2007 and 2013 and educational 
status of workers who subjected to accident was analized. For the analyzes to be made, it was utilized from data 
of Turkish Statistical Institute (TUIK). 
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Merkez Lokal restoran tavanındaki sıvanın dökül-
mesi 
İlkkan Erolfanoğlu1, Celaleddin Çakar1, Tayfun Karalök1, Galip Yılmaz1, Selin Aras1, Mehmet Emre Doğru2 
1Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü, İş Güvenliği ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Ankara 
2Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü, İş Güvenliği ve Çevre Koruma Başmühendisliği, Adıyaman 

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, olayı sadece İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden değerlendirerek ilgili hiç kimseyi suç-
lamadan sadece tehlike ve riskleri ortaya koymak, olayın doğrudan ve kök sebeplerini belirlemek ve olası diğer 
potansiyel tehlikeleri önlemektir. 
YÖNTEM: Yüksek Potansiyelli Ramak Kala Kök-Sebep Analizi 
BULGULAR: 13/10/2015 tarihinde TP Genel Müdürlük Yerleşkesi Merkez Lokal restoranında, saat 21:55 sıralarında 
tavanda bulunan sıva büyük bir gürültüyle aşağısında bulunan masa ve sandalyelerin üzerine dökülmüştür. Hizmet 
alan konukların, olaydan yaklaşık 15 dakika önce o kısımdan ayrılmış olmaları, garson ve aşçıların da yıkılan tavanın 
altındaki noktada olmamalarından dolayı hiç kimse yaralanmamıştır. Olay yeri kontrol altına alınarak, emniyet 
şeridi çekilmiş ve restoran kapatılmıştır. 
Araştırma Ekibi, olay yerini incelemiş, ilgili tüm personelle iletişime geçmiş ve olayın kök nedenini bulabilmek için 
bilgi-belge tespitinde bulunmuştur. Buna göre, elde edilen malzeme ve veriler şunlardır: Olay yeri fotoğrafları, Olay 
yerinden alınan sıvaya ait yıkıntı atıkları, Restoranın diğer noktalarından alınan sıvalara ait yıkıntı atıkları, Resto-
randaki tavandan indirilen armatür, hoparlör, iklimlendirme araçları, armatürü tavandaki sıvaya bağlayan vida ve 
dübeller, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından tutulan Hasar Tutanağı, Restoran müşteri kayıtları, Görü-
şülen kişilerden elde edilen diğer bilgiler, Merkez Lokal teknik resmi. 
SONUÇ: Olay, herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesine rağmen yüksek potansiyelli olması yönünden, “Ucuz 
Atlatılmış” bir vakadır. Bu açıdan yaralanma dahi olmamış olması, sonucun daha ağır olmaması yönünden önemli-
dir.  
Araştırma ekibinin yürüttüğü Kök-Sebep Analizi sonucunda elde edilen kritik faktörler şunlardır: 
1) Tabla Betonunun Kalıbının Yanlış Yapılmış Olması 
2) Sıvanın Kalın Olması ve Her Yerde Aynı Kalınlıkta Olmaması 
3) Tavanda Bulunan Armatürlerin Ağır Olması 
4) Armatür Bağlantı Vidalarının Tabla Betonuna Yetişmiyor Olması 
5) Acil Durum Yönetim Potansiyel Tehlikeleri Engelleyememesi 
Fall of the plaster that was placed on the ceiling 
İlkkan Erolfanoğlu1, Celaleddin Çakar1, Tayfun Karalök1, Galip Yılmaz1, Selin Aras1, Mehmet Emre Doğru2 
1Turkish Petroleum Corporation, HSE Group, Ankara, Turkey 
2Turkish Petroleum Corporation, Adıyaman Region HSE Group, Adıyaman, Turkey 
 
OBJECTIVE: This study aims to evalute the near miss in terms of Health and Safety without blaming anybody. It 
also aims to reveal the hazards and risks, determine the direct and root causes and prevent the other potential 
hazards. 
THE METHOD: High Potential Near Miss Root-Cause Analysis 
FINDINGS:  
On the thirteenth of October, 2015 (at9:55pm) in TP Central Local-Restaurant, the plaster of ceiling fell down onto 
tables/chairs located there with a high noise. Luckily, the customers had already gone out of the restaurant 15 
minutes earlier before incident. Similarly, the cooks/waiters weren’t there at the time of the incident. So, nobody 
got injured. After incident, point of the incident was taken under control and safety strip was used on that point 
before the restaurant was locked up. 
The Analysis-Team investigated the point of the incident, communicated all related-people and determined the 
findings in order to find out the root-cause. Obtained elements of the investigation are below: 
- The photos of incident point, 
- Plaster wreckage that belongs to point, 
- Armature-speaker taken from the ceiling, 
- Air conditioner, 
- Screw-pin taken from the armature, 
- Damage report prepared by Support-Services Group, 
- Restaurant customer records, 
- Technical Drawing of Central Restaurant, 
- Other information obtained from all related people. 
RESULT: The incident can be defined as Near Miss due to its high potential although it didn’t cause any harm. 
Luckily, it's important that there is even no injury. 
As a result, 5 critical factors obtained from the Root-Cause Analysis are below: 
1) The mold of the table (surface) concrete was designed wrongly 
2) Plaster body was configured thickly and wasn't scattered homogenicly (in-terms of thickness) 
3) Heavy armatures were used for lightening on the ceiling 
4) Connection pins on plaster couldn't be able to reach to table (surface), which might cause fall. 
5) Emergency Management couldn't be able to prevent potential hazards. 
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Türk Hava Yolları’nda iş kazası yönetimi 
Muhammet Bayram Topçu, Zeynep Hacibakioğlu Örnek 
Türk Hava Yolları, Istanbul 

Management of occupational accidents in Turkish Airlines 
 
Muhammet Bayram Topçu, Zeynep Hacibakioğlu Örnek 
Turkish Airlines, Istanbul 

GİRİŞ-AMAÇ: THY A.O. bünyesinde çalışan 20.000’in üzerinde personelin görevlerini yürütmesi esnasında mey-
dana gelebilecek önlenemeyen iş kazalarının sayısını en aza indirmeyi, önlenebilir iş kazalarının sayısını ise sıfırla-
mayı hedefleyen yöntemin açıklanması amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: İSG faaliyetlerini kaç kişi yürütürseniz yürütün elinizde belirli bir iş gücünüz vardır. Önünüzde 
ise muhtemelen yapmanız, takip etmeniz, üzerinde çalışmanız gereken sayısız işleriniz olacaktır. Bu bağlamda 
eğer tüm işleri yapayım diye düşünüp çalışmaya başlarsanız çoğu işiniz yarım kalacak ve istediğiniz sonucu 
alamayacaksınız. Bu durum kazaların yönetiminde de aynıdır. İş Güvenliği ile alakalı yapacağınız faaliyetleri önce-
lik sırasıyla yürütürseniz daha efektif sonuçlar alacağınızı göreceksiniz. “THY A.O. İş Kazası Yönetimi” süreci bu 
mantıkla ele alınmaktadır. Kazaların yönetimi, ilk olarak saha gözetimleri, risk analizleri ve ramak kala bildirimleri-
nin incelenmesi ile başlar. Bu süreçlerde görülen tehlikeli hususlar önem sırasına göre sıralanırken ön araştırma 
ve detaylı araştırma yapılır, birimlerin sorumlulukları belirlenerek üst düzey yöneticilerin katılmış olduğu 
toplantılar ile sorumluluklar aktarılarak çalışmalar başlatılır. BULGULAR: THY A.O. bünyesinde İş Sağlığı ve Güven-
liği ile ilgili yapılan ortak çalışmalar sonucu, özellikle 2014-2015 yılları içerisinde iş kazalarını azaltmak adına belir-
lenen hedeflere ulaşılmıştır. 
SONUÇ: “THY A.O. İş Kazası Yönetimi” süreci ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü oluşturarak ve bu kültürü geliştire-
rek, işveren ya da çalışan kaynaklı kazaları sıfırlamak ya da en aza indirmek amacı ile faaliyetler yürütülmektedir.

OBJECTIVE: This study aimed to explain the method, which intended to reset avoidable accidents and reduce the
least number of unavoidable accidents, during duties in Turkish Airlines over 20,000 personnel working. 
METHODS: How many people work on Occupational Safety activities, you have certain workforce. Except these 
activities, you will probably have numerous works to be taken care of. In this context, if you think and try to do 
all those works at the same time, most of the works will mire down and you may feel unsuccessful. This case is 
the same for the management of accident. If you do the activities relevant to Occupational Safety by order of 
priority, you will see that you get more effective results. “Turkish Airlines Inc. occupational accident management” 
starts with work place observations, risk assessments and analyzing near misses. According to importance 
hazardous situations categorized, carry out preliminary and detailed investigation. Determine liabilities of depart-
ments and starts to studies by explaining to top management of the relevant liabilities.
RESULTS: As a result of the collaborative work on Occupational Health and Safety in Turkish Airlines Inc., has 
been reached the certain targets on reduce the occupational accident, especially in 2014-2015 years. Turkish 
Airlines Inc. Occupational Accident Management" aims to creative Occupational Health and Safety Culture and 
development of culture is targets on reset or decrease employer/employee-based accidents. 
CONCLUSIONS: “Turkish Airlines Inc. occupational accident management “aims to creative Occupational Health 
and Safety Culture and with develops this culture targets on reset or decrease employer/employee-based 
accidents.
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Çalışma Ortamında Elektrik Tehlikeleri 
Mustafa Kösem1, Özcan Kalenderli2 
1Maltepe Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul 
2Elektrik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 

Bu sunumda, elektrik tehlikelerinden korunmuş güvenli ve güvenilir bir çalışma ortamının oluşturulmasına ilişkin 
alınabilecek önlemler tartışılmıştır. Tartışma, elektrik çarpması riski, yangın riski ve patlama riski olmak üzere üç 
başlık altında yapılmıştır. 
 
Sözü edilen bu risklere yol açabilecek çalışma ortamındaki tehlikeler incelenmiştir. Elektrik, genelde uyarı verme-
yen bir tehlikedir. Dolayısıyla elektrik tehlikelerine karşı yapılması gereken daima en kötü senaryoya göre hareket 
etmek olmalıdır. Sunumda bu kötü durum senaryolarında koruma sağlayacak yöntemler değerlendirilmiştir. Bu 
yöntemlere göre işyerinde alınması gereken önlemler ve çalışanların uyması gereken kurallar anlatılacaktır. Gün-
delik hayatımızdan ve işyerlerinden örnekler verilmiştir. 
 
Çalışanların elektrikle ilgili işlerde doğru davranışı sergileyebilmeleri için tehlikeleri ve önlemlerini bilmeleri gerekir. 
Bunu sağlamak için elektriğin anlaşılması sağlanmalıdır. O halde basitçe nasıl anlatılmalıdır? Elektriğin akan bir 
suya benzetilerek anlatılması durumunda nelere dikkat edilmelidir? 'Elektrik çarpmaz, akım çarpar', 'Elektrik akmak 
için en kolay yolu seçer' gibi cümlelerin yaratacağı yanlış anlamalar nasıl giderilir? Sunumun son bölümü bu bilgilere 
ayrılmıştır. 

Electrical Hazards in Workplace 
 
Mustafa Kösem1, Özcan Kalenderli2 
1Occupational Health and Safety Programme, T.C. Maltepe University, Istanbul, Turkey 
2Electrical Engineering Department, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey 
 
In this presentation, to be protected from electrical hazards, measures to be taken regarding the creation of a safe 
and secure working environment are discussed. Discussion is made under three headings: namely electric shock 
risk, a risk of fire and explosion risk. 
 
Hazards in the workplace can lead to risks mentioned above were examined. Electricity is generally not a hazard 
warning. Therefore it should always be based on the worst case scenario needs to be done to move against elect-
rical hazards. The presentation will provide protection in a worst case scenario these methods were evaluated. 
These methods will be explained the rules to be observed by workers and measures to be taken in the workplace. 
Examples are given from our daily lives and businesses. 
 
The correct behavior of the employees in the electrical work must be aware of the dangers and measures to be 
meri exhibits. Understanding the power should be given for this. So how should be explained simply? What should 
be noted is described by analogy to the case of electricity flowing water? “It does not hit electrical current hits”, 
"Electricity is the easiest way to get" how to eliminate misunderstandings created by such words? The last section 
is devoted to the presentation of this information. 
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The evaluation of the occupational accidents occu-
red in the steel and rolling mill of çebitaş iron and 
steel ındustry in the years of 2011-2012-2013 
Özkan Ödün 
Department of HSE, Çebitaş Iron and Steel End, Izmır, Turkey 

In our country,the occupational healthandsafety has been started to run with law in2012.Occupational accidents 
cause not only social and psychological damage but also they cause an important financial damage.For the avoiding 
of these accidents the proactive approach is used in our country.Although precautions have been taken after 
determining the resources of danger and risks with the help of risk analysis,the detailed investigation of the past 
accidents takes an enormous role in prohibiting similar accidents in the future. In this study, with the electri-
carcfurnace meltshop and rollingshop with a production that,very dangerous class in the years2011-2012-
2013steel plant in the ironandsteel plants located in the home and covers a total of95occupational accidents in the 
mill section.This study was planned as a descriptive and identifying information related to occupational accidents 
and environment-OHSsection were obtained from the personnel department.In this study Çebitaş IronandSteel 
Industries Inc.subcontractors working in the occupational accident occurred have not been evaluated.The accident 
occurred on one or more object's compression by55% when assessed according to the type of accident years2011-
2012-2013,butter,stinging,cutting, it resulted in shock.Types of accidents have occurred without crushing 
to27%.Accidents affected organs were up by31%as foot.Conditions causing accidents caused by the hazardous 
motion has occurred in91%9%from dangerous situations.62%of the victims of occupational accidents are the 
primary pass,6%of secondary school,28high school I graduated bachelor3%.83%of the marital status of the vic-
tims were married, 6%single,it is1%of the widow.Considering the age of the victim group and24%in the25-30age 
group experienced the most accidents.Çebitaş victim of IronandSteel Industries Inc.Considering the operation time 
is between1-3years of work experience,39%have lived up to the accident.According to the days of the week de-
pending on the condition and the accident occurred Monday aswellwith19%occurred on Tuesday.61%of time zone 
compared to day08:00-12:00there have been no more than an accident.The result of occupational acci-
dents,23%ofthem are resulted in outpatient treatment and77%of them resulted in reports. 
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KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SA-
NAYİ VE TİCARET A.Ş.de 2015 yılı 10 aylık kaza 
kök neden analizi 
Şah Şeyhmus Ektirici 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş geneli 2015 yılı 10 aylık gün kayıplı ve kayıpsız kaza 
sayıları, 10 aylık toplam kaza sayısı, 10 aylık toplam gün kayıplı kaza sayıları, kaza sıklık oranı, kaza şiddet oranı 
2015 istatistikleri ve kaza kök neden analizi. 

 
Paper heading: Root cause analysis of the accidents in KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇE-
LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. During 10 months in 2015 
 
Şah Şeyhmus Ektirici 
Ministry of Labor and Social Security, Centre for Labor and Social Security Training and Research 
 
The analysis and root cause analysis of working day lost not not lost accidents during 10 months, total number of 
accidents during 10 months, the total number of workday lost accidents during 10 months, accident frequency, 
accident severity rate, the statistical data of 2015 
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Bulanık Ortamda Analitik Hiyerarşi Süreci Yön-
temi ile İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kazaya Neden 
Olma Kriterlerinin Sıralanması 
Serap Tepe1, Hüseyin Başlıgil2 
1İstanbul Ticaret Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı,İstanbul 
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı,İstanbul 

İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması, çalışanla-
rın sağlıklarının sosyal, ruhsal ve bedensel olarak en üst düzeyde tutulması, çalışanları zararlı etkilerden ve tehli-
kelerden koruyup daha güvenli bir çalışma ortamı yaratılması, işin ve çalışanın birbirine uyumunun sağlanması için 
faaliyet gösteren tıbbi, teknik, ekonomik, sosyal ve hukuki yönleri olan bir bilim dalıdır. Dünyada ve ülkemizde 
önemi her geçen gün artan İş Sağlığı ve Güvenliğinin çalışma alanlarından biri de kazaya neden olma faktörleridir. 
Bu çalışmada çok kriterli karar verme metotlarından analitik hiyerarşi süreç belirsizlik durumları da göz önüne 
alınarak bulanık mantıkla birleştirilmiş ve olaya hem analitik hiyerarşi süreç hem de bulanık analitik hiyerarşi süreç 
yöntemiyle yaklaşılmıştır. Çalışmada AHP ve Bulanık AHP yöntemi kullanılmış ve önem düzeylerine göre kazaya 
neden olma teorileri her iki yönteme göre sıralanmıştır. 

 
An Implementatıon of Analytıc Hıerarchy Process and Fuzzy Analytıc Hıerarchy Process 
Methods on The Factors Effectıng Accıdent/Injury 
 
Serap Tepe1, Hüseyin Başlıgil2 
1Department of Industrial Engineering,İstanbul Ticaret University,İstanbul 
2Department of Industrial Engineering,Yıldız Technical University,İstanbul 
 
The provision of occupational health and safety of employees, protection against occupational accidents and dise-
ases, the health of employees, social, spiritual and physical, keeping the highest level of employees and protect 
them from the hazards and harmful effects of the creation of a safer work environment, and each other employee 
to ensure compliance of operating, medical, technical, economic, social and legal aspects, is a science. The growing 
importance of Occupational Health and Safety in our country and in the world and one of the areas that are the 
factors to be the cause of the accident. 
In this study, Analytic Hierarchy Process and the Fuzzy Analytic Hierarchy Process have been studied and an 
application of them in the factors effecting accident & ınjury has been performed. 
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İstanbul'da Bir Tıp Fakültesi Öğrencileri, Hekim 
ve Hemşirelerinin Tetanoz Aşısı Endikasyonu Bil-
gilerinin Değerlendirilmesi 
Seyhan Hıdıroğlu, Emel Nimet Lüleci, Dilşad Save, Melda Karavuş 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilimdal,iİstanbul 

Giriş: Tetanos C.Tetani toksini ile oluşan, tonik kas spazmları ile seyreden mortalitesi yüksek bir enfeksiyon has-
talığıdır.Tetanozdan korunmanın en iyi yolu aşılanmadır. Aşı endikasyonları halen çoğu sağlık personeli tarafından 
bilinmemektedir. 
Bu çalışmanın amacı İstanbul’da bir tıp fakültesi öğrencileri, hekim ve hemşirelerinin tetanoz aşısı endikasyonları 
ile ilgili bilgililerini saptamaktır. 
Gereç Yöntem. 
Tanımlayıcı tipte bir araştırma olup, gelişigüzel olarak seçilen 147 öğrenci, hekim ve hemşireye anketler yüzyüze 
görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Veriler Spss 11.0 programında Chi-kare testi ile değerlendirilmiştir. 
BULGULAR:  
Araştırmaya katılanların %48.3’ü erkek, %51.7’si kadın olup %59.2 si tıp öğrencisi, %16.4 ü doktor, %24.5’ i 
hemşiredir.. Yaş ortalamarı 24.7±4.13 dür. Tetanos aşısı yaptıranların oranı %67.3 olup, % 33.3 nün hastaneye 
gitmesini gerektiren bir yaralanma öyküsü mevcuttur. Tetonos ile ilgili seminere %15.0’ i katıldığını hatırlamakta-
dır. 
Bir santimetreden derin temiz yarası olan, en son üç yıl önce aşılanmış kişilere tetanos aşısı yapılmalı mı sorusuna 
hemşirelerin %55.6’sı, öğrencilerin %31.0’ı hekimlerin %20.8’i doğru yanıt vermiştir. Bir santimetreden derin kirli 
yarası olan, en son üç yıl önce iki kez aşılanmış kişilere tetanos aşısı yapılmalı mı sorusuna hemşirelerin %80.6’sı, 
öğrencilerin %47.1’i hekimlerin %54.2’si doğru yanıt vermiştir. tetanos aşısı yapılmalı mı sorusuna hemşirelerin 
%80.6’sı, öğrencilerin %47.1’i hekimlerin %54.2’si doğru yanıt vermiştir Bir santimetreden derin kirli yarası olan, 
en son üç yıl önce 5 kez aşılanmış kişilere tetanos aşısı yapılmalı mı sorusuna hemşirelerin %44.4’ü, öğrencilerin 
%75.0’ı hekimlerin %72.4’ü doğru yanıt vermiştir. Ateşli silah yaralanmalarında tetanos aşısı yapılmalı mı sorusuna 
hemşirelerin %30.6’sı, öğrencilerin %61.1’i hekimlerin %75.1’i doğru yanıt vermiştir 
Tetanos aşısının koruyucu olabilmesi için en az kaç kez aşılanmalıdır sorusuna tetanos aşısı yapılmalı mı sorusuna 
hemşirelerin %30.6’sı, öğrencilerin %23.0’ü hekimlerin %54.2’si doğru yanıt vermiştir. 
Araştırma sonucunda öğrenci, hemşire ve hekimlerin tetanos aşısı endikasyonu konusunda bilgi eksiklikleri bulun-
maktadır. Yaralanma sonrası tetanos aşısı endikasyonları hakkında seminer ve kursların düzenlenmesi ve katılımın 
sağlanması çözüm olarak görülmektedir. 

The Knowledge On Tetanos Vaccine Of Medical Students, Nurses And PhysıcıansOf A 
Medical Faculty, In ISTANBUL 
Seyhan Hıdıroğlu, Emel Nimet Lüleci, Dilşad Save, Melda Karavuş 
Marmara Üniversitesi Faculty of Medecine Departement of Public Health,Turkey 
 
The aim of this study is to define the knowledge of depression in the students, nurses and physicians of a Medical 
Faculty in İstanbul. 
Method: This is a descriptive study.147 haphazardly selected medical students, nurses and physicians of a Medical 
Faculty in İstanbul were applyed face-to-face questionnaire. Chi-square tests was used. 
Results: The mean age of the participants was 24.7+- 4.13. Among them 48.3 % were males and 51.7% were 
females. 
The frequency of medical students was 59.2%, of nurses 24.5% and of physicians 16.4% in males.Among all 
participants 67.3% had tetanus vaccine.Among all participants 33.3 % had been wounded and had applied to 
Hospital. 15.0% declared that they had attended a seminere on Tetanus vaccine. 
The percentage of the right answers to the question of ‘’How many times one should be vaccinated for full-protec-
tion against Tetanus?’’ was 23.0% in students, 30.6 %in nurses and 54.2% in physicians. 
The percentage of the right answers to the question of ‘’ Should one be vaccinated for Tetanus in gun-shots? ’’ 
was 61.1% in students, 30.6 %in nurses and 75.1% in physicians. 
The percentage of the right answers to the question of ‘’ Should one be vaccinated for Tetanus in animal bites? ’’ 
was 48.3% in students, 13.9 %in nurses and 66.7% in physicians.(p=0.0001) 
The percentage of the right answers to the question of ‘’ Should one be vaccinated for Tetanus in burns? ’’ was 
33.3% in students, 19.4 %in nurses and 75.0% in physicians.(p=0.0001) 
The percentage of the right answers to the question of ‘’ Should one be vaccinated for Tetanus in rusty metal 
wounds? ’’ was 69.0% in students, 36.1%in nurses and 79.2% in physicians.(p=0.001) 
 
It can be concluded that there is lack of knowledge on Tetanus vaccination among the study population particularly 
after indications after being wounded. 
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İş Kazalarında İşaret Levhalarının Rolü 
Soner Doğan, Yahya Bozkurt 
Marmara Üniversitesi 

İş kazalarının meydana gelmesinde birden fazla neden etkendir. Çalışanların iş sağlığı 
ve güvenliği kurallarının sıkı bir takipçisi ve uygulayıcısı olmaları, iş kazalarının 
yaşanmaması veya en aza indirgenmesi hususunda önemli bir rol oynamaktadır. Bu aşamada 
akıllara çalışanların kuralları nasıl anladıkları sorusu gelmektedir. Buradan yola çıkılarak 
yapılan bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği kural ve yöntemleri ile iş kazalarında işaret 
levhalarının öneminin çalışanlar açısından nasıl anlaşıldığının ele alınması amaçlanmaktadır. 
Çalışmanın örneklemini ulaşılabilir bir örneklem yöntemi ile seçilen Marmara ve Ege 
Bölgelerinde bulunan farklı çalışma alanlarına sahip 3 işletme ve 60 çalışan oluşturmaktadır. 
Bu çalışmanın temeli konuyla ilgili olarak hazırlanmış olan mülakat sorularına 
dayanmaktadır. Çalışmada; araştırmada elde edilen veriler ışığında, çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği alanındaki bilgi düzeyleri, iş sağlığı ve güvenliği kural ve yöntemlerinin çalışanlar 
tarafından nasıl anlaşıldığı, iş kazalarında işaret levhalarının önemine ilişkin düşüncelerinin 
neler olduğunun ortaya konulması hedeflenmektedir. 

  
  

The Role of Guıdeboards in Respect Tooccupatıonal Accidents 
 
Soner Doğan, Yahya Bozkurt 
Marmara University 
 
There are more than one factors causing occupational accidents to happen. In case of 
that employees have been strict follower and practitioner of occupational health and safety 
regulations, it have played an important role on preventing or minimizing occupational 
accidents. At this point, the question of how employees perceive the rules, comes to mind. It 
was intented in this study performed on the basis of this point to discuss how occupational 
health and safety regulations and importance of guideboards in respect to occupational 
accidents have been perceived by employees. The sample of the study consists of 3 business 
with different work areas established in Marmara and Aegean regions and 60 employees 
selected through a reachable sample method. The basis of this study is based on the interview 
questions prepared relevant to the issue. In this study,it has been intented to reveal the 
information levels of employees on occupational health and safety and how occupational 
health and safety rules and methods has been perceived by employees and their thoughts 
regarding the importance of guideboards in terms of occupational accidents in the light of 
resulting data in the research. 
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Sektörel Uzmanlaşmanın İSGye Etkileri 
Effects of Sectoral Specialisation In The Field of OSH 

PP-217 

Metal sektöründe risk etmenleri, iş kazaları ve 
meslek hastalıkları 
Atakan Tantekin1, Naime Filiz Özdil2, İbrahim Halil Gerek2, Cihan Yıldırım1 
1Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Adana 
2Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, Adana 

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, iş sağlığı ve güvenliği sorunları giderek artmaya başladı. Bu durumun önüne 
geçilebilmesi için çeşitli önlemlerin alınması gerekliliği oluşmuştur. Dünyada ve Türkiye’de metal sektörü, çalışma 
şartları bakımından en riskli sektörlerdendir. Metal sektöründe gürültü, sıcaklık, toz, radyasyon gibi göz önüne 
alınması gereken çok önemli riskler bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde son yıllarda metal sektöründe yaşanan iş 
kazaları sayısı ilk sıralarda yer almaktadır. Ölümle ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan kazaların da büyük çoğun-
luğu metal sektöründe meydana gelmektedir. Bu nedenle işverenlerin ve çalışanların bu sorunun bilincinde olması 
ve gerekli mevzuatı iyi bir şekilde bilmesi gerekmektedir. Ancak bunun için, sektörde yaşanabilecek kazalar hak-
kında gerekli parametrelerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, metal sektöründeki risk 
etmenleri, iş kazası türleri ve meslek hastalıkları hakkında, metal sektöründeki iş kazalarını önleme aşamasında 
gereken bilgiler açıklanmıştır. 

 
Occupational risk factors, accidents and diseases in metal industry 
 
Atakan Tantekin1, Naime Filiz Özdil2, İbrahim Halil Gerek2, Cihan Yıldırım1 
1Department of Mechanical Engineering, Adana Science and Technology, Adana 
2Department of Occupantional Health and Safety, Adana Science and Technology, Adana 
 
With the development of technology, occupational health and safety issues began to increase gradually. In order 
to avoid this situation, the necessity of taking various precautions has been occurred. Metal industry is one of the 
most dangerous sector in terms of working conditions in Turkey and the World. There are some important risks to 
be taken into consideration in the metal industry such as noise, temperature, dust and radiation. Moreover, the 
majority of the permanent incapacity and fatal accidents is also occurred in the metal industry. Therefore, the 
employers and employees of the metal industry must be aware of this problem. And also, it is essential that they 
must know the legislation to ensure the safety applications. However, the major parameters required for occupa-
tional accidents that may occur in the metal industry, need to be examined in detail. In this study, in order to 
prevent occupational accidents in the metal industry, the required information about the risk factors and the type 
of occupational accidents and diseases are explained. 
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İş Sağlığı ve Güvenliğinde Profesyonelleşme 
Kadir Erol1, Ömer Yurdakul2, Dursun Ali Köse2 
1Hitit Üniversitesi, Osmancık Ömer Derindere MYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İSG Programı, Osman-
cık/Çorum 
2Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ulukavak/Çorum 

4857 sayılı Kanun, sadece işçilerin çalışma şartları ile hak ve sorumluluklarını temel aldığından kısıtlı kalmaktaydı 
ve Avrupa Birliği Standartları ile ILO sözleşmesinde belirtilen yaptırımları bütünüyle kapsamıyordu. Bu noktadan 
hareketle; 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
01 Ocak 2013 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun amacı; “İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorum-
luluk, hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir” denilerek işçinin sağlık ve güvenliği yerine işyerinin 
ve içerisine aldığı tüm olguların sağlık ve güvenlik şartlarının düzenlenmesi, gerekli önlemler ile iyileştirilmesini 
temel almaktadır. Bu düzenleme ve iyileştirme kapsamında görev, yetki ve sorumlulukların sadece işverene veya 
onun vekiline yüklenmesi yerine, iş yerinde dahli olan bütün kişilere paylaştırılmıştır. 
Bu kapsamda görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanan İSG uzmanları A, B ve C olmak üzere tehlike sınıfına göre 
üç farklı kategoriye ayrılmışlardır. Tanımlanan bu kategoriler ile A sınıfı uzmanlar çok tehlikeli, B sınıfı uzmanlar 
tehlikeli ve C sınıfı uzmanlar az tehlikeli işyerlerine hizmet vermektedirler. Ancak kanunun uygulamalarında da 
ortaya çıkan en önemli eksikliklerin başında, uzmanların çalıştığı sektördeki üretim proseslerini çok iyi bilmedikleri 
ve buna bağlı olarak muhtemel kaza risklerini analiz etmede beklenen başarı seviyesini yakalayamadıkları gözlem-
lenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından ülkemizde çığır açan 6331 sayılı kanunun İSG uzmanlarına uzmanlık 
alanlarının dışındaki sektörlerde de çalışmalarına izin vermesi kanunun uygulama eksikliklerinin başında gelmek-
tedir. Kanun uygulanmaya başlandığından bu yana elde edilen tecrübeler incelendiğinde en azından çok tehlikeli 
ve tehlikeli sınıftaki işyerlerinde hizmet verecek İSG Uzmanlarının uzmanlık alanları dışındaki sektörlerde çalışma-
larının engellenmesi kanunun amacına uygun şekilde uygulanmasındaki başarıyı artıracaktır. Hali hazırda benzer 
örneklerini uygulamaya koyan çoğu Avrupa Birliği ülkesinde İSG uzmanlarının karşılığı olarak çalışan profesyoneller 
uzmanlık alanlarının dışında hizmet verememektedirler. 

Professionalization in the Occupational Health and Safety 
 
Kadir Erol1, Ömer Yurdakul2, Dursun Ali Köse2 
1Hitit University, Osmancık Ömer Derindere VS, Department of Ownership Protection and Security, OHS Prog-
ramme, Osmancık/Çorum 
2Hitit University, Faculty of Arts & Sciences, Chemistry Department, Ulukavak/Çorum 
 
Law No. 4857 was limited by being based only on the working conditions, rights and responsibilities of the emplo-
yees and did not included all the sanctions set forth by the Standards of the European Union and the ILO conven-
tion. From this point of view, the Occupational Health and Safety Law No. 6331 which was published in the Official 
Gazette No. 28339 on June 30, 2012 entered into force on January 01, 2013. The aim of this Law was to regulate 
the health and safety requirements of the workplace and all the cases included in it and to improve them by the 
required precautions instead of considering only the employee’s health and safety by saying that “ In order to 
ensure the health and safety at the workplace and to improve the existing health and safety requirements the 
duty, authority, responsibility, rights and obligations of both the employees and employers should be regulated”. 
Within the scope of this regulation and improvement, the duties, authorities and responsibilities were shared 
among all the people who were involved in the workplace instead of loading them only to the employer or to its 
deputy.  
 
In this context, the OHS Experts whose the duties, authorities and responsibilities were defined were divided into 
three different categories including A, B and C according to the danger classes. According to these defined classes 
A class experts can work at very dangerous workplaces while the B class experts can work at dangerous and C 
class experts at less dangerous workplaces. However, the most important shortcoming emerging from this imple-
mentation is the fact that the experts do not know very well the production process of the sector they are working 
in and therefore they cannot achieve the expected level of success in analysing the risk of the possible accidents. 
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Bakım ve Onarım Faaliyetlerinde İSG 
OSH In The Maintenance Activities 
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Demir-Çelik Sektöründe Sürdürülebilir İş Sağlığı 
ve Güvenliği Sistematiği Oluşturma Amaçlı Uygu-
lamalar 
Erkan Akoral, Hakan Tanışık 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. 

Bu makalede, Demir-Çelik Sektöründe sekiz yıl boyunca uygulanan İSG Uygulamalarının İSG İstatistiklerine nasıl 
yansıdığı ve sonuçlarının ilk paylaşımı yapılan uygulamalar örneklerle gösterilecektir. Mevcut durum analizi ve 
çalışanların İş Güvenliğine katılımını konu alana uygulamalara yer verilmiştir. 
 
Bu çalışma kapsamında; çalışanların ve yöneticilerin katılımlarının sağlandığı sürdürülebilir uygulamalar sayısal 
hale dönüştürülmüştür. Sürdürülebilir bir İSG sistematiği oluşturmak için bu uygulama ve iyileştirmelerin ne kadar 
etkili olduğu sonuç olarak sayısal verilerle ispat edilecektir. 
 
Çok Tehlikeli sınıfta yer alan kok üretimi faaliyetlerinin yürütüldüğü Erdemir Kok Fabrikası sahalarındaki örnek 
iyileştirmeler sunulmuştur. Öncesi ve sonrası durumların görselliği ön plana çıkarılarak çalışanların beklentilerinin 
artırıldığı uygulamalar anlatılmıştır. Bu çalışmada; yapılan iyileştirmelerin işletme ve çalışanlara yansımalarının 
sürdürülebilirlik ile ilişkisi analiz edilmiştir. 

 
Applications for Building Sustainable Occupational Health and Safety System at Iron and 
Steel Industry 
 
Erkan Akoral, Hakan Tanışık 
Ereğli Iron and Steel Plants 
 
This paper consists of the applications for building sustainable Occupational Health and Safety System at Iron and 
Steel Industry. 

This study consists of the reflection to the OSH Statistics of the OSH applications applied in the Iron and Steel 
Industry for eight years and will be illustrated with examples of applications for the first sharing of the results. The 
analysis of the current situation and employee participation in the Safety applications are subjected in this study.

As part of this study, sustainable practices that ensure the participation of employees and managers has been 
prepared as numerical data. To create a sustainable Occupational Health and Safety systematic, the effectiveness 
of these applications and improvements will be proved with numerical data as a result.

Coke production activities which are in very dangerous working class being carried out in Erdemir Coke Plant work-
ing fields, improvement samples were presented in this study. Before and after situations of the improvements and 
applications can be seen in this study. The relationship between the sustainability and the reflection of the 
improvements to the company and employees have been analyzed in this study.
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Bakım onarım çalışmalarında risk değerlendir-
mesi 
Metin Çırpan1, Funda Kahraman2 
1Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı, Mersin 
2Mersin Üniversitesi Tarsus Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Mersin 

Bakım onarım çalışmaları bir makinenin, ekipmanın veya çalışma çevresinin belirlenen standartlarda hizmet vere-
bilmesini sürdürebilmek için yapılan işler olup, düzeltici bakım ve önleyici veya planlanmış bakım olmak üzere ikiye 
ayrılır. İş yerlerinde güvenli durumun sürdürülebilmesi veya sağlanması için gerekli olan bakım onarım çalışmala-
rında arıza tespiti, bakım onarım çalışmaları veya çalışma sonrasında yapılan kontroller esnasında bir çok risk 
meydana gelmektedir. Avrupa ülkelerinde tüm iş kazalarının %10-20’sine ve tüm ölümcül iş kazalarının %10-
15’ine bakım onarım çalışmaları neden olmaktadır.  
Bilinmeyen çevre, zaman baskısı, sistem durdurulmuş olsa dahi sistemdeki kalıntı enerji veya tehlikeli maddeler, 
diğer çalışanlar ile iletişim eksikliği ve rutin olmayan görevler gibi etmenler bakım onarım çalışanlarının maruz 
kaldığı riskleri arttırmaktadır. Ayrıca bakım onarım çalışmalarından kaynaklı risklerden sadece bakım onarım çalı-
şanları değil diğer çalışanlar veya o çevredeki diğer insanlarda zarar görebilir. 
 
Risk değerlendirmesi yönetmeliğine göre risk değerlendirmesi işyerinin tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli 
ve az tehlikeli iş yerlerinde sırasıyla en geç 2, 4, 6 yılda bir yenilenmesi gerektiği ve ayrıca maddenin ikinci fıkra-
sındaki şartlar gerçekleştiğinde risk değerlendirmesinin tamamen veya kısmen yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir.  
 
Bu çalışmada; bakım onarım çalışmalarında iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için risk değerlendir-
mesinin etkin olarak nasıl yapılması gerektiği araştırılmıştır. Bunun için çalışma alanının uygunluğu, çalışma alanı-
nın izolasyonu, elle taşıma işleri, yüksekte çalışma, yüksekten malzeme düşmesi gibi riskli durumların değerlendi-
rildiği risk değerlendirme formları hazırlanarak, iş öncesi bakım onarım çalışanı tarafından doldurulması ile işe 
başlama izninin verilmesinin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemede etkin bir yöntem olacağı sonucuna 
ulaşılmıştır. 

 
Risk assessment in maintenance & repair works 
 
Metin Çırpan1, Funda Kahraman2 
1Department of Occupational Health and Safety,Graduate School of Natural and Applied Sciences, Mersin Univer-
sity, Mersin, Turkey 
2Department of Mechatronics Engineering, Tarsus Technology Faculty, Mersin University, Mersin, Turkey 
 
Maintenance and repair works which are performed in order to provide a machine, equipment or working environ-
ment to deliver service in accordance with specified standards are divided into two types as corrective maintenance 
and preventive or scheduled maintenance works. Numerous risks occurs during or after trouble shooting, main-
tenance and repair works that are necessary to maintain or provide safe conditions in workplaces. In European 
countries, maintenance and repair works are accounted for 10-20% of all oocupatianl accidents and 10-15 of fatal 
accidents at work.  
Several factors such as unfamiliar environment, time pressure, residual energy despite the system is shut down, 
hazardous substances, lack of communication with other workers and non-routine tasks increase the risk exposed 
by maintenance repair workers. Furthermore, not only maintenance and repair workers but also other people in 
the environment may be damaged by the risks resulted from maintenance and repair workers. 
 
According to the Risk Assessment Regulation; risk assessment must be revised once not later than 2,4,6 years 
respectively in highly dangerous, dangerous and less dangerous workplace; respectively based on the danger class 
of the workplace. In addition, it has been stated that when conditions in the second paragraph of the mentioned 
article occur, risk assessment must be wholly or partly renewed.  
 
In this study; we investigated how should a risk assessment be effectively performed for prevention of occupational 
accidents and disease in maintenance and repair works. As a result, it was concluded that it would be an efficient 
method to prepare risk assessment forms including risky situations such as the suitability of workspace, isolation 
of workplace, manual handling works, working at height and falling of material from height, and to give permission 
for starting work only after filling of those forms by maintenance and repair workers in order to prevent occupati-
onal accidents and diseases. 
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Elektrik Şebekelerinde İş Kazaları ve İş güvenliği 
İlişkileri 
Serkan İşcan 
Sinop Üniversitesi, Elektrik ve Enerji Bölümü, Sinop 

Günümüzde elektrik enerjisi hayatımızın her alanına girmiştir. Elektrik enerjisi, üretimden iletim ve dağıtıma kadar 
katettiği mesafe boyunca farklı safhalardan geçmektedir. Bu safhalar esnasında yeni veya ek tesis, bakım ve ona-
rım faaliyetleri yapılmaktadır. İşlemler süresince çalışan ile şebeke arasında etkileşimler meydana gelmektedir. 
Etkileşimler esnasında farklı nedenler sonucu yaralanma ve ölümle sonuçlanan iş kazaları meydana gelmektedir. 
Bu nedenle çalışmada, Türkiye'de elektrik iletim ve dağıtım alanlarında meydana gelen iş kazalarının bir değerlen-
dirmesi yapılmıştır. Yapılan değerlendirme ile elektrik bakım ve onarım faaliyetlerinde İş kazalarının önlenmesinde 
alınması gereken tedbirler vurgulanmıştır. Bu çalışma ile, elektrik iletimi ve dağıtımı alanında çalışanların iş kaza-
sına uğrama riskinin azaltılması amaçlanmıştır. 

 
Relations of Occupational Accidents and Occupational Safety on Electricity Network 
 
Serkan İşcan 
Sinop University, Eletrical and Enegy Department, Sinop 
 
Today, electricity has entered into every area of our lives. Electricity, goes through different stages that come 
along from generation to transmission and distribution. New or additional facilities, repair and maintenance activi-
ties during this stage are carried out.The interaction between employees and network has been occured during the 
process. As a result of different causes, injury and fatal work accidents occur during interactions. Therefore, an 
assessment of occupational accidents occur in transmission and distribution systems in Turkey has done.The eva-
luations and precautions have emphasized to the prevent occupational accidents in electrical maintenance and 
repair activities. By this study, it is aimed to reduce the risk of occupational accidents in the field of electricity 
transmission and distribution. 
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Transformatör Yerleşkelerinde İş Güvenliği Uygu-
lamalarının Değerlendirmesi 
Serkan İşcan 
Sinop Üniversitesi, Elektrik ve Enerji Bölümü, Sinop 

Transformatörler AA elektrik enerjisinin dönüşümünde aktif rol alan elektrik makineleridir. Elektrik enerjisi iletim 
ve dağıtımında transformatörler şebekenin kalbi denilecek öneme sahiptirler. Transformatörlerin bulunduğu yer-
leşkelerde yeni, ek tesis ve bakım-onarım faaliyetleri esnasında farklı durumlarla karşılaşılmaktadır. Bu durumlarda 
emniyet konusu ön plana çıkmaktadır. Emniyetli bir şekilde çalışmak bilgi ve deneyim gerektiren bir olgudur. Bu 
olguya her zaman sahip olunamayabilir. 
Bu çalışmada; bilgi birikimi, deneyimle birlikte güncel makale çalışmaları da incelenerek transformatörlerin yapısı, 
çalışması, koruma elemanları ve güvenli bir müdahale için bu sektörde çalışanlara güvenli bir çalışma ortamı için 
gerekli bilgiler ve tavsiyeler sunulmaktadır. 

 
Evaluation of Occupation Safety Applications in Transformer Units 
 
Serkan İşcan 
Sinop University, Eletrical and Enegy Department, Sinop 
 
Transformers are electric machine which play active role in the transformation of AC electrical energy. Transformers 
have called the heart of electric power transmission and distribution network. Different situations are faced in the 
transformer units during the new transformer facilities and maintenance activities. In these cases, safety issues 
come to the forefront. It is a phenomenon that requires knowledge and experience to work safely. This phenome-
non is not always owned. 
In this study; necessary information and advice about the structure of the transformer, operation and protection 
devices for safe working environment were recommended to employees working in this sector. 
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Kentsel Dönüşüm ve İSG 
Urban Transformation And OSH 
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Urban Transformation Process Of Building Demo-
lition In The Asbestos Technical Working With 
Protective Measures And Use Of Personal Protec-
tive 
Derya Tap 
Health Sciences Instıtutes,Yeniyüzyıl Universıty, İstanbul,Turkey 

Many building are build as a result of urban transformation. Asbestos, due to its nature, is used within buildings in 
various applications. Today many construction workers, their families, and people are faced with danger of inhaling 
asbestos without knowing. Therefore its imperative that an asbestos inspection should be done prior to demolition, 
repair or restoration projects and proper work plans should be made. Technical prevention measures focuses on 
reducing or elimination asbestos exposure levels. A risk assessment for every item on work plan will be made and 
personal prevention tools (PPT) will be determined. Within this article preventive measures on materials containing 
asbestos, regulations, standards of PPT Usage will be examined. 
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Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Gerçek-
leştirilen Yıkım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği-
nin Rolü 
Yeşim Esen1, Özge Akboğa2 
1Çiğli Belediyesi, İzmir 
2Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı İşletmesi Ana Bilim Dalı, İzmir 

Kentsel dönüşümü, yapıların iyileştirilmesi, korunması, daha iyi barınma, çalışma ve dinlenme koşulları sağlanması 
amacıyla kentleri ve kent örneklerinin tümünü ya da bir bölümünü günün değişen koşullarına ayak uyduracak 
konuma getirme olarak tanımlamak mümkündür. Genel anlamda bir yenilenme olgusu da denilebilir. 2000’li yıllar-
dan sonra giderek artan değişime ayak uydurmak ve yasal bir başlık altında toplamak amacıyla 15 Aralık 2012 
tarihli ve 28498 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlanan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak-
kında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” çıkarılmış ve 25 Temmuz 2014 tarihli ve 29071 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.  
 
Bahsedilen yönetmelik kapsamında kentsel dönüşüm yapılmasına karar verilen yapı ya da yapılar için öncelikle 
yıkım işlemi yapılması gerekmektedir. Yıkım işlerinde yapılması gereken iş ve işlemler ise “Yapıların Yıktırılmasına 
İlişkin Yönetmelik Taslağı’nda” belirtilmiştir. Yıkım işleri, iş sağlığı ve güvenliği açısından 29 Mart 2013 Tarih ve 
28602 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği’ne” göre, 
çok tehlikeli sınıfa girmektedir ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yerine getirilmesi gereken 
bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu tür işlerde iş güvenliği önlemlerinin yüksek düzeyde 
alınması, A sınıfı iş güvenliği uzmanı bulundurulması ve bu işlerde çalışanlara iş güvenliği konusunda eğitimler 
verilmesi de gerekmektedir.  
 
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden İzmir İlinde 2012-2015 yılları arasında yaklaşık 28.110 konut için 
kentsel dönüşüm projesine başvurulduğu ve 13.468 konutun yıkıldığı bilgisi şifahen alınmıştır. Yıkılan konutların 
çokluğu yadsınamaz büyüklükte olduğundan, bu çalışmamızda yıkılan ve yıkılacak olan konutlarda iş sağlı ve gü-
venliği ile ilgili uygulamaların ne ölçüde yapıldığı bir anket çalışmasıyla irdelenerek önerilerde bulunulmuştur. 

 
The Role of Occupational Health and Safety in Demolition as part of Urban Transforma-
tion 
 
Yeşim Esen1, Özge Akboğa2 
1Municipality of Cigli, Izmir 
2Ege University, Civil Engineering Department, Construction Management Division, Izmir 
 
Urban transformation can be defined as protection and improvement of constructs, renewing urban or some parts 
of urbans for unsuring better sheltering, working and recreation. From general perspective urban transformation 
is related with renovation/renewal phenomenon. To adapt rapid change with begining of the 21th century and for 
creating a legal framework at 15th of December 2012, “The Regulation on Implementation of Law for Transforma-
tion of Disaster Risk Areas (No:6306)” and at 25th of July 2014 “The Regulation of Change about The Regulation 
on Implementation of Law for Transformation of Disaster Risk Areas” have been published in Official Gazette of 
the Republic of Turkey.  
 
According to regulation for construct or constructs that are decided to make urban transformation firstly demolition 
operation should begin. Operations and processes about demolition has been stated in “Draft of Regulation about 
Demolition of Constructs”. Demolition operations has been classified as “very dangerous operations” from occupa-
tional health and safety perspective according to “Decleration about Danger List related to Occupational Health 
and Safety” which has been published at 29th March 2015 in Official Gazette of the Republic of Turkey (No:28602) 
and related with this all the responsibilities needed for this operation should done due to “Occupational Health and 
Safety Law (No:6331)”. In demolition operations, high level safety precautions should be applied, A class occupa-
tional safety specialist should be hired and workers should be trained about occupational safety. 
 
According to İzmir Provincial Directorates for Environment and Urbanization there is 28.110 applications for urban 
transformation between 2012-2015 years and 13.468 houses were demolished. In our study the application of 
occupational health and safety precautions in demolition operations has been researched by using a survey and 
suggestion were made according to results. 



484

 

 

İSG Açısından Acil Durumlara Hazır Bulunma 
Preparedness For Emergency Cases In Terms of OSH 
 

PP-225 

Türkiye’de Maden Kazaları için Kurtarma İstas-
yon Konumlarının Araştırılması 
Pınar Mızrak Özfırat1, Muharrem Kemal Özfırat2, Ali Kemal Eyüboğlu3, Mustafa Emre Yetkin2 
1Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 
2Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü 
3Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 

Yeraltı maden işletmeleri oluştukları bölge ve madenin özelliğine göre ocak içi büyük ve küçük hazırlıkların yapıldığı 
işletmelerdir. Dolayısıyla her maden kendine özgü olarak madencilik tekniklerine uygun şekilde olmak koşulu ile 
kendine özgü üretim planları içerebilirler. Yaşanan bir kazada madenlere kurtarma için tahlisiyecilerin müdahale 
etmesi gereği ortaya çıkar. Bu nedenle yeraltı madenlerinde riskli durumlar altında yangın, gaz zehirlenme ve 
boğulmalarının, madeni su basma durumlarında can ve ekipmanları kurtarmak için çeşitli madencilik kollarında 
çalışanlardan eğitilmiş tahlisiyecilerin müdahale etmesi sağlanır. Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde 
destek elemanı görevlendirme zorunluluğunun 10’dan az olduğu ve çalışan sayısının da 10’dan az olduğu ocaklarda 
en az 10 çalışanın konu ile ilgili eğitim alması sağlanır. Arama, kurtarma ve tahliye için kullanılacak ekipmanlar, 
kolayca ulaşılabilecek uygun yerlerde kullanıma hazır durumda bulundurulur ve Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yö-
netmeliğine uygun olarak işaretlenir denmektedir. Çalışmada Türkiye’de konumlandırılmış kurtarma istasyonlarının 
konumlarının matematiksel model ile değerlendirmesi yapılmıştır. 

 
Examining Rescue Station Locations for Mining Accidents in Turkey 
 
Pınar Mızrak Özfırat1, Muharrem Kemal Özfırat2, Ali Kemal Eyüboğlu3, Mustafa Emre Yetkin2 
1Celal Bayar Univesity, Department of Industrial Engineering 
2Dokuz Eylul University, Department of Mining Engineering 
3Maltepe University Vocational School Work Health and Safety Program 
 
Underground mining administrations are organizations where big and small preparations are made in the mine. 
Therefore every mine includes specialized production plans according to the properties of the mine. In case of an 
accident rescuers are necessary. Rescuers are people who are trained for saving the miners and the equipment in 
the mine after fire, gas suffocation, gas poisoning or water floods. According to mining regulations if the number 
of rescuers is less than 10 and the personnel is less than 10, then at least 10 personnel must be trained about the 
subject. In this study, mining rescue stations located all over Turkey are examined using mathematical modeling. 
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Türk hava yolları’ na ait yurtiçi bina ve ofislerin 
acil durum yönetimi 
Cenk Aysan, Egemen Akkoyun, İrem Ülgen Gökçek, Elif Karaca, Sedat Erdem 
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Sağlık Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği, İstanbul 

GİRİŞ-AMAÇ: Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ‘na ait yurtiçi bina, ofis ve çalışanlarının afet ve acil durumlar 
öncesi, esnasında ve sonrasında hazırlıklı olması ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. 
GEREÇ-YÖNTEM: Mevcut risk analizlerine göre bina ve ofislerde acil durum planları hazırlanır. Acil durum ekipleri 
oluşturulur ve tüm ekiplere, özel eğitim verilir. Bina ve ofislerde haberli tatbikatlar yapılır. Belli periyotlarda saha 
kontrolleri ve ekipmanlara yönelik periyodik kontrol ve ölçümler gerçekleştirilip bunlara istinaden düzeltici ve ön-
leyici faaliyetler yapılır. Tüm Türk Hava Yolları personeline afet ve acil durumlarla ilgili eğitim verilir. 
BULGULAR: Yurtiçi 38 şehirde bulunan 64 bina ve ofislerin hiçbirinde acil durum planı bulunmamaktaydı. 64 bina
ve ofislerin, 54 ‘ünde gerekli acil durum ekipleri oluşturulmadığı ve oluşturulmuş olan 10 ekibe özel eğitimlerin 
verilmediği tespit edilmişti. Ekiplerin olduğu bina ve ofislerde haberli tatbikatlar yapılmaktaydı. Ayrıca İstanbul 
haricindeki şehirlerde saha kontrolleri ve ekipmanlara yönelik periyodik kontrol ve ölçümler yapılmamıştı. Tüm 
Türk Hava Yolları personeline afet ve acil durumlarla ilgili eğitim verilmemişti. 
SONUÇ: Yapılan risk analizleri sonucunda acil durum planları hazırlanarak, yeterli sayıda eğitimli kişi görevlendiril-
mektedir, tatbikatlar yapılmaktadır, ekiplerin ve ekipmanların her zaman hazır bulunmaları sağlanmaktadır. 

 
Emergency management of domestic buildings and office locations in turkish airlines 
 
Cenk Aysan, Egemen Akkoyun, İrem Ülgen Gökçek, Elif Karaca, Sedat Erdem 
Turkish Airlines, Inc., Health Diroctorate, Occupational Safety and Health Department, İstanbul 
 
OBJECTIVE: The goal of this study is to be prepared before, during and after disaster and emergency and maintain 
continuity of this process in buildings, domestic offices and workers of Turkish Airlines,Inc. 
MATERİALS-METHODS: According to existing risk analyses, emergency plans are prepared in buildings and offices. 
Emergency teams are created if necessary and all teams are trained with special education. Informed emergency 
drills are performed in buildings and offices. In certain periods, field controls and periodic control and measurement 
of equipments are carried out in order to make corrective and preventive operations. Training is given on disaster 
and emergency to all Turkish Airlines employees.  
RESULTS: There were no emergency plans in any 64 buildings and offices of 38 domestic cities. According to 
emergency plan, necessary emergency teams were not created in 54 of buildings and offices and it was determined 
that any special training had not been given to these 10 team that were created. Informed emergency drills were 
performed in buildings and offices where there were teams. Furthermore, field controls and periodic controls of 
equipment and measurements were not perfomed in any city except İstanbul. Training was not given on disaster 
and emergency to all Turkish Airlines employees. 
CONCLUSİONS: As a result of risk analyses, emergency plans has been prepared, sufficient educated person has 
been assigned, emergency drills has been done and teams and equipments have been ensured to be always ready. 
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Afet Haberleşmede Otomatik Pozisyon Belirleme 
Sistemi 
İsmail Çakmak1, Aziz Şasa2, Engin Çakmak3 
1Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Kars-Türkiye 
2Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti(TRAC) Miralay Şefik Bey sokak. No:13/2 Gümüşsuyu/Beyoğlu/İstanbul-Tür-
kiye 
3Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Erzurum-Türkiye 

Genel haberleşme sistemleri(GSM, internet) çöktüğünde ortaya çıkan acil afet haberleşmesi halkı ve endüstriyi 
riske sokar. Bir iş yerinde görevli iş sağlığı ve güvenlği(İSG) uzmanı ve işveren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği 
kanuna göre; çalışma ortamı ve bölgesel afet durumunu dikkate alarak bir acil durum eylem planı hazırlamak 
zorundadırlar. Bir acil durum meydana geldiğinde, acil durum ve tahliye yöntemlerine göre uyarı verme, arama, 
kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale 
yöntemleri işveren ve ISG uzmanı tarafından belirlenir. Acil durumlarda en kolay ve ucuz haberleşme şekli amatör 
telsiz haberleşmesidir. Amatör telsizciler tesiz üzerinden ses, resim, metin ve diğer data haberleşme modlarını 
kullanırlar. Paket-data haberleşmesinin en öenmlilerinden Bob Bruninaga tarafından geliştirilen oaotomatik pozis-
yon belirleme(APRS) sistemidir. APRS'ın ilk kullanımı hareketli nesnelerin takip edilmesi olup halen en çok bu 
şekilde kullanılmaktadır. Buna rağmen APRS ayrıca mesaj gönderme, telemetri, deprem verileri ve hava tahmini 
gibi daha fazlasını da yapabilir. APRS istasyonları alıcılar tarafından çözülebilen sinyallaer gönderirler. İstasyonların 
pozisyonları bilgasayarla gelitirilen haritalarda sembol olarak gösterilir. Bir istasyon hareket ettiğinde ve yeni bir 
konum yayınladığında aynı zamanda ikon da hareket eder. Maus ile ikon üzerine tıkladığınızda, hız, yön ve daha 
fazla bilgileri görebilirsiniz. İnternet bağlantısı olmadığında, APRS istasyonları bir bilgiasayara kurulu yazılım saye-
sinde biribiri ile mesajlaşabilir ve hareketli nesneleri izleyebilirler. Amatör telsiz belgesine sahip İSG uzmanı 
APRS'nnin bu özelliklerinden yararlanarak afet haberleşmesinde yardımcı olabilir. 

 
Automatıc Position Reporting System(APRS) In Disater Communication 
 
İsmail Çakmak1, Aziz Şasa2, Engin Çakmak3 
1Kafkas University, Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry Kars-Turkey 
2Turkish Radio Amateurs Club(TRAC) Miralay Şefik Bey sokak. No:13/2 Gümüşsuyu/Beyoğlu/Istanbul-Türkey 
3Atatürk Üniversity, Distance Learning Faculty, Department of Occupational Health and Safety Erzurum-Turkey 
 
A communication emergency exists when a common communication system (GSM, internet) failure puts the public 
and industry at risk.  
Occupational health and safety(OHS) expert officer in a workplace and employer is obliged to prepare an emer-
gency action plan taking in to account the working environment and regional disaster situation according to Occu-
pational Health and Safety Law No.6331. According to emergency response and evacuation methods, emergency 
response procedures to be applied in the event of an emergency occurring as alerting, search and rescue, evacu-
ation, communications, first aid and for fire-fighting is determined by employer and OHS expert. The cheapest and 
easiest method of communication in case of emergency is amateur radio communication.  
Amateur Radio Operators use a different type of voice, text, image, and data communications modes over radio. 
One of the packet-data application is automatic position reporting system(APRS) developed by Bob Bruninga. The 
original application of APRS was to track moving objects, and that's still its primary use today. Even so, APRS can 
do much more such as short text messaging, telemetry, earthquake data and weather forecast. APRS stations 
transmit position information that is decoded at the receiving stations. Station positions are represented by sym-
bols (called icons) on computer generated maps. When a station moves and transmits a new position, the icon 
moves as well. When you click on the icon with your mouse cursor, you see information such as speed, direction 
of travel and more. If there is no internet connection, APRS stations can be messaging and tracking moving objects 
using a software(Uview, Xastir) installed on a PC connected to VHF transmitter. An OHS expert having amateur 
radio licence can assist in disaster communication using these features of the APRS. 
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Kültür ve Sanat Merkezlerinde Yangına Müdahale 
ve İş Güvenliği Açısından Örnek Bir Uygulama 
Rüştü Uçan, Esin Tümer, Nuri Bingöl, Hilal Olcay, Celal Sağlam 
TC.Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul 

İşyerlerinde yangınla mücadele için gerekli bütün önlemleri almak, Müdahale ve Tahliye Ekiplerini oluşturmak, 
oluşturulan Müdahale Ekiplerinin İtfaiye Teşkilatı yetişinceye kadar yangına ilk müdahaleyi yapabilme becerisini 
kazandırmak ve söndürme ve kurtarma faaliyeti gerçekleştiren tüm personele gerekli kişisel koruyucu donanımı 
sağlamak iş sağlığı ve güvenliği açısından hayati önem arz etmektedir. İhtisas grubunun yani itfaiyenin gelmesi ile 
riskler çalışanlar kadar müdahale eden itfaiye ekipleri için de önem arz eder. Bu bağlamda müdahale edilecek 
binanın tanınması ve farklı senaryolar üzerinde önceden çalışılması önemli olup, kültür binalarımız ve tarihi eser-
lerimiz için bu durum aynı zamanda toplumsal hafızanın ve değerlerin sürekliliği açısından daha da kritiktir.  
 
Bu noktadan hareket ile çalışma kapsamında Kültür ve Sanat Merkezlerinde yangına müdahale ve iş güvenliği 
gerekleri açısından “Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi” örnek alan olarak incelenmiştir. İnceleme iki ana baş-
lıkta yapılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği açısından İnsan ve Mekan olarak ele alınan iki ana başlık, insana içerilen 
tehlikeler ve mekana özel tehlikeler şeklinde değerlendirilmiş olup, bina özelinde risk ve senaryolar irdelenmiştir. 
 
Söndürme çalışmalarına katılan ekipleri bekleyen tehlikeler, yangın büyüme hızı, yüksek sıcaklık tehlikesi, zehirli 
gazlar, patlama ve çökme tehlikesi, kişisel koruyucu donanımlar gibi başlıklarda ele alınmıştır. Mekan özelinde, 
binanın konum özellikleri, strüktürel yapısı, ana mahaller ve eklentiler, mevcut yangın söndürme sistemi ve acil 
durum aydınlatma sistemleri, ihbar ve algılama sistemleri, çevre riskler için farklı yangın senaryolar üzerinde çalı-
şılmış olup, olası bir yangın anında içe ve dış destekler, mücadele ve olay yeri komuta sisteminin işleyişi irdelen-
miştir. 

 
Model Practice About the Fire Fighting at Culture and Art Centers In The Frame of Occu-
pational Safety 
 
Rüştü Uçan, Esin Tümer, Nuri Bingöl, Hilal Olcay, Celal Sağlam 
Health Sciences Faculty, Department of Occupational Health & Safety, TC. Uskudar University, Istanbul 
 
Taking the necessery precautions for fire fighting,forming Intervention and Evacuation crews, upskilling these 
crews for the first response to the fire, providing the crew with the necessary equipments is vitally important in 
terms of occupational health and safety. With the arrival of fire-fighters, risks are also vital for the fire deparment 
as it is for the crew. In this sense, getting to know the building that will be intervened and working on different 
scenarios as well as for the cultural and historicial buildings is critical in terms of collective memory and the 
continuity of the values. 
 
From this viewpoint, under the coverage of the study, "Leyla Gencer Opera and Art Center" has been studied as a 
sample building for fire response and occupational safety specifications. The study has been conducted under the 
two main subjects. The two subjects have been evaluated in terms of threats against people and place for both 
"Occupational Health and Safety" and "People and Place " subjects. Besides, risks and scenarios have been taken 
into consideration specifically for the building. 
 
The dangers that pose threat to the crews attending the fire responses have been studied under the subjects such 
as, rapidly growing fire, high temperature danger, poisonous gases, explosion and destruction danger and personal 
protective equipments. Also, the features of the building such as, it's place, structure, main areas and additional 
areas, existing fire response system, report and alert systems and nearby risks have been studied in different 
scenarios and internal&external supports, fighting and the action of the incidence scene command system have 
been inspected 
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İş Yerlerinde Acil-Afet Durumunda Amatör Telsiz 
Haberleşmesinin Kullanılması 
İsmail Çakmak1, Aziz Şasa2, Engin Çakmak3 
1Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Kars-Türkiye 
2Türkiye Radyo AmatörleriCemiyeti(TRAC), Miralay Şefik Bey sokak. No:13/2 Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul-Tür-
kiye 
3Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Erzurum-Türkiye 

Değişik türdeki acil durumlar veya afetler iş yaşamını ve üretim sürecini olumsuz etkilemenin yanında “Haberleşme 
Acil Durumu” olarak adlandırılan bir soruna da neden olurlar. Günlük yaşamda kullanılan toplumsal haberleşme 
altyapılarının aşırı yük veya fiziki tahribat sonrasında kullanılmaz duruma düşmesine “Haberleşme Acil Durumu” 
adı verilir. Böyle bir durumda toplumun acil yardım kaynakları (örneğin 112) ile irtibatı kesilir ve bu sorunu aşmaya 
yönelik alternative haberleşme düzenlerine gerek duyulur. 
Bir iş yerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ile işyerinin sahibi, 6331 sayılı yasaya göre olası işyerinde yaşa-
nacak olası acil durumlara müdahaleye yönelik bir eylem planı oluşturmak ve gerekli önlemleri almakla yükümlü-
dürler. Yasanın 5 (c) Maddesi bu planlamada “kaçınılmaz nitelik taşıyan ve işyeri dışından kaynaklanabilecek olası 
risklerin” de göz önüne alınmasını zorunlu tutarken 11 (ç) Maddesinde “işyeri dışındaki ilkyardım, yangın söndürme 
ve kurtarma birimleri ile irtibat kurulması” konusuna vurgu yapılmaktadır. İş Güvenliği konulu ISO-18001 standar-
dında benzeri atıflar yer alırken “Toplumsal Güvenlik-İş Sürdürülebilirliği Yönetimi-Gereksinmeler” başlıklı ISO-
22301 Standardında Acil Durum Haberleşmesine yönelik özel ve ayrıntılı olarak yapılan atıflar bir “referans” niteliği 
taşımaktadır. Acil Durum Haberleşmesi konusundaki en etkin, kolay temini mümkün ve ISO-22301 Standardının 
öngörülerine uyum anlamındaki tek çözüm niteliği taşıyan haberleşme kaynağı Amatör Telsiz Servisidir. 
 
Ticari ve toplumsal haberleşme sistemlerinin aksine, çökme riski yüksek karasal altyapılara gerek duyulmaksızın 
haberleşmeyi sağlayabilen Amatör Telsiz Servisi, ayrıca barındırdığı çok çeşitli haberleşme tekniği seçenekleri ne-
deniyle her türlü ihtiyacı karşılamaya muktedir bir esnekliğe sahiptir. Buna ilaveten, acil durum müdahale birimle-
rine akredite olarak çalışan Radyo Amatörlüğü Organizasyonları mevcuttur. Bunun sonucunda, olası bir acil du-
rumda akredite Radyo Amatörlüğü Organizasyonları Acil Durum Müdahale Birimleri ile işbirliği içinde acil haberleş-
meyi kolaylıkla sağlayabilmektedirler. 
Bu makalenin amacı,İSG Uzmanlarının Amatör Radyo Servisine katılımının getireceği sonuçları Türkiye Radyo Ama-
törleri Cemiyetinin (TRAC) pratik deneyimleri ışığında irdelenmesidir. 

Using amateur radio communications in case of emergency-disaster in workplaces 
 

 

İsmail Çakmak1, Aziz Şasa2, Engin Çakmak3 
1Kafkas University, Faculty of Science and Letters, Department of Chemistry Kars-Turkey 
2Turkish Radio Amateur Club(TRAC), Miralay Şefik Bey sokak. No:13/2 Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul-Türkiye 
3Ataturk University, Distance Learning Faculty, Department of Occupational Safety and health Erzurum-Turkey 
 
Various potential emergencies that may affect the work life and production can also cause telecommunication 
emergencies. A telecommunication emergency exists when public telecommunications failure puts the public and 
industry at risk after emergencies by cutting them off from emergency responders. In such situations alternative 
telecommunication resources will be needed.  
Occupational health and safety (OHS) expert officers in a workplace and employer are obliged to prepare an 
emergency action plan taking in to account the working environment and regional disaster situation according to 
Occupational Health and Safety Law No.6331. Article 5 (c) is emphasizing “the obligation of taking inevitable risks 
originating from outside of the venue into account”, while Article 11 (ç) of this law is highlighting the obligation of 
“establishing contact and communications with first aid, firefighting, medical aid and rescue organizations outside 
the venue”. There are similar references in ISO-18001 while ISO-22301, titled as “Societal Security-Business 
Continuity Management-Requirements”, additionally defines dedicated and very detailed requirements on Emer-
gency Telecommunications which can be regarded as a “benchmark”. The most efficient, reliable and easiest met-
hod of communications in case of emergency and the only one which fulfills all requirements of ISO-22301 is 
Amateur Radio Communications.  
Unlike commercial systems, Amateur radio is independent of terrestrial facilities that can fail and utilizes various 
techniques which makes adaptation to the existing circumstances (flexibility) possible. In addition, amateur radio 
operators are also organized in national and international associations which are accredited by national and inter-
national emergency responder organizations. Therefore, in the event of a disaster, amateur radio operators are 

able to maintain critical communications in collaboration with emergency response agencies.This article is aiming 
to evaluate the integration of OHS experts into Amateur Radio, basing on practical experiences of the Turkish Radio 
Amateur Club (TRAC).
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Yangın Güvenlik Sistemlerinde Risk Etmenlerinin 
Değerlendirilmesi 
İsmet Faruk Yaka, Afşin Güngör 
Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği 

Teknolojinin gelişmesi ve günlük hayata daha çok uygulanabilir olması yaşam alanlarında çeşitli yenilikler ortaya 
çıkarmıştır. En önemli yaşam alanı olan konutlar ve ofislerde bu yenilikler hızlı bir şekilde uygulanmıştır. Bu duru-
mun sonucu olarak ofis ve konutlar daha yüksek ve geniş hacimli inşa edilmiştir. Geniş ve yüksek bir şekilde inşa 
edilmesi bu binalarda çeşitli güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu sorunların en başında yan-
gın gelmektedir. Binalarda yangın sorununun çözülmesi için, yangın esnasında ne şekilde müdahale edilmesi, mü-
dahale esnasında kullanılan ekipmanlar, müdahale sırası vb. gibi durumlar için acil durum eylem planları oluşturul-
muştur. Acil durum eylem planlarının uygulanabilir olması için hızlı kesin ve pratik olması gerekir. Yapılan bu çalış-
mada yangın açısından acil durum eylem planlarının uygulanabilirliği ele alınmıştır. Ayrıca yangın güvenlik sistem-
lerinin, acil durum eylem planlarında uygulanması esnasında ortaya çıkan risk etmenleri ve bu risk etmenlerinin 
azaltılması için acil durum eylem planlarında yapılması gereken düzenlemeler ve dikkat edilmesi gereken hususlar 
üzerinde detaylı analizler yapılmıştır. 

 
Evaluation Of Risk Factors In Fire Safety 
 
İsmet Faruk Yaka, Afşin Güngör 
Akdeniz University, Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department 
 
The development of technology and is applicable to daily life much more revealed several innovations in the living 
area. The most important living space of residential and office these innovations are applied quickly. As a result of 
this case, office and housing have been built higher and wider volume. Wide and high has led to the emergence of 
various security issues in this building construct. To solve the problem of fire in buildings, how to intervene in the 
event of fire, the equipment used during interventions, interventions as well, etc. emergency action plans have 
been established for such cases. Speed must be precise and practical to be applied the emergency action plan. 
Made in terms of fire in this study is considered the applicability of the emergency action plan. In addition, fire 
safety systems, emergency the risk factors that arise during the implementation of the action plan and the detailed 
analysis on the issues that need to be regulations and attention needs to be done in the emergency action plan for 
the reduction of risk factors. 
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Acil Durum Yerel Yönetim Modelinin Geliştiril-
mesi 
Özlem Kutbay, Uğur Eşme, Mustafa Kemal Külekçi 
Mersin Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı,Mersin 

Etkin bir acil durum yönetimi, organizasyon yapısı ile gerçekleştirilebilir. Bu yapı normal hallerdeki yapı ile uyumlu 
olmalı, organizasyon yapısı, kullanılacak kaynaklar, katılımcı kuruluşlar, acil durum türüne göre müdahale şekli 
önceden hazırlanacak acil durum yönetim planlarında yer almalıdır. Toplum güvenliğini sağlayan kurumlar, acil 
durum yönetiminde mutlaka aktif rol üstlenmelidirler. Bu kapsamda yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmeli 
fakat yapı, afet genişledikçe merkezi yönetimin katılımını da kolaylaştırıcı bir şekilde tasarlanmalıdır. Acil durum 
yönetimi ve afete müdahale ile ilgili uzman enstitüler kurulmalı ve buralarda hem profesyonel hem de gönüllü 
kişiler eğitilmelidir. Toplumun acil durumlara karşı dirençli hale getirilmesi de bu uzman enstitülerin görevi olmalı-
dır. Ayrıca işletmelerde acil durumlarda yapmaları gereken çalışma ortamının yoğunluğuna, riskine, kullanılan mal-
zemenin tehlikelilik özelliklerine göre önlemler almalıdır, bu önlemler ise mevcut risklerin ortadan kaldırılması, 
yangından korunma ekiplerinin oluşturulması ve bu ekiplerin görev ve sorumluluklarının öğretilmesi yani eğitilme-
leri en önemli etkenlerdir.  
Acil durumlarda güvenliğin sağlanması için yapılması gerekenler; 
 Önceki acil durumlara ilişkin eksiklik ve sorun tiplerinin saptanması,  
 Afet riski yüksek ülkelerdeki model örneklerinin belirlenmesi,  
 Türkiye’deki ilgili mevzuatın incelenmesi,  
 Acil Durum Yönetimi kapsamında rol alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi,  
 Acil Durum Yönetimi kapsamında yeniden yapılanma gerektiğinde kurulması gerekli kurum ve kuruluşların belir-
lenmesi,  
 Mevcut yapıda yer alan her türlü insan, araç ekipman ve mali olanakların belirlenmesi ve yeni kaynak olasılıkla-
rının analiz edilmesi, 

 
Development of the Local Emergency Management Model 
 
Özlem Kutbay, Uğur Eşme, Mustafa Kemal Külekçi 
Departmant of Occupational Health and Safety,Mersin University, Mersin,Turkey 
 
Effective emergency management can be achieved by organizational structure. This structure must be compatible 
with the structure in the normal state, organizational structure, resources for participating organizations, emer-
gency response form according to species should be included in an emergency management plan to be prepared 
in advance. Institutions providing public safety must necessarily take an active role in emergency management. 
In this context, it should be given more authority to local governments, but the structure, facilitating the partici-
pation of disaster management in the expanded center should be designed in such a way. Emergency management 
experts and institutions related to disaster response should be established and should be trained here both pro-
fessional and volunteer personnel. The community should be the mission of the institute to be made resistant to 
that expert for emergency situations. Also the density of the working environment in businesses they need to do 
in case of Emergency, the risk, shall take measures according to the hazardous properties of the material 
used.These measures eliminate the risk of the existing fire protection and the creation of teams to be educated to 
teach the duties and responsibilities of these teams are the most important factors. 
Should be done to ensure safety in emergency situations; 
 determining the types of deficiencies and problems with previous emergencies 
 Disaster Risk Determination of role models in the high country 
 examine the legislation in Turkey 
 Emergency Management role in determining the scope of credit institutions 
 restructuring the establishment of the necessary institutions needed to determine the scope of Emergency Ma-
nagement 
 existing structure located all kinds of people, vehicles and equipment to determine the financial possibilities and 
analyzing the possibility of new resources, 
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Kişisel Koruyucu ve Donanımların Seçimi ve Kullanımı 
Selection And Use of Personal Protective Equipments 

PP-232 

Kişisel Koruyucu Donanımların Seçimi ve Değer-
lendirilmesi 
Ahmet Özdamar, Bülent Özkan, Semih Ataç 
Ford Otosan Istanbul, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü,İstanbul 

Kişisel koruyucu donanımların (KKD) ihtiyaçlara göre belirlenmesi ve etkin şekilde kullanımı önemli iş güvenliği 
faaliyetleri içinde yer alır. Bu faaliyetin en önemli basamağı KKD nin standartlara göre şeçimi ve kullanıcı tarafından 
benimsenmesidir 
 
Ürünün benimsenmesi, yukarıdaki faaliyetlerin içinde çalışanın aktif rol almasıyla ilişkilidir. KKD, çalışanın ergono-
mik gereksinimlerini karşılamıyor veya ortamdaki risklere karşı çalışanı koruyamıyorsa, çalışanın KKD’ yi kullanmak 
istememesi kadar normal bir şey olamaz. Bunun için KKD seçimi bir ekiple yapılmalı, ekipte mutlaka çalışan, usta-
başı, sendika temsilcisi ve iş güvenliği uzmanı yer almalı, çalışanlara da bu ekibin içinde aktif roller üstlenmesine 
imkan verilmelidir.  
 
KKD’lerin muhafaza alanlarının hijyenik olması dikkate alınmalıdır. Zira, çalışan çok üst seviyede bir ürünü bile 
hijyenik olmayan bir ortamda alıp kullanmak istemez. Bunun için kişiye özgü kilitlenebilir dolapların olması, çalı-
şannın KKD yi sahiplenmesini ve çalışanın iş ortamı ile çalışma barışını sağlar. 
 
Ürünlerin risklere göre seçilmesi, standartlaştırılması ve bir veri tabanı üzerinden takip edilmesi bir çok karmaşıklığı 
ortadan kaldırır. İç içe geçmiş proseslerde çalışanlara denetleme görevleri verilmesi yaşanabilecek kazaların önüne 
geçtiği gibi, İSG kültürünün pekişmesine de yardımcı olmaktadır.  
 
Ford Otosan fabrikalarında, bir ürünün seçiminden kullanımına, muhafaza edilmesinden denetlenmesine kadar tüm 
çalışmalarda çalışanlar ve temsilcileri aktif roller üstlenir. Bir ekip çalışması ile seçilen KKD ler, çalışanlar tarafından 
benimsenerek kullanılır. Yöneticiler her fırsatta çalışanları iş güvenliği faaliyetlerine katılımını destekler. Bu destek 
sayesinde çalışanların memnuniyetinde de artış görülür. 

 
Selection and evaluation of personal protective equipment 
 
Ahmet Özdamar, Bülent Özkan, Semih Ataç 
Ford Otosan Istanbul, Occupational Health and Safety Departman Istanbul, Turkey 
 
Personal protective equipment (PPE) selection and utilization is among important safety activities. The most fun-
damental aspect of this activity is to choose PPE in line with standards and to have the employee adopt using it.  
 
Adopting PPE is possible if the employee has an active role in the activities mentioned above. It is only natural for 
the employee to reject PPE if it doesn’t meet ergonomical or safety requirements. Therefore, PPE selection must 
be done with a team consisting of the said employee, his/her foreman, union representative and safety specialist. 
It would help if the employee is given an active role in the team.  
 
Hygiene must be taken into consideration for PPE storage areas. This is because no one wants to use a non-
hygienic product even if it is top-notch. Therefore, it is essential that the employee has a locker of his own. Thus 
employee embraces PPE and he/she has a peace of mind with his workplace environment. 
 
Choosing the PPE according to risks involved, standardizing them and tracking via a database removes many 
complexities. Giving employees supervision tasks (especially in interconnected processes) prevents accidents and 
helps build safety culture.  
 
In Ford Otosan plants, employees and representatives each play active parts in stages including selection, usage, 
maintenance and keeping of PPEs. PPEs are embraced and used actively by employees when determined by te-
amwork. Managers support employee involvement in every step of the way. This also helps improve employee 
satisfaction. 
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Tekstil Esaslı Kişisel Koruyucular 
Ayşegül Körlü, Pınar Çelik 
Tekstil Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ege Üniversitesi, Bornova-İzmir, Türkiye 

Bu çalışmada, tekstil mühendisliği bakış açısı ile tekstil esaslı kişisel koruyucuların sınıflandırılması, standartları, 
bakım ve korunmaları hakkında bilgi verilecektir. 
Her iş yerinde çeşitli şekillerde tehlikeler mevcuttur. Bu tehlikeler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 
 Keskin uçlar, 
 Düşen cisimler, 
 Kıvılcım sıçraması, 
 Kimyasal maddeler, 
 Gürültü, 
 Sayılamayacak kadar çok potansiyel tehlike. 
Pek çok ülkedeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili resmi kurumlar, çalışanın zarar görmesine neden olabilecek tehli-
kelerden korunmasını sağlamada işvereni sorumlu kılar. Ülkemizde de işverenler, yasalar karşısında çalışanı işye-
rindeki tehlikelerden korumakla yükümlüdür. 
Mühendislik çözümleri, işyerindeki uygulamalar ve yönetimsel kontroller gerçekleştirilemediğinde ya da yeterli ko-
ruma sağlamadığında, işveren kişisel koruyucu donanım (KKD) temin edip, işçilerin bunları kullanmasını sağlama-
lıdır. [1]. 
KKD, iş yerinde bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak 
veya taşınmak amacıyla tasarlanmış tüm cihaz, alet ve donanımlardır. Bu kapsam içerisine hava koşullarına karşı 
koruyucu giysiler de girmektedir. [2]  
KKD, iş sağlığı ve güvenliği açısından tablo 1’deki gibi sınıflandırılmaktadır[3]. 
Tablo 1: Kişisel koruyucu donanımların sınıflandırılması 
Koruyucu tekstillerin sınıflandırılması çok komplike bir konudur. Çünkü tek sınıflama korumanın tüm özelliklerini 
açık bir şekilde özetleyememektedir. Çok fazla uygulama ve iş alanı olup, aynı sınıf koruyucu tekstillerden beklen-
tiler farklı olabilmektedir. Aşağıda tekstil teknolojisine göre yapılmış bir sınıflandırma görülmektedir[4].  
Tablo 2: Tekstil esaslı koruyucuların tekstil teknolojisine göre sınıflandırılması 
Koruyucu tekstiller yüksek performanslı tekstil ürünleridir[4]. Pek çok ülkede yasal düzenlemeler altındadır.  
Tablo 3: Tekstil esaslı bazı KKD ilgili standartlar 
KKD’ların konfor özellikleri kullanımlarının sağlanması açısından çok önemlidir. Bilinçli malzeme, üretim tekniği 
seçimi ile istenilen performans özelliği yanında olabilecek en iyi konfor özelliğinde KKD üretimi mümkündür. 
Bakımları ve saklanma koşulları, üretimde kullanılan lif, boyarmadde, terbiye maddesi, aksesuar özellikleri dikkate 
alınarak belirlenmelidir. 
KAYNAKLAR 
1. https://www.osha.gov/Publications/osha3151.pdf 
2. https://www2.le.ac.uk/offices/safety-services/documents/pdfs/pperegsguide.pdf 
3. Tarık Can, ‘İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Kılavuzu’, Sinemis yayınları, Ankara, 2013 
4. Richard A. Scott, ‘Textile for Protection’, Published by Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2005 

 
Textile-Based Personal Protective Equipment 
 
Ayşegül Körlü, Pınar Çelik 
Textile Engineering Department, Engineering Faculty, Ege University, Bornova-Izmir, Turkey 
 
The poster is about classification of textile-based personal protective equipment, standarts, maintenance and sto-
rage in view of textile technology.Hazards exist in every workplace. Some of them are sharp edges,falling ob-
jects,flying sparks,chemicals,noise and etc.Government agencies in the a lot of countries require that employers 
protect their employees from workplace hazards that can cause injury.When engineering,work practice and admi-
nistrative controls are not feasible or do not provide sufficient protection,employers must provide personal protec-
tive equipment(PPE) to their employees and ensure its use[1].PPE is all equipment which is intended to be worn 
or held by a person at work and which protects him against one or more risks to his health or safety[2].Classifica-
tion of PPE according to occupational health and safety[3]. 
Table 1:Classification of PPE 
Classification of personal protective textiles is complicated. Because single classification can not clearly summarize 
all kinds of protection.There are a lot of occupations and applications that even the same class of protective clothing 
often has different requirements in technique and protection.According to textile technology, there is an classifi-
cation of personal protective textiles in table 2[4]. 
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Table 2:Classification of textile-based personal equipment according to textile technology[4] 
Protective and safety textiles are technical textiles with high-tech character in many cases[4].In many countries 
there are legislative regulations for them. 
Table 3:Some standarts for textile-based PPE 
Comfort properties of the textile-based PPE are very important because of easily usage in workplaces.If the selec-
tion of raw materials and manufacturing methods are in conscious way,it will be possible that the textile-based 
PPE will have high performance and comfort properties.Maintenance and storage conditons of textile-based PPE 
depend on fiber types,dyestuffes,finishing agents and accessories which are used in production of them. 
LITERATURE 
1. https://www.osha.gov/Publications/osha3151.pdf 
2. https://www2.le.ac.uk/offices/safety-services/documents/pdfs/pperegsguide.pdf 
3. Tarık Can,‘İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık Kılavuzu’,Sinemis yayınları,Ankara,2013 
4. Richard A. Scott,‘Textile for Protection’,Published by Woodhead Publishing Limited, Cambridge,2005 
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Makine Halısı Üretiminde KKD Kullanımı 
Emirhan Günaydın 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Ankara 

Tekstil sektörü ülkemizde üretim ve istihdam açısından lokomotif sektörlerden birisidir. Elyaftan başlayarak iplik, 
dokuma, örme, boya-baskı, konfeksiyon gibi işlemleri kapsayan, emek yoğun bir sektördür ve iş sağlığı ve güvenliği 
açısından da bir çok risk faktörünü (toz, gürültü, termal konfor, aydınlatma ve kimyasallar gibi) bünyesinde barın-
dırmaktadır. Nitekim SGK istatistiklerine göre iş kazaları oranları açısından; metal, maden ve inşaat sektörlerinden 
sonra dördüncü sıradadır. 
Türkiye son yıllarda halı üretimi ve ihracatında dünya pazarında ilk sıralara doğru ilerlemektedir. Bu alanda yapılan 
yatırımlarla beraber diğer ülkelere nazaran en yeni makine parkuruna sahiptir ve dokuma halı imalâtında dünyanın 
en büyük tedarikçisi konumuna gelmiştir. Diğer taraftan makine halısı üretimi iş kazalarının fazla görüldüğü ve 
tehlikeli sınıfta yer alan tekstil sektörü alt dallarından birisidir. Gerek halı dokuması gerekse halıya uygulanan bitim 
işlemleri esnasında yaşanan iş kazaları ölümle ya da yaralanmalarla sonuçlanabilmektedir. Bunların başında çözgü 
leventlerinin ayak üzerinden geçmesi, halı dokuma sırasında yüksek gürültü ve ortaya çıkan iplik tozları, çalışan 
üzerine halı arabası devrilmesi, cağlıklara bobin takma işlemi sırasında yüksekten düşme, halı kenar kesimi sıra-
sında bıçakla yaralanma, halıya etiket basımı esnasında el sıkışması gelmektedir. Bu risklerin önüne geçebilmek 
için gerekli önlemler alınmalıdır. Gerekli iyileştirmeler yapılasına rağmen önüne geçilemeyen riskler olduğu takdirde 
çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımlar verilmelidir. Makine halısı üretiminde sık görülen riskler dikkate 
alındığında çalışma esnasında kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar çelik burunlu ayakkabı, kulaklık, 
toz maskesidir. 

 
Using PPE in Machine-Made Carpet 
 
Emirhan Günaydın 
Ministry of Labour and Social Security, Directorate General of Occupational Health and Safety, Ankara 
 
The textile sector in our country is one of the leading sectors in terms of production and employment. Starting 
from fiber spinning, weaving, knitting, dyeing-printing, including operations such as garments, labor-intensive 
sectors and occupational health and the many risk factors in terms of safety (dust, noise, thermal comfort, such 
as lighting and chemicals) is hosting the site. Indeed, in terms of work-related accidents, according to the SSI 
ratio statistics; metal, fourth after the mining and construction sectors. 
Turkey in carpet production and exports in recent years is moving towards the global market in the first place. 
This field compared to other countries, along with investment in new machinery and has the largest woven carpet 
production has become the largest supplier in the world. On the other hand the production of machine-made 
carpets seen much of occupational accidents and dangerous class in the textile sector is one of the lower branches. 
Both the carpet weaving as well as experienced during implementation of finishing carpets accidents at work can 
result in death or injury. Pass through the feet of their early warp beams, high noise levels and the resulting yarn 
dust during weaving carpets, carpet car overturning on working, while installing the coil to the creel falls from 
heights, injuries stabbed during carpet edge cutting comes handshake during label printing carpet. Necessary 
measures must be taken to prevent these risks. Necessary improvements to employees if it is to be done despite 
the risks can not be prevented should be given appropriate personal protective equipment. Considering the frequ-
ent risk in the production of carpets steel-toed shoes, ear plug, dust mask should be used during producing carpet. 
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Kişisel koruyucu donanım kullanma alışkanlığı 
kazandırmada ödül yöntemi kullanımı 
Ferhat Şahin1, Cahit Açıkkapı2, Levent Özcan3, Yakup Budak4 
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Artova Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı 
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğabilimleri Fakültesi 
3Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yapı İşleri ve Daire Başkanlığı 
4Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 

Çalışma ortamında Kişisel Koruyucu Donanım(KKD) kullanım alışkanlığını kazandırma konusunda birçok sıkıntı ile 
karşılaşılmaktadır. İş güvenliği uzmanları, mühendis ya da şantiye şefleri KKD kullanımı sağlamak için çoğunlukla 
cezai yaptırımları kullanmaktadırlar. Belirli ödül ve ceza uygulaması ile arzu edilen davranışlar kuvvetlendirilir, arzu 
edilmeyen davranışlar söndürülebilir (Çetin, K., Vural, C. 2005). Birçok işletme KKD kullanma alışkanlığını sağla-
mak için ceza yöntemini kullanmaktadır. Cezalandırma yöntemi uygulanan birçok işletmede bu alışkanlığı kazan-
dırmayarak çalışan tarafından tepki ile karşılanmaktadır. Kişilerin davranışları belli bir alışkanlıktan sonra değiştir-
mek oldukça zordur. Bu davranışı görmezlikten gelmek istenmeyen sonuçlar doğurmaktadır. Yapılan çalışmalarda 
ödüllendirme çalışanların iş motivasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (Yıldız (Şahan), M. 
2006). Ayrıca ödülün kişinin iş yerine, yaptığı işe karşı bağlılıklarını arttırdığı tespit edilmiştir.(Çetin, K., Vural, C. 
2005). Bu nedenle kişisel koruyucu donanım alışkanlığı kazandırmak için Tokat’ta bulunan büyük bir şantiyede 
ödüllendirme yöntemi uygulanmıştır. Seçilen ödüllendirme için objektif, adil ve şeffaf bir şekilde kurallar ortaya 
konularak uygulanmıştır. Kullanılan ödüllendirme yönteminin şantiyede büyük ölçüde kişisel koruyucu donanım 
alışkanlığı kazandırdığı gözlemlenmiştir. Yapılan ödüllendirme sistemlerinin firmaya, işçiye, kültürel ve eğitim gibi 
durumlara ve iş koşullarına özgü tasarlanıp uygulanırsa başarı sağlanacağı ortaya konmuştur. Yapılan ve uygulanan 
sistemin ulaşılabilir hedef ve kriter içermesi başarıya daha fazla katkı sağlamıştır. Ayrıca ödül uygulamasından 
sonra iş yerinde performans ve verimde de artışlar gözlemlenmiştir. 

 
Award method use to gain the habit of using personal protective equipment 
 
Ferhat Şahin1, Cahit Açıkkapı2, Levent Özcan3, Yakup Budak4 
1Gaziosmanpaşa University, Artova Vocational School, Occupational Health and Safety Program 
2Gaziosmanpaşa University, Faculty of Engineering and natural sciences 
3Gaziosmanpaşa University, Construction and Department 
4Gaziosmanpaşa University, Faculty of Sciences and Letters, Department of Chemistry 
 
There are many problems for acquiring the habit of use of Personal Protective Equipment (PPE) in the working 
environment. Occupational safety experts, engineers and site managers mostly use penal sanctions to ensure PPE 
use. The intended behaviors are strengthened with the award and penalty and unintended behaviors are cooled 
with such applications (Çetin, K., Vural, C. 2005). Many business organizations use penalty to acquire PPE use 
habit. However, penalty method in several business organizations is negatively reacted by the employees rather 
than acquiring habit. It is hard to change the personal behaviors after a certain level of habit. Ignoring such 
behavior may result in unintended results. It has been observed that awarding has an important effect on the 
business motivation of the employees (Yıldız (Şahan), M. 2006). Furthermore, it has been determined that awar-
ding increases the work commitment and work place (Çetin, K., Vural, C. 2005). For that reason, awarding method 
has been applied in a large construction site situated in the city of Tokat to acquire the habit of personal protective 
equipment. The rules have been laid down and implemented in an objective, fair and transparent manner to give 
awards. It has been observed that awarding method has mostly acquired a habit of personal protective equipment 
in the construction site. It has been presented that awarding system would be successful if they are applied in 
accordance with the company, employee, culture and education and business conditions. For the system, which 
has been conducted and applied, has an achievable target and criteria, it contributes to the success of it more. 
What's more, performance and productivity have been seen to have increase in the work site after the awarding 
application. 
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Mantar Üretim Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 
İsmet Faruk Yaka, Afşin Güngör 
Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği 

Teknolojinin gelişmesi her sektör için çeşitli kolaylıklar ortaya çıkarmıştır. Bu sektörlerden birisi de tarım sektörü-
dür. Tarım sektöründe teknolojinin gelişmesi ile kültür bitkileri yetiştiriciliği alanını ortaya çıkartmış ve bu alandaki 
üretimi arttırmıştır. Bu yetiştiricilik türü çoğunlukla sebze, meyve ve süs bitkilerinde kullanılmaktadır. Kültür bitki-
leri yetiştiriciliğinin sebze konusunda en önemli örneği kültür mantarı yetiştiriciliğidir. Toprağın içerisine çeşitli 
malzemeler katılarak elde edilen komposta ekimi yapılan mantar, detaylı olarak iklimlendirilen nemli bir ortamda 
(diğer adıyla mantar deposunda) büyümeye bırakılır. Mantar deposunda çalışan elemanlar belirli aralıkla bu man-
tarları keserek satışa hazır hale getirirler. Bu depolarda çalışan elemanlar komposttan yayılan zehirli gazlar ve 
yoğun nemli ortamda çalışması bu iş kolunun karşılaştığı bir risk etmenidir. Bunun yanısıra depoyu etkin bir şekilde 
kullanmak amacıyla depolarda kurulan ranza sisteminde çalışanların yüksek yerlere çıkmak zorunda olması da 
başka bir risk etmenidir. Bu risk etmenleri sonucu çeşitli meslek hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle 
bu çalışmada mantar üretim depolarında çalışan elemanların iş sağlığı ve güvenliği riskleri araştırılarak bu risklere 
en uygun çözümler irdelenecektir. 

 
Occupational Health And Safety In Mushroom Production Facility 
 
İsmet Faruk Yaka, Afşin Güngör 
Akdeniz University, Engineering Faculty, Mechanical Engineering Department 
 
The development of technology has revealed a variety of amenities for each sector. One of these sectors is the 
agricultural sector. With the development of crops in the agricultural sector has revealed the growing field of 
technology and increase production in this area. This type of aquaculture is mostly vegetables, fruits and orna-
mental plants are used. The compost obtained by adding various ingredients into a cultivated soil fungus, as 
conditioned in detail in a moist environment (also known as the mushroom tank) is allowed to grow. Mushroom 
warehouse workers at certain intervals they make available for sale by cutting the mushrooms. Personnel working 
in these warehouses and toxic gases emitted from the compost moist environment are a risk factor for intensive 
work in the face of this business. Besides tank to be effectively established for use in warehouse workers had to 
go to high places in the bunk system is another risk factor. These risk factors are emerging as a result of various 
occupational diseases. Hence, this study investigated the health of workers and other fungal production, storage 
and security risks in the most appropriate solutions to these risks will be examined. 
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Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımına Farklı Bir 
Yaklaşım Ve Giyilebilir Teknoloji Örneği Olarak 
İzlenebilir Baret 
Ercüment Neşet Di ̇zdar, Muharrem Ünver, Emre Keskin 
Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Karabük, Türkiye 

Kablosuz iletişim teknolojisi, sınırlı alan içerisinde hareket halinde olan veya durmakta olan kişi veya ekipmanın 
hangi odada ya da bölgede ne kadar süre kaldığının belirlenmesini, istenen anda nerede ve hangi koşulda çalış-
makta olduğu bilgisinin öğrenilebilmesini mümkün kılmaktadır. 
 
Bu çalışma kapsamında ise iş sağlığı ve güvenliği alanında, kablosuz teknoloji ile saha personelinin kontrolü, kişisel 
koruyucu ve donanımlardan olan baret üzerinde, giyilebilir teknoloji örneği olarak bir uygulama ile anlatılacaktır. 

 
A Different Approach to Personal Protective Equipment Use And the Sample Of Wearable 
Technologies as Traceable Helmets 
 
Ercüment Neşet Di ̇zdar, Muharrem Ünver, Emre Keskin 
Karabük University, Engineering Faculty, Industrial Engineering Department, Karabük, Turkey 
 
Wireless technology, which is moving in a limited area or stand on which people or equipment which the determi-
nation that stayed in room or how long the region, whenever you like and wherever makes it possible to learn the 
information that is working in what circumstances. 
 
This is the scope of work in the field of occupational health and safety, control of field staff with wireless technology 
on helmet, which is one of the personal protective equipment, it will be explained as an example of an application 
of wearable technology. 
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Farklı İş Kollarında Kişisel Koruyucu Donanımla-
rın Seçimi ve Kullanımı 
Özlem Çalışkan1, Fatih Tozlutepe2, Hakan Kuşan3 
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 
2A2 Mimarlık Mühendislik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. 
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Kişisel koruyucu donanım, olası kaza risklerinin mühendislik tasarımları ve yeniden düzenlemeleri yoluyla bütü-
nüyle ortadan kaldırılamadığı veya kontrol altına alınamadığı durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve imal 
edilmiş ekipmanlardır. Riskleri kontrol altına almak için uyguladığımız yöntemler sırasıyla kaynağında yok etme, 
yerine koyma, tecrit etme ve kişisel koruyucu donanım kullanımıdır. Risklerden korunmak için kullanılan en son 
yöntem; kişisel koruyucu donanım kullanımıdır. Kişisel koruyucu donanım riski ortadan kaldırmaz. Amaç tehlike ile 
çalışan arasında bir bariyer oluşturmaktır. Kişisel koruyucu donanımın kullanımda doğru koruyucu seçmek, koru-
yucuyu doğru kullanmak, koruduğundan emin olmak anahtar noktalardır. Doğru kişisel koruyucu kullanımda diğer 
önemli husus ise ilgili standartları sağlamasıdır. Kişisel koruyucu donanım kendisi bir tehlike kaynağı olmamalıdır. 
Vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlaması gerekmektedir. Birden fazla riskin bulunduğu ve aynı 
anda birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanıldığı durumlarda bu kişisel koruyucu donanımların bir arada 
kullanılmaya uyumlu olmalı ve risklere karşı etkin olması gerekmektedir. Kişisel koruyucu donanımların kullanım 
şartları özellikle kullanım süreleri, riskin derecesine ve maruziyet sıklığına, işçinin çalıştığı yerin özelliklerine ve 
kişisel koruyucu donanımın performansına göre belirlenmelidir. Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun kul-
lanılmalı ve talimatlar işçiler tarafından anlaşılır olmalıdır. İşveren tarafından ücretsiz olarak karşılanmalı ve tek-
nolojik gelişmeler takip edilerek daha ergonomik olanları tercih edilmelidir. Bu çalışmada tüm kişisel koruyucu 
donanımların kullanıldığı iş dalları, standartları, çeşitleri ve seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar değerlen-
dirilmiş ve uygulamadan örnekler sunulmuştur. 

 
Selection and Use of Personal Protective Equipment in Different Working Areas 
 
Özlem Çalışkan1, Fatih Tozlutepe2, Hakan Kuşan3 
1Bilecik Şeyh Edebali University 
2A2 Architecture Engineering Construction Industry And Trade Limited Company 
3Eskişehir Osmangazi University 
 
Personal protective equipments are designed and manufactured equipments that they are used at possible risks 
of accidents and where these risks cannot be controlled or totally eliminated through engineering designs and 
reorganization. The methods used in order to take risks under control are destroying the risks at the source, 
substitution, isolation and use of personal protective equipment. Personal protective equipment does not eliminate 
risk. The aim is to create a barrier between workers and danger. On the usage of personal protective equipment, 
the right choose and use of protective equipment and being sure of protection are the key points. Another impor-
tant point on the correct use of personal protective equipment is that providing the relevant standards. Personal 
protective equipment should not be such a source of danger itself. Full compliance must be established with the 
body parts and work done. Where multiple risk and at the same time more than one personal protective equipment 
is used, these protective equipment should be compatible in usage with each other and effective against the risks. 
The usage conditions of personal protective equipment, especially usage periods should be determined by consi-
dering the degree of risk and frequency, work conditions and the performance of protective equipment. Personal 
protective equipment should be used according to the regulations and instructions must be understandable by 
workers. These protective equipments must be provided free of charge by the employer and technological deve-
lopments must be followed and the most ergonomic equipments should be preferred. İn this study, work varieties 
in that all personal protective equipments are used, different standards, and the aspects that must be regarded 
against are considered and some examples from practice are presented. 
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İş güvenliği ve kişisel koruyucu donanımlar 
Vedat Laçiner1, Özlem Şimşek2 
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Son yıllarda gelişen iş dünyasıyla beraber, iş güvenliği hususunda büyük bir ihtiyaç doğmakta ve bu ihtiyaçla birlikte 
korunma gereksinimleri teknolojik ya da farklı faktörlerin etkisiyle artmaktadır. İşyerlerinde iş güvenliğinin sağlan-
ması noktası toplu korunma yöntemleriyle beraber kişisel korunmada önem taşımaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanununun en genel amacı sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması ve bu amaçlar çerçeve-
sinde iyileştirici ve geliştirici bir yaklaşım benimsenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. İş güvenliğini tehdit eden 
risklere tazmin edici yaklaşımdan çok önlenmesi ön plana çıktığından ilk olarak toplu koruma önem kazansa da 
toplu koruma tedbirlerine karşılık korumanın son haddi olan kişisel koruyucu donanımlara önem verilmesi gerek-
mektedir. Elbette oluşabilecek risklere karşılık kişisel koruyucu donanımlar ilk aşamada başvurulacak en iyi yöntem 
olmamakla beraber, zararlı nesneleri ve maddeleri çalışana karşı bir bariyer görevi görmektedir. Çalışanlar, kişisel 
koruyucu donanımı kullanmadığı takdirde tehlike ve risklere doğrudan maruz kalabileceğinden dolayı kişisel koru-
yucu donanım korunmanın son hattıdır. Türk hukukunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30.madde-
sine dayanılarak çıkarılan “Kişisel Koruyucu Donanımlarının İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik” ile dü-
zenlenmiştir. Bu çalışmada kişisel koruyucu donanımlarının kullanım standartları, gerekli olduğu sektörler, doğru 
şekilde kullanımı ve kişisel koruyucu donanımlarının önemiyle birlikte kullanılmadığı takdirde karşılaşılabilecek risk-
ler, işçiler ve işverenler tarafından yaptırımları anlatılmıştır. 

 
Occupational safety and personal protective equipment 
 
Vedat Laçiner1, Özlem Şimşek2 
1University of Çanakkale 18 Mart, Faculty of Economics and Administrative Sciences 
2University of Çanakkale 18 Mart, Social Sciences Institute 
 
Personal Protective Equipment is used as temporary or last line of protection for workers against hazards. The 
Personal Protective Equipment you use will depend on the work environment, the work conditions, and the process 
being performed. Each piece of Personal Protective Equipment has a specific use and may be made of specialized 
materials appropriate for one use, but not appropriate for another. It is also important to remember that wearing 
the right Personal Protective Equipment is important. In Turkish law, the Occupational Health and Safety Act No. 
6331 issued on the basis of Article 30 of the "Regulations on the Use of Personal Protective Equipment at work 
place" and is regulated. In this study, using of personal protective equipment standards for the industry, the 
importance of personal protective equipment and sanctions is described. 
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Plastik fabrikasında çalışan işçilerin kişisel koru-
yucu donanım kullanımını etkileyen faktörler 

, Ercüment Neşet Dizdar2 
1Yalova Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yalova 
2Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Karabuk 

Çalışmanın Amacı 
Plastiklerin üretimi sırasında kullanılan ve ortaya çıkan kimyasallar çalışanlar için ciddi hasarlar meydana getirebil-
mektedir. Bu yüzden gürültü, toz, mekanik ve kimyasal etkileşim ve fiziksel yaralanmalara karşın kişisel koruyucu 
donanım ve kullanımı gerekir. Bu doğrultuda, bu araştırmanın amacı, plastik sektöründe çalışan işçilerde kişisel 
koruyucu donanım kullanım düzeyini ve ilişkili faktörleri saptamaktır. 
Yöntem 
Araştırma 350 işçi ile üç vardiya halinde çalışan iç ve dış piyasaya plastik sektöründe üretim yapan bir işletmede 
gerçekleştirilmiştir. Eylül- Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket uygulamasında evren içerisinde ula-
şılan 280 işçi örneklem olarak alınmıştır. Araştırmanın kapsam oranı ise %80’dir.  
Çalışmada veriler 10’u demografik bilgi ve 20’si anket sorusu olmak üzere toplam 30 sorudan sağlanmıştır. Alınan 
veriler IBM SPSS Statistic 23 ile değerlendirilmiştir.  
Bulgular 
Alınan verilerde, 280 işçinin %14,28’i kadın, %85,72’si erkektir. İşçilerin %89,28’i evlidir. %28,57’si plastik enjek-
siyon, %23,21’i kalıphane, %16,07’si bakımhane, %12,5’i serigrafi ve %19,04’ü depo bölümünde görev yapmak-
tadır. 
Sonuç 
Araştırma sonucunda plastik fabrikasında çalışan işçilerin kişisel kullanım konusunda en önemli eksikliğinin; kişisel 
koruyucu ve donanım kullanımının önemine varılmadığı ve personelin donanımı nasıl kullanması gerektiği hakkında 
yeterli bilgiye sahip olmadığı tespit edilmiştir 
Kişisel koruyucuların kalitesiz oluşu, çalışmayı engellemesi, terletmesi ve donanım kontrollerinin yapılmaması işçi-
ler tarafından kullanılmama nedenleri olarak belirtilmiştir. 
Sonuç olarak, kişisel koruyucu ve donanımların kalitesinin arttırılmasına ek olarak işletmede hangi kişisel koruyu-
cuların kullanılması, ulaşılabilirliğinin kolay olması, yönetimin iş güvenliğine ilgili tutumu ve uygulamaları ile ilgili 
araştırmaların yapılması ve işçiye ve yöneticiye İSG eğitimleri verilmesi uygun görülmüştür. 

 
Factors affecting the plastic factory workers’ personal protective equipment use 
 

, Ercüment Neşet Dizdar2 Sema Bilici1

Sema Bilici1

1Yalova University, Institute of Science and Engineering, Department of Industrial Engineering, Yalova, Turkey 
2Karabuk University, Faculty of Engineering, Department of Industrial Engineering, Karabuk, Turkey 
 
Purpose of the Study 
Chemicals used and produced during the plastic based manufacturing may pose a serious risk to the workers. 
That’s why personal protective equipment should be used against noise, dust, mechanical and chemical interaction 
and physical injuries. Therefore, the aim of this study is to determine the level and related factors of using personal 
protective equipment by the workers in plastic sector. 
Method 
Investigation was made in a production plant that produce plastic for domestic and foreign markets with its 350 
workers at three shifts.280 workers were reached, which makes a coverage ratio of 80%, and taken as the sample 
group for questionnaire conducted between September 2015 and October 2015.  
10 out of 30 questionnaire questions were on demographical information and the rest (20) was about the questi-
onnaire subject. Gathered data was evaluated by IBM SPSS Statistic 23. 
Findings 
Gathered data show that; 14.28% of 280 workers is female and 85.72% is male. 89.28% is married.The ratio of 
workers according to the working departments of plastic injection, molding, maintenance, serigraphy and wareho-
use are; 28.57%, 23.21%, 16.07%, 12.5% and 19.04% respectively. 
Results 
The results of this study; workers in the plastic factory is not aware of the importance of using personal protective 
equipment and do not have a proficiency in how to use this equipment.  
As for reasons for not using the personal protective equipment, workers argue that; the personal protective 
equipment is low quality, they make working difficult, they cause sweating, and they are not controlled accordingly.  
It was concluded that; the quality of the personal protective equipment should be improved, it should be investi-
gated which equipment should be used in the plant, they should be easily accessible, the management approach 
to the work safety should be revised and both the workers and managers should take OHS training. 
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Temizlik İşçilerinde Kişisel Koruyucu Donanımla-
rın Seçimi ve Kullanımı 
Sevgi ̇ Kortel1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstiüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Antalya 
2Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Antalya 

Temizlik yaşamımızın vazgeçilmez olgularından birisidir. Gerek evde gerekse iş yerlerinde temiz bir ortamın olması 
ruh ve beden sağlığımız açısından çok önemlidir. İş yerlerinde çok insan bulunduğu için temizliğin önemi bu or-
tamlarda daha da öne çıkmaktadır.Bu çalışmada, temizlik işçilerinin kişisel koruyucu donanımlarında görülen ek-
siklikler ve yapılması gerekenlere yer verilmiştir. Maalesef ki, çevre kirliliğini önlemek ve sağlıklı bir çevre oluştur-
mak çabasında olan bu işçilerin kendi sağlıkları genelde ikinci planda kalmaktadır. Kişisel koruyucu donanımları 
çoğu zaman ya hiç bulunmamakta ya da işe yaramaz halde olmaktadır. Çalışma kapsamında hangi kişisel koruyucu 
donanımların kullanılacağı, kullanım süreleri, kontrolü, temizliği, bakımı ve yenilenmesi gibi konularda yapılması 
gereken uygulamaların neler olduğu, iş sağlığı ve güvenliği açısından konunun önemi vurgulanarak, temizlik işçi-
lerinin bu konuda bilinçlendirilmesine ilişkin neler yapılabileceği ele alınmıştır. 

 
Assaignation and usage of the personal protective equipments on cleaning workers 
 
Sevgi ̇ Kortel1, İsmet Faruk Yaka2, Afşin Güngör2 
1Akdeniz University, Institute of Science, Occupational Health Society Non-thesis Masters Program, Antalya, Turkey 
2Akdeniz University, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering, Antalya, Turkey 
 
Cleanliness and hygiene is one of the indispensable part of our lives. With regards to physical and mental health, 
either in our houses or sites of the work, providing a clean atmosphere is very important. In this paper we study 
deficiencies in personal protective equipments of clening workers and in this subject things to be done. 
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İşyerler�nde K�ş�sel Koruyucu Ek�pmanların Kul-
lanımı İç�n Etk�n Yönet�m S�stem�n�n Oluşturul-
ması 
Yılmaz Karatepe 
Nişantaşı Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü / Öğretim Görevlisi - WCMS DANIŞMANLIK 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yürürlüğe girmesi ile beraberinde işletmelerin tehlike unsurlarının belirlenmesi ve 
doğru önlemlerin alınması ile beraberinde kişiye yönelik olan kişisel koruyucu donanımlarının da doğru belirlenmesi 
ve temini önem kazanmıştır. Kişisel koruyucu donanımlar işyerinde ortaya çıkabilecek tehlikelere karşın çalışanın 
etkilenmesini azaltmak ve/veya etkilenmesini ortadan kaldırmaya yönelik olarak kullanımı ön görülmüştür. Bu ne-
denledir ki işyerlerinde kişisel koruyucu donanımların kullanımının ön görüldüğü işlerde tedariğinden başlayarak 
kullanıma kadar olan sürecin doğru bir yönetim modülünün oluşturulması ve işletilmesi büyük öneme sahiptir. 
İşletmelerde işe bağlı ortaya çıkabilecek etkilerin kişi üzerindeki tehlike varlının yönetilmesine yönelik alınan ön-
lemlerin değerlendirilmesi, sistem kurulması ve kendi kendine yöneten sistemlerin yaratılmasının sağlanmasının 
gereğini ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ışığında görmekteyiz. İşletmelerde kişisel koruyucu donanımlar 
kişiye yönelik korunma olup toplu korunma önlemlerinden sonra gelmesine karşın, işletmelerde bu hususun önemi 
ön planda görülmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uygun bir şekilde tedariği sonrasında kulla-
nımın sağlanmasına yönelik çözümler geliştirilmesi üzerinde durulmalıdır. Özellikle işletmelerde kullanılan kişisel 
koruyucu donanımların amacına uygun kullanılabilmesi adına; seçimi, tedariği, kullanım prensiplerinin belirlenmesi, 
işyerlerine uygun donanım sağlanmasına adına sistemsel çözümlemelerin sağlanması şarttır. Kişisel koruyucu do-
nanımlar ile ilgili olarak işveren, yenilenen yasal mevzuatın getirdiği en önemli yaklaşım anlayışı ile proaktif bir 
çalışmayı işyerinde sağlamayı ve kazandırmayı amaçlamak durumundadır. Kişisel koruyucu donanımların çalışma 
sahasında kullanımını amaçlamak adına, sistemsel çözümler üretmek, yerinde uygulamalarla destelemek sorum-
luluk bilinci ile sürdürülebilir işyeri yönetimini çalışmalarında kazandırabilir ve olumlu katkı sağlayabilir.  

 

 
Building An Efficient Management System For The Usage Of Personal Protective 
Equipment In Workplaces 
 
Yılmaz Karatepe 
Nişantaşı University, Department of Occupational Health and Safety / Associate - WCMS CONSULTANCY 
 
With the entry of the Law of Occupational Health and Safety into force, it has gained importance to identify the 
danger elements of businesses, take necessary precautions, and determine and procure the personal protective 
equipment properly. The use of personal protective equipment has been considered mandatory to mitigate and/or 
eliminate the effect of possible dangers on the employee. Therefore, it is of high importance to create and operate 
a proper management model of the process starting from procurement to the usage in tasks in which it is manda-
tory to use personal protective equipment in workplaces. It seems to be necessary in the light of national and 
international legal legislations to evaluate precautions taken for managing the danger posed on employees by the 
occupation, to build a system and ensure that self-sustaining systems are built in businesses. Although personal 
protective equipment come second to collective protection, the usage is primarily important in workplaces. In 
addition, it should be focused on to develop solutions for the usage after the procurement in accordance with 
national and international legal legislations. Especially for the sake of proper use of personal protective equipment 
in businesses, it is obligatory to provide systematic solutions to determine the principles of selection, procurement 
and usage, and provide workplaces with proper equipment. Employers must aim at allowing for a proactive style 
of working in the workplace through the most importance approach brought by the renewed legal legislation. In 
order to target the usage of personal protective equipment in the working site, the studies of sustainable workplace 
management can include producing systematic solutions and supporting them through proper practices with the 
sense of responsibility to make positive contributions.  
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İşe Bağlı Trafik Kazaları 
Work Related Traffic Accidents 
 

PP-243 

LPG Tankerlerinde Patlama Risklerinin Olası Et-
kileri 
Özlem Tosyalı, Zekiye Karakaya 
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sanayi taşıtlar ve konut gibi pek çok kullanım alanı bulunan LPG ( Sıvılaştırılmış Petrol Gazı), rafinerilerde elde 
edilen bir petrol ürünüdür. LPG bütan ve propan gazlarının karışımı olup normal şartlar altında gaz fazında bulunur, 
basınç altında kolay sıvılaştırılabildiğinden çelik tüplerle rahatça depolanıp taşınabilir. Depolanabilir bir enerji kay-
nağı olması LPG’ yi diğer pek çok enerji kaynağına göre üstün kılmaktadır. 
Yaygın kullanım alanına sahip olan LPG’ nin taşınması sırasında meydana gelebilecek kazalar çok büyük patlamalara 
yol açabilir. Öyle ki bir el bombasının etki edebileceği alan yaklaşık 40 metre ile sınırlı iken standart bir LPG tanke-
rinin patlaması sonucunda yaklaşık 600 metrelik bir alan etkilenebilmektedir. 
Günlük yaşantımızda trafikte sıklıkla gördüğümüz bu tankerlerin birer potansiyel bomba olduğu bir gerçektir. Bu 
durum hem tanker sürücüsü hem de çevrede bulunan diğer kişiler için bir tehdit oluşturmaktadır. Örneğin Ülke-
mizde 2014 yılında yaşanan bir LPG tankeri kazası sonucu 30 kişi hayatını kaybetmiştir. 
Bu çalışmada LPG tankerlerinin kara yolu taşımacılığındaki riskleri ve olası etkileri ele alınacaktır. 

 
Possible Effects of The Risk LPG Tanker Explosion 
 
Özlem Tosyalı, Zekiye Karakaya 
Ministry of Labor and Social Security 
 
Industry, transport and housing commonly used in LPG (Liquefied Petroleum Gas) is a petroleum product obtained 
in the refineries. LPG is a mixture of butane and propane gas located in the gas phase under normal conditions. 
Easily liquefied under pressure and easily stored and transported in steel tube. Storable be a source of energy 
makes LPG superior to many other energy source gas. 
LPG 's accidents that may occur during transport may lead to a very large explosion. The possible impact of such 
a grenade is approximately 40 meters. As a result of explosion of a standard LPG tankers could be affected an 
area of approximately 600 meters. 
We see in our daily life is often a real traffic in these tanks could be a potential bomb. This situation constitutes a 
threat to tanker drivers and other people in the vicinity as well. For example, in our country, an LPG tanker accident 
that occurred in 2014, 30 people lost their lives. 
In this study, the risks and potential impact of the road transportation of LPG tankers will be dealt. 
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İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolleri 
Periodical Controls of Work Equipments 
 

PP-244 

Basınçlı Gaz Tüplerinin Güvenli Kullanım Siste-
matiği 
Erkan Akoral, Turgay Tüzüner 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş. 

Basınçlı Gaz Tüplerinin kullanımlarında patlama, alevlenme, yangın çıkması gibi riskler bulunmaktadır. Bu risklerin 
iş kazalarına dönüşmemesi için ve sürekli güvenlik kriterleri dahilinde çalışma ortamları oluşturmak için basınçlı 
gaz tüplerinin güvenli kullanım sistematiğinin oluşturulması ve devamlılığının sağlanması gerekmektedir. Bu ça-
lışma bu şekilde bir sistematik kurulması ve sürdürülebilirliği için yapılması gerekenleri kapsamaktadır. 
 
İlk etapta yapılan durum analizinde; Basınçlı Gaz Tüplerinin Güvenli Kullanımı konusunda personelin yeterince 
bilgilendirilmemiş olduğu, tüplerin sahadaki durumlarının tespit edilmemiş olduğu ve tüplerin periyodik ve gözle 
kontrolünde herhangi bir sistematik oluşturulmamış olduğu görüldü. 
 
Bu çalışma kapsamında; yazılı ve görsel envanter oluşturuldu, ilgili personele Basınçlı Gaz Tüplerinin Güvenli Kul-
lanımı hakkında bilgilendirme yapıldı, diğer birimlerdeki örnek uygulamalar incelendi, Tüplerin sıcak malzeme ile 
etkileşimini önleyici paravanlar yapıldı, sahada “Tüp Kontrol Formu” doldurulması ve kaçak testi uygulamaları tüm 
ünitede standart hale getirildi ve kontrol işlemlerinin etkin uygulanması periyodik takip edilmeye başlandı. Yapılan 
bu çalışmalarla Basınçlı Gaz Tüplerinin Güvenli Kullanımı Sistematiği kurulmuş ve sürdürülebilir hale getirilmiş oldu. 

 
Safe Usage Systematic of Compressed Gas Cylinders 
 
Erkan Akoral, Turgay Tüzüner 
Ereğli Iron and Steel Plants 
 

 In the use of compressed gas cylinders, there are risks such as explosion, flares, fire.  Not to turn these risks to 
work accidents and to create safe work places continuously, we have to carry out safe usage systematic of com-
pressed gas cylinders and it’s necessary to ensure the continuity. This study consists of building up such a systemat-
ic and the things what to do for it’s continuity. 

At the situation analysis made as the first stage of the study; it was observed that the staff wasn’t informed  suffi-
ciently about the safe usage of compressed gas cylinders, the field situation of the tubes wasn’t identified properly 
and there wasn’t a periodical tube control and eye control systematic.

In the scope of this study, written and visual inventory were composed, a briefing training was held about safe 
usage of compressed gas cylinders to the related workers, sample applications of the other departments were inves-
tigated, preventive paravanes were manifactured to prevent the interaction of the tubes with hot materials, filling 
“Tube Control Form” for each tube and leak test applications at the work places were performed as a systematic 
behaviour at the whole department and effective inspection of the control procedures were being followed periodi-
cally. By these applications, a systematic about safe usage of compressed gas cylinders was founded and was being 
made sustainable.
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Ürün Güvenliği ve İSG 
Product Safety And OSH 

PP-245 

Lityum iyon pillerinin kullanımında ve bertara-
fında sağlık ve güvenlik kriterleri 
Ayşenur Gül 
Işık Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, İstanbul 

Lityum iyon pilleri pozitif (inorganik lityum interkale bileşiği) ve negatif (lityum interkale karbon) elektrottan oluşur 
ve organik sıvı elektrolit (bir organik sıvı içinde bir lityum tuzu) bulundurur. Bunlar pek çok farklı boyutta enerji 
depolar. Lityum-iyon piller yaygın olarak dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer mobil cihazlar gibi kablosuz 
iletişim teknolojileri ve ekipmanlarında kullanılmaktadır. 
 
Lityum iyon piller yüksek güvenlik standartları ile üretilmesine rağmen, elektronik cihazlarda büyük araç ve tesis-
lerde yangın ve patlama ile sonuçlanan pek çok kaza rapor edilmiştir. Bu nedenle, lityum-iyon piller saklamak ve 
çevre, sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili enerji serbest bırakmak için optimize edilmiştir. Bu çalışmada lityum iyon 
pillerinin ticarileştirilmesi için potansiyel tehlikeler ve güvenlik önerileri özetlenmektedir. 

 
Disposal and use of health and safety criteria for lithium-ion batteries 
 
Ayşenur Gül 
Isik Üniversity, Occupational Health and Safety Program 
 
The lithium ion batteries consist of positive (inorganic lithium-intercalating compound and negative (lithium-inter-
calating carbon) electrodes and have an organic liquid electrolyte (a lithium salt in an organic liquid). They store 
lots of energy in a small and light package. Lithium-ion batteries are widely used in cordless communication tech-
nologies and equipment such as laptops, cell phones, and other mobile devices.  
 
Despite lithium ion batteries are produced with the high safety standards, plenty of incidents have been reported 
because of fire and explosion of lithium ion batteries in electronic devices or large vehicles and facilities. Therefore, 
lithium-ion batteries are optimized to store and release energy with respect to environmental, health, and safety 
issues. This work summarizes potential hazards and safety recommendations for their commercialization. 
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PP-246 

Endüstriyel Robotlar için İş Güvenliği Uygulama-
ları 
Necmi Türer 
BSH Ev Aletleri 

Çağımızın yeni endüstriyel vizyonu olan "Endüstri 4.0" devrimi ile yeni bir döneme girdik. Bu devrimle üretimin her 
bir adımında standart uygulamayla, kalitenin iyileştirilmesi, üretim hızının artırılması, maliyetlerin düşürülerek re-
kabet gücünün uluslar arası boyutta güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda üretimde robotların kullanılması 
ile çalışma alanları mümkün olduğunca insansızlaştırılmaktadır. Artık operatörlerin yerlerini endüstriyel robotların 
aldığı, bunun mümkün olamadığı yerlerde de işbirlikçi (Collaborative) robotların kullanıldığına rastlamak oldukça 
mümkündür. Üretim sırasında tehlikeli bölgede insan bulunmasa da ayar, bakım, arıza bulma ve temizlik gibi servis 
hizmetleri sırasında ilgili bakım çalışanı içeriye girmek zorunda ve beklenmeyen hareketlere maruz kalabilmektedir. 
Bakım çalışanı her ne kadar eğitim alsa da tasarım ve kurulum sırasında yapılan hatalar uygun şekilde kontrol 
edilmediğinden sinsice bekleyen ölümcül tehlikelerle karşı karşıya kalabilmekte ve çok ciddi kazalar yaşayabilmek-
tedir. 

 
Occupational Safety Applications for Industrial Robots 
 
Necmi Türer 
BSH Home Appliances 
 
We have been entered to a new period with the “Industry 4.0” revolution which is the new industrial vision of our 
current era. It is aimed to improve the quality with the standard application on the each step of production, to 
increase productivity, to strengthen competitiveness to the international extent by decreasing costs. In this direc-
tion using robots at production, workplaces become unmanned as far as possible. Nowadays industrial robots are 
being used instead of operators and it is possible to see utilisation of collaborative robots where industrial robots 
cannot be used. Even there is no people at the dangerous zone during production, time to time maintenance 
operator needs to enter inside of dangerous zone and could be exposed unexpected movements during adjustment, 
maintenance, troubleshooting or cleaning. Even though maintenance operator had been trained, he can be enco-
untered with fatal dangers and serious accidents due uncontrolled faults during design and installation. 
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