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Çoğu ülke ve endüstri, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını ulusal kalkınmanın önemli bir belirleyicisi 
olarak kabullenmekte zorluk yaşamaktadır. Bu alanda gerekli emniyet mekanizmaları ve çalışma 
standartları tavsiye edilegelmiş olsa bile, birçok kez güvenlik standartlarının ihlali sonucunda çeşitli 
sanayilerde ve sektörlerde kaza, meslek hastalıkları ve felaket gibi istenmeyen sonuçlarda artış olarak 
yansıdığı saptanmıştır. Bu tür sonuçlar dünyada yetişkin erkeklerin yaklaşık yüzde %70 ve yetişkin 
kadınların yüzde %60’ını bir şekilde etkilemiş ve sanayi sektöründe tahmini 40 milyon yetişkin bu 
durumlara maruz kalmış yada hayatlarını kaybetmiştir. Yetersiz iş sağlığı ve düşük işgücü kapasitesi bir 
ülkenin gayri safi milli hasılasında %10 ile %20 oranında bir ekonomik kayba neden olur. Sonuç olarak, iş 
sağlığı ve güvenliğinin sadece ulusal değil aynı zamanda uluslararası gündemin bir parçası olması hem 
gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için önemli bir yer teşkil eder ki aynı zamanda bu uluslararası 
örgütler ve kuruluşlarla için temel bir işbirliği aracı haline gelmektedir. 

İlgili uluslararası kuruluşların müdahalesi ile ulusal hükümetler, kapasite gelişimini destekleme, strateji 
geliştirme, proje ve program planlama ve tasarlama, kaynak tahsisi ve danışmanlık becerisinde uzmanlık da 
içinde olmak üzere çalışma ortamının iyileştirilmesine yönelik ulusal stratejilerin güçlendirilmesine katkı 
sağlamak adına çok önemli alanlarda bilgi ve uzmanlık alışverişi yoluyla dayanışmayı ve sinerjiyi sağlamak 
için küresel işbirliğinin geliştirip ilerletmek ve ortak iş üstlenmek amacını gütmektedirler. Bu bağlamda, 
İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği Ağı (OIC-OSHNET) daha yakın bilgi, deneyim ve yeni 
teknolojilerin sistematik paylaşımı için işbirliğinin yanısıra İKT Üyesi Ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda kamu bilincini artırmak ve bu alandaki hizmet kalitesini artırmak için yeni girişimler, 
araştırmalar, eğitimler, projeler ve benzeri programları yerel, ulusal ve bölgesel kurumlar, İSG 
araştırmacıları, uygulayıcılar ve politika yapıcıları arasında gerçekleştirmek amacıyle uluslararası bir ağ 
olarak kuruldu. Kuruluşundan bu yana, OIC-OSHNET, İKT’nın İş Sağlığı ve Güvenliği gündemini oluşturmada 
etkili olmuş ve özellikle kapasite geliştirme ve ağ alanında ulusal kuruluşlar arasında aracı olmada aktif rol 
oynamıştır. 
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Son birkaç onyıl içinde risk değerlendirmesi dünyada giderek popüler bir konu haline gelmiştir. Risk 
değerlendirmesinin amacı belirsizlikler karşısında karar verme sürecine destek vermektir. Risk 
değerlendirmesi iki ana kısıımdan oluşur: Risk Analizi ve Risk Yargılaması. Risk Analizi, tehlike belirleme ve 
bu tehlikelerin değer verdiğimiz risk alıcıları üzerindeki risk etkilerini incelemektir. Risk Yargılaması ise 
risklerin kabul edilebilirliği hakkında, değer yargılarımızı, risk seviyesini, olası olumsuz ve olumlu etkilerini, 
ve risk azaltma maliyetlerini göz önüne alarak, karar verme sürecidir. 
 
Risk değerlendirmesi, daha genel olan risk yönetimi sürecinin bir parçasıdır. Risk yönetiminde başarılı 
olabilmek için bir yönetim sistemi gerekir. Çalışan Güvenliği Yönetim Sistemi, kuruluşun genel risk yönetim 
sisteminin bir parçası durumundadır.  
 
Bu sunumda Kanada ve Amerika’da kullanılan, özellikle büyük endüstriyel kazalara odaklanan çeşitli risk 
değerlendirmesi yöntemleri kısaca tanıtılacak ve risk değerlendirme çalışmalarında karşılaşılan pratik 
sorunlar, teknik ve güvenlik kültürü açılarından, kimya endüstrisinde kullanılan proses güvenliği yönetim 
sistemi öğelerine de referans verilerek tartışılacaktır. Sorunlar arasında, terminolojinin tutarsız kullanımı, 
risk matrislerinin yanlış kullanımı, teknik bilgi eksikliği, yönetim kademesinin güvenlik konularını 
benimsememesi ve çalışanlarda boş verme alışkanlıkları gibi sorunlar sayılabilir. 
Sunumda büyük endüstriyel kazalar açısından Kanada ve ABD yasal sistemleri arasındaki farklılıklardan da 
kısaca bahsedilecektir. 
 
Sunumda ayrıca konuşmacının Türkiye’de son on yılda katılmış olduğu risk değerlendirmesi çalışmalarında 
edindiği izlenimler anlatılacaktır. Kuzey Amerika ve Türkiye’de risk değerlendirmesi ve iyileştirme 
önerilerinin sonradan uygulamaya konması sırasında karşılaşılan sorunlar karşılaştırmalı olarak 
tartışılacaktır. Konular gene teknik ve güvenlik kültürü bakımından ele alınacak, geleceğe yönelik 
iyileştirme önerileri getirilecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Risk değerlendirmesi, risk yönetimi, güvenlik kültürü, risk matrisi 
E-posta: Ertugrul.Alp@rogers.com 
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İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine 
yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek seviyelendirilmesi ve kontrol 
tedbirlerinin alınması amacıyla yapılan çalışmalar risk değerlendirmesi kapsamındadır. Literatürde risk 
değerlendirmesi için kullanılan çok sayıda metot bulunmaktadır. Matris (L-tipi matris) metodu 
yaklaşımında, bir tehlikenin gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkaracağı şiddet 
derecesi gibi iki faktör değerlendirilerek bir risk ölçüm değeri elde edilir. Bu çalışmada en tehlikeli 
işkollarından olan inşaat sektörü için başlıca tehlikeler belirlenerek, Matris yöntemi ile bu tehlikelerin yol 
açtığı riskler değerlendirilmiş ve bunlara ait alınması gereken tedbirler tartışılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Risk değerlendirmesi, Matris metodu, İnşaat sektörü  
E-mail: guneri@yildiz.edu.tr, mgul@yildiz.edu.tr 
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Teknolojik gelişmeler ve artan rekabet ortamı ile yapılan işin uzmanlık gerektirmesi gibi etkenler, 
işyerlerinde taşeronlaşmaya imkan tanımaktadır. Aslında, asıl işverenin bir kısım işlerini alt işverene 
yaptırması, bir ihtiyacın sonucu olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bununla birlikte, hassas denge, sözkonusu 
uygulamanın kötüye kullanılmasının önlenmesidir. Zira, hukuken tanınan bir imkan, hakkaniyet duygularını 
da zedeleyen bir biçimde kullanılamamalıdır. Ama maalesef, ülkemiz açısından böyle kötü bir uygulamanın 
var olduğu da görülmektedir. 
 
Günümüzde, bir işyerindeki iş bölünebildiği kadar bölünüp her biri ayrı taşeronlara verilmekte; sendikasız, 
sigortasız, hatta kimi zaman asgarî ücretin bile altında ücretle işçi çalıştıran taşeronlar yoluyla işçilik 
maliyetleri düşürülmeye çalışılmaktadır. Böylelikle aynı işi yapan, ancak farklı şartlarla çalışan işçiler ortaya 
çıkmaktadır.  
 
Üzücü olan bir durum da, sözkonusu uygulamanın kamu kuruluşları tarafından da benimsenmiş olmasıdır. 
Aynı işin hem işverenin kendi işçisi ile hem de  taşeron işçisi ile gördürülmesi, farklı ücret, sosyal hak ve 
imkanlara tabi iki grubun aynı ortamda bulunmasını zorunlu kılmaktadır. Bu da çalışma barışı için çok 
problemli bir durum oluşturmaktadır.  
 
İş sağlığı ve güvenliği acaba sadece işçinin çalışma ortamının sağlık ve güvenlik açısından işe elverişli hale 
getirilmesi durumuna indirgenebilir mi? Acaba çalışma ortamı içerisinde aynı işi, aynı şekilde yapan fakat 
çalışma şartları açısından farklı statülere tabi olanları kapsayan bir boyutu da olamaz mı?  
Bize göre İş sağlığı ve güvenliği hukukunun böyle bir boyutu da vardır. İş sağlığı ve güvenliği, işyerinde işten, 
iş ortamından çalışma çevresinden ve çalışmaktan doğan bütün riskler karşısında çalışanların korunması ve 
bu korumanın sağlanması için alınması gereken tedbirleri ifade eder. İşte aynı ortamda, aynı işi yapan ve 
fakat farklı haklara sahip olanlar arasında, düşük pozisyonda çalışanların içinde bulundukları durum 
nedeniyle sağlık ve güvenlik açısından da korunmaları gerekir.  
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, taşeron işçilerinin çalışma koşulları ile ilgili olarak bir takım 
düzenlemeler getirmektedir. Ancak, bu aynı işi yapan farklı işveren işçileri için çözüm üretmemektedir. 
Dolayısıyla iş hukukunun genel düzenlemeleri ile mesele halledilmelidir. 
  
Bu tebliğde sözkonusu hususlar ortaya konmaya ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Alt işveren işçisi, iş sağlığı ve güvenliği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
E-posta: usanfatih@gmail.com 
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Yeni bir çalışma ilişkisi şekli olarak  taşeronlaşma çalışanlar bakımından son derece olumsuz bir anlama 
sahiptir ve esas olarak sanayi toplumu endüstri ilişkileri sistemi ile elde edilen kazanımlardan geriye/kötüye 
gidiş anlamında sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonuçları kısaca hatırlamak gerekirse teşeronlaşma:  
• Büyük işyerlerinden küçük ve parçalı işyerlerine, 
• İstihdam güvenceli işlerden, güvencesiz işlere;  
• Örgütlü, toplu iş sözleşmeli çalışma ilişkilerinden örgütsüz, bireysel sözleşmeli çalışma ilişkilerine,  
• Kayıtlı istihdamdan kayıtdışı istihdama, 
• Sürekli, belirli ve garanti ücretten düşük ve belirsiz ücrete, 
• Koruyucu sosyal hukuk normları ile düzenlenen düzenli çalışma sürelerinden, esnek ve belirsiz 
sureli işlere, 
• Koruyucu hukukla çerçevelenmiş çalışma düzeninden korumasız çalışma düzenine, 
doğru olumsuz bir değişimi çağrıştırır. Çok doğal olarak yukarıdaki olumsuzluklara çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği bakımından güvensiz işyeri ortamını ve çalışma şartlarını da eklemek gerekir. 
 
Yukarıdaki olumsuz sonuçları dolayısıyla taşeronlaşma sosyal politika için yeni bir sorun alanı ve mücadele 
konusudur. Taşeronlaşmanın sorunları ile mücadele etmenin ilk ve temel yolu, mümkünse taşeronlaşmayı 
tamamen ortadan  kaldırmaktır. Eğer bu mümkün değilse, taşeronlaşmayı doğuran ekonomik ve sosyal 
şartları da dikkate alarak taşeronlaşmanın olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmaya yönelik ikinci bir 
mücadeleyi yürütmek gerekir. 
 
 Taşeronlaşma özel sektörde rekabet endişesinden, kamu sektöründe ise özel sektörün yönetim ilkelerinin 
kamu hizmetlerinde uygulanmak istenmesinden (yeni kamu yönetimi anlayışı veya kamu işletmeciliği) 
kaynaklanmıştır. Bu bakımdan kamu için taşeronlaşma ile mücadele, kendi yönetim tercihinin yarattığı bir 
sorunun  sonuçları ile mücadele anlamını taşımaktadır. 
 
ILO’nun küreselleşme ile mücadele de benimsediği “sosyal olarak sürdürülebilir bir küreselleşme” 
anlayışını, taşeronlaşma bakımından “sosyal olarak sürdürülebilir bir taşeronlaşma” şekline dönüştürmek, 
taşeron işleri “insan onuruna yaraşır işlere” dönüştürecek tedbirler üzerine yoğunlaşmak gerekir. 
Sosyal politikanın ve sosyal hukukun diğer sorunlar için getirdiği yöntemler veya benzerleri 
taşeronlaşmanın olumsuz sonuçları ile mücadele için de kullanılabilir. Taşeronlaşmanın gerekçeleri ile 
uyumlu ancak çalışanların iş sağlığını ve güvenliğini sağlamaya yönelik yeni düzenlemeler geliştirilebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Taşeronlaşma, taşeronlaşma ile mücadele, sosyal olarak sürdürülebilir taşeronlaşma, 
taşeron işler, taşeron işlerde ve iş sağlığı ve güvenliği 
E-mail: yalper@uludag.edu.tr  
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Türkiye'de taşeronlaşma çalışma hayatında önemli bir sorun olmayı sürdürmektedir. Çalışma hayatında 
dengeleri bozmakta ve kuralları çalışanlar aleyhine bozmaktadır. Taşeron olarak çalışanlar ücret, 
örgütlenme ve sendikal haklar, iş güvencesi, sosyal haklar, sosyal güvenlik hakları ve iş sağlığı ve güvenliği 
açısından mağdur hale gelmektedirler.  
 
Taşeronlaşma sendikal harekete karşı bir meydan okuma olarak kendini göstermektedir. Bu meydan 
okuma, hem Türkiye'de ve hem de dünyada sözkonusudur. Taşeronlaşmanın sendikal harekete bu meydan 
okumasına rağmen, taşeronlaşmanın getirdiği sorunlara karşı yine panzehir olan da yine sendikal 
harekettir. Taşeron çalışma şartlarına müdahil olacak temel etken sendikal örgütlenme olacaktır. Neo-
liberal ekonomik modelde taşeronlaşma mutlak bir hakimiyet kurmuş görünse de sendikal hareketin artık 
kendi çözümlerini üretmeye başladığını belirtmek mümkündür. HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni bir strateji 
geliştirerek taşeron işçileri örgütlenme girişi ve modelini başarıyla gerçekleştirmektedir. HAK-İŞ, taşeron 
işçiler için 'bekle ve ağla' politikasının yerine taşeronda örgütlenme kampanyası başlatarak bütün taşeron 
örgütleri HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet etmiştir. HAK-İŞ, bu strateji ve kampanya ile 
taşeronlaşmanın bütün sorunlarına yönelik ön bir çözüme sahip olmamakla birlikte taşeron işçilere en 
temel sendikal haklar olan örgütlenme yoluyla toplu iş sözleşme hakkını sağlamayı hedeflemektedir. Bu 
sayede taşeron işçilerin başta çalışma koşullarını, iş güvenliğini, iş sağlığını, sosyal güvenlik sorunlarını 
çözme yönünde sağlam bir zemin ve araç elde etmiş olacaklardır.  
 
Bu sunumda taşeronlaşmanın boyutları, taşeron çalışanlarının sorunları, iş güvenliği sorunları, HAK-İŞ'in 
taşeron örgütlenme stratejisi ve kampanyası ve HAK-İŞ'in özgün sendikal stratejileri üzerinde durulacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Taşeronlaşma, Taşeron işçiler, Örgütlenme kampanyası, HAK-İŞ Sendikal Yaklaşım, Neo-
liberalism ve taşeronlaşma 
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I-Giriş 
 
Türk çalışma hayatının 2000’li yılları; çalışma hayatının ana kanunlarında yapılan değişikliklerle kanun 
koyucunun gündeminin hep başında olagelmiştir. Ülkemizde 2003 yılından başlamak üzere 2003 yılında İş 
Kanunu, 2008 yılında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 2012 yılında ise haziran ayında 
6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve son olarak kasım ayında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu olmak üzere en son yürürlüğe giren ana kanunlardır.  
 
Bu kanunlardan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu doğrudan çalışanların çalışma hayatından kaynaklanan risklere karşı sağlığı ve güvenliğini 
konu almaktadırlar. Bunun yanında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu daha çok 
zararlandırıcı olgu ortaya çıktıktan sonra ne gibi hak aylık ve gelirlerin bağlanması gerektiğini düzenlerken, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ise zararlandırıcı olgu olan iş kazası ya da mesek hastalığının 
ortaya çıkmaması için alınacak olan önlemleri düzenlemektedir. Böylece 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu daha çok önleme ve tedbir alma amaçlıdır. Bu konuda işverenlere ve işçilere yükümlülükler 
getirmektedir. Bir başka anlayışla 6331 sayılı kanunu iş sağlığı ve güvenliği kültürünün en önemli ayağı olan 
iş kazası ya da meslek hastalığı meydana gelmeden önce önleme ve tedbir alma zeminini oluşturan bir 
kanuni güvence getirdiğini söylemek yanlış olmaz. 
 
Tebliğimizin asıl konusu olan asıl işveren-alt işveren ilişkisine gelindiğinde; ilişkinin iki tarafının da işveren 
olması dolayısıyla kural olarak her işveren kendi işçileri açısından kanun karşıısında sorumludur. Ancak 
6331 sayılı kanuni düzenlemelerin muhtevasına geçmeden önce önemli bulduğumuz ilk tesbitlerden biri; 
kanun koyucunun 6331 sayılı kanunda alt işveren-asıl işveren ilişkisinde alt işverene asıl işverenden ayrı bir 
hukuk sujesi olma bakımından bağımsız bir işveren olması dolayısıyla teknik tedbir ve önlem  alma konusu 
dışında iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren pek çok konuda asıl işvereni sorumluluk merkezine aldığı 
söylenebilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Asıl işverenin sorumluluğu, Alt işveren ilişkisi, İş Sağlığı ve Güvenliği,  E-
posta:iaydinli71@gmail.com 
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Günümüzde, işletmeler gerek kaynaklarını verimli kullanmaları gerekse de rekabet güçlerini artırmak 
amacıyla esnek çalışma biçimlerini uygulamak zorundadırlar. Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
işletmeler üretim sürecinin bazı bölümlerini alt işverenlere devrederek, kendi uzmanlık alanları dışındaki 
işleri alt işveren işçilerine yaptırmaktadırlar. Bu düzenlemeler yapılırken alt işveren işçilerinin korunması 
büyük önem arz etmektedir. İşverenin işçilerine karşı en önemli borçlarından olan gözetme borcunu her 
işveren kendi işçisine karşı yerine getirerek onları işyeri ortamından kaynaklanan risk ve tehlikelere karşı 
korumaları esas olmalıdır. Alt işveren işçilerine karşı gözetme borcunu yerine getirirken, asıl işveren, alt 
işverenin işçilerine karşı iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini 
denetlemelidir.  Ancak bu denetim asıl işvereni alt işveren işçilerine karşı bir gözetme borcuna soktuğu 
şeklinde bir görüşte yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı dayanaksız olacaktır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu alt işveren asıl işveren ayırımı yapmadan bütün işverenleri aynı çerçevede 
değerlendirerek işveren yükümlülüklerini belirlemiş, sadece kanunun 22 inci maddesinde “İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kurulu” nun oluşumunda işyerinde alt işveren bulunması halinde asıl işveren ile alt işverene 
birlikte işbirliği ve koordinasyon sorumluluğu verilmiştir. 6331 sayılı Kanunun yasalaşmasından sonra iş 
sağlığı ve güvenliği açısından alt işveren asıl işveren birlikte sorumluğu değil sadece işveren sorumluluğu ve 
yükümlülüğü bulunmaktadır.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Altişverenlik, iş sağlığı ve güvenliği 
E-posta: cdelibas@tisk.org.tr 



Yazar: Prof. Dr. Nurhan İnce, İstanbul Üniversitesi 

Oturum Adı: İşyerinde Sağlık Gözetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri   
Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/14:00-16:00 

Yer: Eyüp Salonu 

Konu: Çalışanların Sağlık Gözetimi ve Yasal Düzenlemeler 

 
Sağlık Gözetimi  çalışma ortamının gözetimi ile çalışanın sağlık gözetiminden oluşur.  Temel bileşenleri,  
çalışanların sağlığının korunması için  kişiye ve çalışma ortamına yönelik olarak yapılan koruyucu, tedavi ve 
rehabilite edici  tüm uygulamalar, bunların kayıt altına alınması ve  sağlığı geliştirici programlardır. 
 
161 No’lu ILO Sözleşmesine göre, her işveren, işyerindeki riskleri değerlendirmek, çalışma ortamı ve çalışan 
sağlığını gözetmek, işi planlamak ve uygulamaları iyileştirmek, çalışanları eğitmek, bütün uygulamaları kayıt 
altına alarak üzerinde çalışmak zorundadır.   
 
Ülkemizde başta Anayasamız olmak üzere,  Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve farklı yıllarda çıkan İş 
Kanunlarında bu konuda temel düzenlemeler vardır.   Anayasa’nın 50. 
Maddesinde “kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırılamayacağına”, 56. 
Maddesinde de “herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğuna” dikkat 
çekilmektedir.  
 
1930 yılında çıkan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda sağlık gözetiminin sürekliğini öngören maddeleri 
bulunmaktadır.    
 
Ülkemizdeki en kapsamlı iş sağlığı düzenlemelerinden sayılan ve aktif işyeri hekimliği yapanlara rehberlik 
eden “İşçi Sağlığı İş Güvenliği Tüzüğü ”nün (1974)  neredeyse yarısı (5-108. Maddeler) çalışanın sağlık 
gözetimine ayrılmıştır.  
 
4857 sayılı iş Kanunun (2003)  birçok maddesinde ve takiben çıkan yönetmeliklerde çalışanların sağlık 
gözetimine geniş yer verilmiştir.  
 
Ülkemizde son çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (2012)  ile “İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık 
Personelinin Görev, Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik” (2013) de de  sağlık gözetimi  
ayrıntılı olarak yer almaktadır.    
 
Sağlık gözetimi işyerinde yapılacak  risk değerlendirmesine göre  planlanmalıdır. Bunun için de öncelikle 
işyerindeki tehlikeler belirlenmeli,    risklerin analizi yapılmalı, bunun sonucuna göre alınacak önlemlere 
karar verilmeli ve gerekli durumlarda güncellenmelidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Gözetimi, Yasa, Risk Değerlendirme  
E-posta:nince@istanbul.edu.tr 



 Yazar: Dr. Kadir Atlı 

Oturum Adı: İşyerinde Sağlık Gözetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri   

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/14:00-16:00 

Yer: Eyüp Salonu 

Konu: İşyerinde Sağlık Gözetiminde Sorunlar Ve Çözüm Önerileri 

 
Sağlık; “sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali” 
olarak ifade edilmektedir. 
 
Sağlık gözetimini kimin yapacağı önemli tartışma konularından biridir. Bu alanda eğitim almış, sertifikalı 
işyeri hekimlerince sağlık gözetiminin yapılması önemlidir. 
 
Muayenelerin yapıldığı yerlerin uygun olmaması, 
Işe giriş muayenelerinin bedelinin aday işçi tarafından karşılanması, aralıklı kontrol muayenelerinde 
(periyodik muayene) aralıkların mevzuatta yer almaması, yer-iş değişikliği gereken durumlarda işçinin işten 
atılması ile sonuçlanabileceği, bunun hekime yüklenmesi önemli sorunlardan biridir. 
 
Mevzuatta işyeri hekiminin çalışma süresi, çalışan başına tehlike sınıfına göre ayda 4-6-8 dakika olarak 
belirlenmiştir.  Bu süreler, çalışanların eğitimleri, saha denetimleri, risk değerlendirmesi çalışmaları ve 
muayeneler için yetersizdir. Gerçek anlamda işyeri hekimliği yapmaya çalışanlar bu sürelerin 3-5 katı daha 
fazla çalışmaktadır. 
 
 
Sağlık gözetimi sırasında çalışanın, yapılması gereken muayene ve tetkikler konusunda aydınlatıldıktan 
sonra onamının alınması sadece etik değil aynı zamanda yasal olarak da zorunludur. Ancak bu da 
gerçekleşmemektedir. 
 
Çalışanların işe giriş/periyodik muayene formlarının gizliliğine dikkat edilmemektedir. 
 
Çalışanların sağlık gözetiminde yol gösterici olan gerek iş hijyeni gerek tıbbi laboratuvarların yeterliliği, 
güvenilirliği, akredite olup olmaması da işyeri hekimlerini yakından ilgilendirmektedir. Ancak bunların 
seçimine işveren karar vermekte ve kararında da “fiyat” belirleyici olmaktadır. Bazen bu hizmetler mobil 
sağlık araçlarından sağlanmaktadır. Bu araçların standardının olmaması, denetimlerinin yapılmaması,  
odyologun aynı zamanda radyoloji teknisyeni olarak film çekmesi, ardından kan tetkiki yapması 
gözlemlenen olaylardandır. 
 
Sağlık gözetiminde “çalışanların sağlık güvenlik eğitimleri” nin etkisi gözlenmiştir. Ancak burada da eğitimin 
4’er saatlik bloklar halinde yapılma zorunluluğu işimizi güçleştirmektedir.  
 
Bizler sağlığın tanımındaki bedensel, fiziksel iyilik halinin korunmasında takılıp kaldık. Oysa bedensel, ruhsal 
ve sosyal yönden tam iyilik halini korumak hatta bununla da yetinmeyip çalışanların sağlığını geliştirmek biz 
iş sağlıkçıların temel görevidir.  
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık Gözetimi, Çalışan, Sağlık 
E-posta: akadiratli@gmail.com 



Yazar: Mustafa Tülü, ÇSGB 

Oturum Adı: Harici İSG Hizmet Sunumunda Deneyimler  
Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/14:00-16:00 

Yer: Tophane Salonu 

Konu: Türkiye’de OSGB’lerin Gelişimi ve İSG Hizmetlerindeki Yeri 

 
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, 15/8/2009 tarihinden bu yana 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. 
  
5 yıla yakın bu süre içerisinde, çeşitli mevzuat değişiklikleri OSGB yapısında revizyonlar getirmiş ancak, 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yayımlanması ile OSGB yapılanması, Ülke geneline yayılarak iş 
sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde önemli bir ağarlığa sahip olmuştur. 
  
Bu çalışma, OSGB’lerin standartları hakkında genel bir bilgi vermekle birlikte 2009 yılından günümüze 
OSGB istatistiklerindeki değişimleri, bu değişimlerin nedenleri ve getirdiklerini tartışma gündemine almış 
bulunuyor. Ayrıca, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini OSGB’lerden hizmet alması ile sağladıkları 
faydalar ve sayılar ile bu konudaki eğilimin analizi de yapılmıştır. 
  
Son olarak, Bakanlık olarak yapılan denetimlerde karşılaşılan konular ve denetim istatistikleri de ele 
alınarak önümüzdeki süreçte OSGB’lerin konumu hakkında beklentilere yer verilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: OSGB’lerin gelişimi, OSGB istatistikleri 
E-posta: mtulu@csgb.gov.tr, 



Yazar: Nihat Tunalı, İkitelli OSB 

Oturum Adı: KOBİ’lerde İSG  
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/09:30-11:30 

Yer: Fener Salonu 

Konu: KOBİ’lerde İş Sağlığı ve Güvenliği 

 
Değerli konuklar, kıymetli katılımcılar. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 
sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 7 milyon metrekare alan üzerinde kurulu olan,30.000 firma ve 
300.000’ne yaklaşan çalışanıyla ülkemize en yüksek katma değeri sağlayan İkitelli OSB adına bu uluslararası 
toplantıda bulunmaktan mutluluk duyuyor ve buna vesile olan konferans tertip komitesine teşekkür 
ediyorum. 
 
İnsanın hayatındaki tüm kayıplar önemlidir. Kaybedilen para, mal, mülk ve diğer sabit kıymetler geri 
kazanılabilir değerlerdir. Ancak insan ve hele de üreten insanın kaybedilmesi çok daha önemli ve 
anlamlıdır.  
Türkiye’deki işyerlerinin %99’u, 250’nin altında çalışan istihdam eden KOBİ’lerden oluşmakta, çalışanların 
%84’ü bu işyerlerinde istihdam edilmektedir. Asıl dikkat çekici olan durum ise iş kazalarının %80’inin yine 
KOBİ’lerde meydana geliyor olmasıdır.  
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak, iş güvenliği müfettişlerinin tespit ettikleri en büyük 
eksiklik ve kusur, işyerlerinin %82.92 gibi büyük bir oranda gerek işverenin gerekse işçilerin eğitimsizliğidir. 
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre de iş kazalarının %78’i çalışanların emniyetsiz davranışlarından 
kaynaklanmakta ve araştırmalara göre; sonuçta iş kazaları sebeplerinin  %98’i insan hatasından 
kaynaklanmaktadır.  
 
KOBİ’lerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
 
Globallleşen dünyanın dışında kalmamak sürekli büyüyen ve gelişen pazardan ya da dünya ticaretinden pay 
alabilmek için fırsat ve avantajlardan yararlanmak ülkeler için öncelikli amaçlar arasında olmuştur. KOBİ’ler 
daha az yatırımla daha çok üretim, hizmet ve ürün çeşidi sağlamaktadır. KOBİ’lerin bu yapısı iş sağlığı ve 
güvenliği kavramını önemli kılmaktadır. 
Dolayısıyla bünyemizdeki KOBİ’lerin yasaya sıcak bakmalarını sağlayacak ve onları uygulamaya geçirecek 
eğitimleri Bölge Başkanlığımız olarak fazlasıyla önemsiyoruz. Türkiye’deki 281 OSB’nin içinde İkitelli OSB’de 
bugüne kadar kayıtlara geçen çok tehlikeli ve hayati kazalar olmaması hassasiyetimizin de bir göstergesidir. 
 
Sanayileşmenin etkisiyle nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde yaşanabilecek çeşitli 
risklere karşı hazırlıklı olmak her yöneticinin görevi olmalıdır. İnsan emeğine ve insana duyulan saygının 
hiçbir kazançla kıyaslanamayacağını unutmamak gerekir. 
 
Bugün bu toplantıda ve kıymetli katılımcıların arasında yer almaktan onur duyduğumu belirtir, tüm 
konuklarımıza içten saygılarımı sunarım. 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: KOBİ ve İkitelli, Nihat TUNALI, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı,                              
İkitelli OSB 
E-posta: nihattunali@iosb.org.tr 



 Yazar: Prof. Dr. Ali Naci Yıldız, Hacettepe Üniversitesi 

Oturum Adı: KOBİ’lerde İSG 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/09:30-11:30 

Yer: Fener Salonu 

Konu: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 

 
Temel iş sağlığı hizmetleri yaklaşımı hizmetlerin içeriğini belirlerken, bu etkinliklerin çalışanların tamamına 
ulaşmasının gerekliliğini de vurgulamaktadır. Farklı işyerleri ve sektörler için ülkenin sosyal, ekonomik, 
yönetsel yapısına uygun değişik hizmet modelleri öngörülebilir. Hizmetler farklı modellerle sunulabilse de, 
işyerinin içinde veya işyerlerinin çoğunluğuna yakın konumda olmayan ya da işyerlerine ve İSG konularına 
özgü olmayan bir modelin başarı olasılığı azdır.  
 
Öncelikli alanlardan olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde İSG hizmetleri sunumunda işverenin, 
çalışanların ve İşyerinin özellikleri nedeni ile güçlükler vardır. Bu güçlükler özellikle çok küçük ölçekli 
işyerlerinde söz konusudur.  
 
Türkiye’de 1930’dan itibaren 50 den fazla işçinin çalıştığı işyerleri için yürürlükte olan hizmetler 2012 tarihli 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bazı istisnalar dışında bütün çalışanları kapsar hale gelmiştir. Halen üç 
farklı hizmet modeli söz konusudur. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi daha çok büyük işyerleri için uygun bir 
modeldir.  
 
İşyeri dışındaki uygulamalardan biri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimidir. Bu tür uygulamanın önemli 
dezavantajı, sağlık ve güvenlik biriminin işyerinin içinde olmaması ve İSG çalışanlarının işyerini yeterince 
tanımamaları olarak görülmektedir. Ülkemizde 1 Mart 2014 itibarı ile 83585 işyerine hizmet veren 1310 
OSGB bulunmaktadır.  
 
Diğer dışarıdan hizmet modeli olarak Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından hizmet sunumu halen çok 
yaygın bir uygulama değildir. Türkiye genelindeki 971 TSM den 56’sı bu alanda hizmet sunmaktadır. Bu 
model İSG hizmetlerine devlet desteği olarak değerlendirilebilir. Kamu eliyle sunulacak desteğin ya da 
hizmetlerin öncelikli alanları küçük ve orta ölçekli işletmeler, tarımda çalışanlar gibi önemli hizmet 
ihtiyacının ve açığının olduğu alanlar olmalıdır. Öte yandan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 1-9 
çalışanı olan işletmelerin İSG hizmetlerinin devlet tarafından desteklenmesi öngörülmektedir. Bu 
kapsamda yaklaşık 1,5 milyon çalışan vardır, hizmet ihtiyacı büyük boyutlardadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Küçük ve orta ölçekli işletme, İş sağlığı ve güvenliği, Hizmet modeli  
E-posta: alinaciyildiz@gmail.com 



Yazar: Dr. Serdar Şardan, ÇEİS 

Oturum Adı: Ulusal düzeyde İSG Politikasının Uygulamaya Dönüşümü  
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/09:30-11:30 

Yer: Tophane Salonu 

Konu: Uluslararası İSG Konferansı Bilgi Notu 

 
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası olarak 50. yılımızı kutlarken; geride bıraktığımız sürede 
faaliyetlerimizin büyük bir kısmını iş sağlığı ve güvenliği alanında gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz. 
 
Son yıllarda mevzuatımızda yapılan değişikliklerle birlikte iş sağlığı ve güvenliği konusunun endüstri ilişkileri 
gündeminde üst sıralara taşınmasının son derece önemli olduğu görülmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ve ardından yayımlanan ikincil mevzuat ile tüm çalışanları kapsayıcı nitelikteki 
düzenlemelerin yapılmasını ve kemikleşmiş İSG anlayışının değiştirilmesi yönünde atılan adımları takdirle 
karşılıyoruz. 
 
Çimento sektöründe söz konusu yasal düzenlemelerin çok öncesinde sektör uygulamalarını değiştirmeye 
ve İSG alanında yerleşmiş algıyı iyileştirmeye yönelik çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir.  Yasal 
yükümlülük haline gelmeden önce yapılan “Çimento Sektörü Referans Risk Envanteri” diğer pek çok 
sektöre örnek olmuştur. Yaptığımız faaliyetler 2005 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
IV. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı kapsamında ödüllendirilmiştir. 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “2009-2013 yılları Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği 
Politikası”nda yer alan hedefler ile sektörümüzün durumu kıyaslandığında, çimento sektörü olarak İSG 
konusunda yerleşmiş uygulamaların söz konusu hedeflerin önünde olduğu görülmektedir. 
 
Ulusal Konseyde temsil edilen bir işveren sendikası olarak İSG alanında çok sayıda teknik eğitimin yanı sıra, 
basımını gerçekleştirdiğimiz İSG afişleri, farklı bir eğitim faaliyeti olarak forum tiyatro etkinlikleri, işçi 
ücretlerinden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili kurul tarafından fon alınan “İSG Uyum Projesi” 
de güncel olarak yürütmekte olduğumuz İSG faaliyetlerinden bazılarıdır. Yenilenen İSG Mevzuatı 
konusunda üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla Bakanlık temsilcilerinin de katıldığı toplantılar 
düzenlenmiştir. Ayrıca yine diğer sektörlere örnek nitelikteki “Yüksekte Güvenli Çalışma”, “Kapalı Alanlarda 
Güvenli Çalışma”, “Ateşli İşlerde Güvenli Çalışma” ve “EKED Sistemi” İSG Kılavuzları, sektörümüz 
bakımından önemli yayın faaliyetleri arasında yerini almaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Yazar: Dr. Salih Çalık, Sağlık Bakanlığı 

Oturum Adı: Meslek Hastalıkları Önlenebilir ve Tespit Edilebilir mi? Nasıl?  
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/09:30-11:30 

Yer: Sadabad Salonu 

Konu: Meslek Hastalıkların Önlenmesinde Ve Tespitinde Meslek Hastanelerinin Rolü Ne Olmalı 

Türkiye’ de son yıllarda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)  önem kazanmıştır. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde her 
1.000 çalışanda 4-12 oranında Meslek Hastalığı (MH) tespit edilmiştir. Ülkemizde 14.000.000 çalışan 
olduğu düşünüldüğünde 50.000’den fazla meslek hastalığı (MH) beklenirken henüz yüzlerle ifade edilen 
meslek hastalığı tespit edilmiştir. Meslek hastalığının tespit edilememesinin pek çok nedeni vardır. İş 
kazaları ve Meslek Hastalıklarına ödenen ücretler ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasılasının (GSMH) %1-
3’ü kadar olduğu tesbit edilmiştir.  
 
Meslek hastalıkları tümüyle önlenebilir hastalıklar olarak kabul edilmektedir. Eğer çalışılan ortam ve iş 
yerindeki İş Sağlığı ve Güvenliğini etkileyen risk faktörlerini iyi tespit edebilir, gerekli önlemler zamanında 
alınırsa İş kazaları ve Meslek Hastalıkları önlenebilir. İşyerindeki risk faktörlerini belirleyebilmek için; İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun (İSGK) tam bir bağımsızlık içerisinde etkin görev yapması gerekir. İSGK 
gerekirse dışarıdan profesyonel kişilerce de desteklenmelidir.  
 
İLO’nun gizli salgın (hidden epidemic) olarak ifade ettiği Meslek Hastalıklarının önlenebilmesi için öneriler; 
  
             Yasa, Yönetmelik ve Genelgelerdeki tanımlar yeniden yapılmalı, 
             Maluliyet bırakmayan ve tazmin gerektirmeyen meslek hastalıklarında Sosyal Güvenlik Kurumuma 
(SGK) bildirim zorunluluğu olmamalıdır. 
            Meslek Hastalıklarının tespitini yapan ve karar veren kurum ile maluliyet durumunda ödeme yapan 
kurumlar ayrı ayrı olmalıdır. 
             Meslek hastalıkların önlenebilmesi için iş ortamından kaynaklanan risk faktörlerinin tespiti için İSGK 
kararları işverenlerce yerine getirilmeli ve bir defaya mahsus İSG ödemeleri vergiden düşürülerek teşvik 
edilmelidir. 
             İSG alanında hizmet sunan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) nicelik değil, nitelik yönünden 
denetlenmelidir. 
            İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı yan dal eğitimi değil, Temel Eğitim alanı haline 
getirilmelidir. 
            İSG alanında hizmet sunan Meslek Hastaneleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), 
Sosyal güvenlik kurumu (SGK) ve bu alanda örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları (STK) ile düzenli toplantılar 
yapılması mecburi hale getirilmeli, alınan kararlar; yasa, yönetmelik ve genelgelerle mevzuat haline 
getirilerek uygulanmalıdır. 
             Çalışanların ve işverenlerin sürekli eğitimleri sağlanarak iyileştirme çalışmalarına katkı sağlanmalıdır 
              Meslek Hastalıklarının kayıtları (Maliyet bırakan ve bırakmayanlar dahil) sağlık bakanlığınca 
tutulmalı, sadece maliyet bırakan ve tazmin gerektiren Meslek Hastalıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına bildirilmelidir. 
              Maliyet bırakan ve tazmin gerektiren meslek hastalıkları hangi iş kollarında daha fazla görüldüğü 
tespit edilerek bu iş kollarındaki İSGK çalışmaları denetlenmeli ve gerektiğinde profesyonel dış destek 
verilerek gerekli önlemler alınmalı ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  
               Meslek Hastalıkları hastaneleri, maluliyet oranlarının tespitini yapan Hakem Hastaneler olduğu 
kabul edilerek kararları kesin olmalıdır. 
            Meslek Hastaneleri, İSG alanında TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projeleri yapmaya teşvik edilmeli, 
performansları bu yaptıkları araştırma ve projelerle değerlendirilmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Meslek Hastalığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Meslek Hastalığı 
Kararı, Meslek Hastalığı Tanısı, Maluliyet, 
E-posta: drsalihcalik61@gmail.com 



Yazar: Prof. Dr. İbrahim Akkurt 

Oturum Adı: Meslek Hastalıkları Önlenebilir ve Tespit Edilebilir mi? Nasıl? 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/09:30-11:30 

Yer: Sadabad Salonu 

Konu: Meslek Hastalıkları  Önlenebilir ve Tespit Edilebilir mi? Nasıl? 

 
Bir şeyi önlemek için önce saptamak gerekir; maalesef günümüzde dünyada bir çok ülkede meslek 
hastalıkları(MH) ve işle ilgili hastalıklara(İİH) ne tanı konulabiliyor, ne bildirilebiliyor bu nedenle de önemli 
oranda gözden kaçabiliyor.  ILO bu nedenle olsa gerek ki 2013’de MH “gizli epdemi” olarak tanımladı; 
dünyada her yıl ölümcül olmayan 160 milyon meslek hastalığından çok azının doğru bir şekilde kayıt altına 
alınabildiğini ilan etti.  Neden tüm dünyada MH tanı konulamıyor, doğru bildirilemiyor, kayıt altına 
alınamıyor?  Bunun bir çok sebebi var ancak ana nedeninin işin daha başlangıç aşamasında uygun 
terminolojinin kurulamasına bağlı olduğunu düşünüyorum.  Tıibbi MH terimi etyolojik bir tanımlamadır.  
Tüm MH yasal tanımlamaya girmez ancak tıbbi tanımlamaya girer.  Tüm yasal meslek hastalıklarında bir 
şekilde mutlaka maluliyet değerlendirme ve tazminat belirleme süreci vardır. Oysa tıbbi pratikte meslek 
hastalıkları İİH, işin arttırdığı hastalıkları, MH, yasal MH’nın tümünü kapsar.  Yasal MH terimi bir illiyet bağı 
araştırmayı gerektireceği için bir sigortacılık tanımlamasıdır, tıbbi değildir. Tıbbi MH, İİH erken dönemde 
yakalanırlarsa geri dönüşümlü olabilirler; sigortacılık tanımlamasına girip kalıcı hasar bırakmazlar.  
Geleneksel ISG pratiğinde 3 korunmadan bahsedilir: birincil-ikincil-üçüncül korunma.  Yasal MH 
tanımlamasının bu kategoriler dışında yani bir tanımlamaya “dördüncül korunma” gibi bir kavram 
olduğunu;  dördüncül korunma tanımlaması olduğunu iddia ediyorum. Bu evrede kişinin kendisinde olan 
hasar nedeniyle sürdüremeyeceği sosyal yaşamının tazmin ve devamının sağlanması koşulları 
oluşmaktadır; bunun için de maluliyet derecesinin belirlenmesi süreci de işin içine girmektedir.   Sonuçta, 
MH/İİH tüm dünyada yeterince saptanamamakta, kayıt altına alınamamaktadır.  Bu sorunun ancak yeniden 
bir terminolojik tanımlamayla çözüm bulacağını; bunun için de tıbbi MH, yasal MH, etyolojik tanımlama, 
üçüncül-dördüncül korunma, maluliyet-tazminat belirleme koşullarının hepsinin beraberce mevcut yasal 
kapılar içinde kalmadan bilimsel olarak tekrar tanımlanması bunların yeni şekillenecek yasal ve sosyal 
yapıya uyarlanması gerektiğine inanıyorum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Meslek hastalıkları, yeni terminoloji 
E-posta: akkurtbr@gmail.com 



 Yazar: Prof. Dr. Ayşe Gül Güven, Osmangazi Üniversitesi 

Oturum Adı: Meslek Hastalıkları Önlenebilir ve Tespit Edilebilir mi? Nasıl? 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/09:30-11:30 

Yer: Sadabad Salonu 

Konu: Meslek Hastalığı olarak işitme kaybı ve ses problemleri 

  
Ani patlama ya uzun süreli yüksek şiddetteki gürültüye maruz kalma geçici ya da kalıcı işitme kayıplarına 
yol açar. Gürültüye bağlı işitme kaybı en fazla madende, yapı ve imalat işlerinde çalışan kişilerde görülür. 
Gürültülü işyerinde çalışmak sadece işitme kaybı değil gürültüde sesini duyurmaya çalışan kişide sesin hor 
kullanımına bağlı ses kısıklıklarına da neden olur. Ses kısıklıkları ya da sesin yitimi ayrıca işi gereği sesinini 
uzun süre kullanması gereken kişilerde ses hijyenine ve ortam koşullarına bağlı olarak da ortaya çıkar. 
 
Bütün meslek hastalıkları gibi işitme ve ses kayıpları da önlenebilir. Bu sunu normal işitme, işitmeyi 
etkileyen gürültü tipleri, gürültüye bağlı işitme kaybı tipleri ile başlayacaktır. Sesin normal üretimi ve bu 
üretimi etkileyebilecek, sesin hor ve zor kullanımına yol açan çalışma koşullarına da değinilecek ve her iki 
problemle ilgili girişim, koruma ve önleme teknikleri ile bitirilecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Gürültü, gürültüye bağlı işitme kaybı, mesleki ses hastalıkları 
E-posta: guvengulayse@gmail.com 



Yazar: Doç. Dr. Serin Mezarcıöz, Çukurova Üniversitesi 

Oturum Adı: İş Kazalarının Önlenmesinde Neler Yapılabilir?  
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/09:30-11:30 

Yer: Haliç Salonu 

Konu: Tekstil İşletmelerinde İş Kazaları, İş Sağlığı Ve Güvenliği 

 
Ülkemiz ihracatında lider konumda olan tekstil sektörü; bölgemiz sanayisi, ekonomisi ve istihdamı 
açısından çok önemlidir. Tekstil sektöründeki yoğun rekabet ve çalışma ortamı beraberinde iş kazalarını ve 
meslek hastalıklarını da getirmektedir. 
 
Türkiye’deki işverenlerin uygulaması gereken sağlık ve güvenlik standartlarını kapsayan 6331 nolu iş sağlığı 
ve güvenliği kanunu, 30 Haziran 2012 tarihli, 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu makale 6331 
no lu kanunun getirdiği başlıca yenilikler ve Tekstil çalışanları üzerine etkileri hakkında bilgi vermektedir. 
Gelişen ve genişleyen bir sektör durumunda olan tekstil sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği konusu; “Yangın, 
Gürültü, Tozlar, Kimyasal Riskler ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Riskler” başlıkları altında incelenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: tekstil, iş kazası, iş güvenliği 
E-posta: smavruz@cu.edu.tr 



 Yazar: Enes Gündüz, Erciyes Üniversitesi 

Oturum Adı: İş Kazalarının Önlenmesinde Neler Yapılabilir? 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/09:30-11:30 

Yer: Haliç Salonu 

Konu: Develi Küçük Sanayi Sitesinde Bulunan İşletmelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği (İsg) Yönünden 
Değerlendirilmesi 

 
Bu çalışma Develi Sanayi Sitesinde bulunan işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından değerlendirilmesi, 
işverenin ve çalışanların konuya ilgilerinin çekilmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sorunların tespit edilerek 
çözüme katkıda bulunmak amacı ile yapılmıştır. 15 Kasım – 15 Aralık 2013 tarihleri arasında Develi Küçük 
Sanayi sitesinde bulunan 249 işletme ziyaret edilerek, her işletmeden bir kişiye yüz yüze görüşme yöntemi 
ile anket uygulanmış, işyeri ortamı gözlemlenerek tehlikeli durum ve davranışlar tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen ilk bulgulara göre; çalışmaya katılanların yaş ortalaması 39,51±0,77, ilk 
çalışmaya başlama yaş ortalaması 13,95 ± 0,18 bulunmuştur. İşletmelerin %21,0’inde işveren dışında 
çalışan bulunmamakta, % 65,3’ünde ise işveren dışında 1-3 çalışan (çırak ve stajyer hariç) bulunmaktadır. 
İşletmelerin %55,6’sında çırak veya stajyer bulunmamakta, %33,5’inde bir çırak veya stajer bulunmaktadır. 
Ankete katılanların %15’i emekli olduğunu, %45,6’sı düzenli sigorta primlerinin yattığını ifade etmişlerdir. 
Ankete katılanların %71,7’si çalışanların isg eğitimlerinin yapılmadığını, %68,1’i çalışanların sağlık 
muayenelerinin yapılmadığını, % 61,8’i İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında hiç bilgi sahibi olmadıklarını, 
%82,0’si tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta 1-9 çalışanı olan işletmelere devlet desteğinden haberdar 
olmadıklarını belirtmişlerdir. Deneklerin %81,9’u çalışma ortamlarını güvenli bulduklarını belirtmiş, ancak 
ziyaret anında yapılan gözlemde işletmelerin sadece %1,6’sında yeterli uyarı levhası bulunduğu, %58,5’inde 
tehlikeli durum, %56,5’inde tehlikeli davranışların olduğu tespit edilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Küçük Sanayi Sitesi 
E-posta: egunduz@erciyes.edu.tr 



Yazar: Doç. Dr. Yunus Biçen, Düzce Üniversitesi 

Oturum Adı: İş Kazalarının Önlenmesinde Neler Yapılabilir? 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/09:30-11:30 

Yer: Haliç Salonu 

Konu: Risk değerlendirmesinde insan faktörünün etkisi 

 
Bu çalışmada bulanık mantık metodu kullanılarak insan faktörünü sisteme dâhil eden esnek ve çok yönlü 
bir risk değerlendirme arayüzü geliştirilmiştir. Klasik yöntemde risk faktörü hesaplanırken kişi sayısı sisteme 
sadece bir çarpan olarak eklenirken, önerilen yöntemde kişi sayısı ile birlikte karakteristik özellikleri de 
sisteme dâhil edilmektedir. Böylece tehlikelerin oluşma olasılıklarını etkileyecek insan davranışlarından 
kaynaklanan unsurlar sistemde bulanık mantık yardımıyla eklenmiş olmaktadır. Bulanık mantık risk 
değerlendirme kuralları, PILZ metodu esas alınarak oluşturulmuştur; Ancak PILZ metodunun aksine bulanık 
mantık yöntemindeki yumuşak geçiş avantajı sayesinde PILZ tablosu sınır sayıları azaltılmıştır. Eğitsel bir 
materyal için birçok farklı uygulamada tercih edilen LABVIEW programı kullanılarak, esnek ve kullanıcı 
dostu bir risk değerlendirme arayüzü geliştirilmiştir. İnsan faktörü, kişi sayısından bağımsız (ayrık) olarak 
risk değerlendirme sürecine dâhil edilmiştir. Tasarlanan arayüz, kullanıcının birçok farklı seçenek ve 
kombinasyon dahilinde oldukça geniş bir yelpazede risk değerlendirmesi yapabilmesine olanak 
sağlamaktadır. Arayüzün test edilmesi amacıyla örnek olarak 100kV’luk bir yüksek gerilim hücresi 
seçilmiştir. Uygulama sonucunda, sistemdeki risk faktörünün kişisel özelliklerin olumsuz olduğu durumlar 
için arttığı gözlenmiştir. İnsan faktörünün olumlu ve olumsuz durumları sistemdeki toplam risk bandını 
önemli oranda değiştirmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Risk Değerlendirme, İnsan Faktörü, Bulanık Mantık, Arayüz, Yüksek Gerilim 
E-posta: yunusbicen@duzce.edu.tr 



 Yazar: Oğuz Yıldız, TÜPRAŞ 

Oturum Adı: İş Kazalarının Önlenmesinde Neler Yapılabilir? 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/09:30-11:30 

Yer: Haliç Salonu 

Konu: Petrol Rafinerilerinde Kapsamlı Bakım İşlerinde İş Güvenliği Yönetimi 

 
Petrol Rafinerisi kapsamlı bakım faaliyetlerinde iş güvenliği önlemleri ve uygun metodlar kullanılarak iş 
kazalarının önlenmesi aşağıda verilen konu başlıkları altında ele alınacaktır. 
 

 İş İzin Sistemi kapsamında ; 
• İş Tehlike Analizi 
• Son Dakika Risk Değerlendirmesi  
• İşe Başlamadan 5 Adım 
• İş Başı Emniyet Konuşması  
• Elektriksel ve Mekanik Izolasyon; Etiketleme ve Kilitleme 
• Ateşli İş İzni 
• Emin Giriş İzni ve Kurtarma Planı 
• İskele İzni 
• Kazı İzni 

 Tehlikeli Durum, Tehlikeli Davranış ve Ucuz Atlatılan Olay (Ramak Kala) Raporlama 
 İş Güvenliği Eğitim Modülleri  

• Kapalı Kaplara Giriş ve Inert Ortamda Çalışma Emniyeti  
• Azotun tehlikeleri ve korunma, 
• Yüksek başınçlı su ile temizlik, 
• İskele kurma ve muayene, 
• Hat ayırma ve pozitif izolasyon  
• Ateş hattı, birbiriyle etkileşimi olabilecek işler, 
• H2S tehlikeleri ve alınması gerekli olan korunma tedbirleri  
• Pyroforik ( Demir sülfür) yangınlarının oluşumu ve alınması gerekli tedbirler, 
• Gaz (LEL, O2, H2S,CO) testi ölçümü bilgilendirme, 
• Kumlama, 
• Yük kaldırma eğitimi, Vinç, Platformlu Kaldırma Ekipmanları olası tehlikeler ve alınması gerekli olan 
tedbirler 
• Kazı çalışmaları,  
• Katalist elleçleme  
• Yüksekte çalışma  

 Bu Kazaları Önleyemez miydik? Toplantıları  
 Disiplin ve Ödül Politikaları ve Uygulamaları 
 Müteahhit Yönetim Sistemi SEÇ Değerlendirmeleri 
 Üst Yönetim SEÇ Taahüdü ve Görünür Liderlik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği Önlemleri, İş İzni, İş Tehlike Analizi, İş Güvenliği Eğitimleri  
E-posta: oguz.yildiz@tupras.com.tr 



Yazar:  Nihat Eğri, OIC OSHNET Temsilcisi 

Oturum Adı: Global İSG Bilgi Ağı 
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/13:00-14:15 

Yer: Tophane Salonu 

Konu: İslam İşbirliği Teşkilatı İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Ağı 

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü (İSGÜM) ve İslam Ülkeleri 
İstatistik Ekonomik Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) arasında farklı tarihlerde ortak işbirliğine 
dair görüşmeler yapılmıştır. Gerçekleştirilen toplantıların neticesinde her iki kurum birden fazla alanda 
muhtemel işbirliği fırsatları tespit etmiş, bu alanlarda gerçekleştirilebilecek ortak projeler üzerinde fikir ve 
teklif alışverişinde bulunmuş ve karşılıklı müzakereler neticesinde somut bir takım hususlarda da 
anlaşmaya varmışlardır. Bu hususlardan birisi olan Uzman Değişim Projesidir. Bu proje kapsamında İİT 
üyesi ülkelerden birer uzman davet edilmiş ve oluşturulan 8 kişilik bir grup 24–28 Mayıs 2010 tarihinde 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bir çalışma ziyareti 
gerçekleştirmiştir. Bu çalışma ziyareti ile üye ülkelerin yararlanabileceği iş sağlığı ve güvenliği bilgi ağının 
kurulmasının temelleri atılmıştır. 15 farklı üye ülkeden 16 katılımcının iştiraki ile Ankara’da 16-17 Mayıs 
2011 tarihlerinde yapılan I. OIC-OSHNET toplantısı ile bilgi ağı kurulmuştur. Bu bilgi ağı, zamanla İİT üye 
ülkeleri arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında birçok faaliyetlerle bilgi paylaşımının gerçekleştiği ve ilki 
İstanbul’ da 10 Eylül 2011 tarihinde 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongre’sinde yapılan ve iki yılda bir 
yapılmasına karar verilen İslam İşbirliği Teşkilatı Çalışma Bakanları zirvesi gibi çok başarılı neticeler veren 
bir projeye dönüşmüştür. Coğrafi olarak Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü olan Türkiye, bu proje 
ile Asya ve Avrupa kıtaları arasında iş sağlığı ve güvenliği alanında da bilgi akışı sağlayan bir köprü olmaya 
devam edecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İİT, İSG,Bilgi Ağı,  
E-posta: negri@csgb.gov.tr 



 Yazar:  Hasan Denek 

Oturum Adı: Maden Sektöründe İSG  
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/13:00-14:15 

Yer: Eyüp Salonu 

Konu: Maden Sektöründe İsg 

 
Maden Sektörü ve Madencilik Faaliyetleri Değiştirilemeyen bir takım doğal şartlarla iç içe bulunduğu için, 
yüksek risklilik taşıyan süreçleri barındırmaktadır.  
 
Maden Projeleri açısından amaçlanan durum: İşletme projelerinin öngörülerinin, uygulamada alınan 
sonuçlarla örtüşmesi ve risk değerlendirmelerinin doğru yapılarak işletme hedeflerine ulaşılabilmesidir. 
Maden İşletme projelerinde, projenin oluşumu ve gelişiminde çeşitli aşamalar mevcuttur. Bir Maden 
projesi yatırım düşüncesi olarak ortaya çıkmasından sonra geçirdiği tüm aşamalarda farklı mühendislik 
dallarından pek çok yönetici ve uygulayıcının çok çeşitli görevleri ortaya çıkar. Bu görevlerin tanımlanması, 
projenin bütün uygulama aşamalarının bu dağılıma göre planlanması Madencilik faaliyetleri yönetimlerinin 
öncelikli görevleri arasındadır. 
 
Bir Maden İşletmesinde İş Sağlığı ve Güvenliği adına yapılacak tüm çalışmalar, genel olarak Risk Yönetimi 
başlığı altında değerlendirilir. 
 
Risk Yönetimi, kısaca maden işletmesindeki ana faaliyetlerin doğasında bulunan tehlikelerin tanımlanması, 
risklerin tahmini ve derecelendirilmesi, önlemler ve izleme aşamalarından oluşur.  
Bir maden işletmesinde genel olarak aşağıdaki faaliyetler bulunur:  
1) Kazı İşleri  
2) Delme-Patlatma İşleri 
3) Destekleme İşleri  
4) Nakliye İşleri 
5) Enerji ve Mekanizasyon 
6) Su Drenajı 
7) Havalandırma İşleri 
Maden İşletme Projelerinde, Risk Yönetiminin birinci Adımı Tehlikelerin Belirlenmesi ve tanımlanmasıdır.  
Tehlikelerin Belirlenmesinde iki ana yaklaşım vardır, Bunlar: Geriye Dönük, dolaylı analiz, İleriye Dönük, 
doğrudan analizdir.  
Geriye dönük dolaylı analizlerin düzgün şekilde yapılabilmesi için, benzer projelerde gelişen kazaların ve 
ramak kala raporlarının ciddi şekilde incelenmesi ve yeni projenin İSG politikaları ve risk yönetim 
planlamasında modellenmesi gerekir.  
Türkiye’de yeraltı maden faaliyetleri sırasında yaşanmış olan maden kazalarının: 
• %44’ünün göçük,  
• %34’ünün grizu patlaması, 
• %14’ünün yangın,  
• % 4’ünün patlama, 
• % 3’ünün gaz boşalımı,  
• % 1’inin diğer (kaya düşmesi ) 
olarak ortaya çıkmıştır.  
 
Bu ve benzer işlere ait istatistikler yeni faaliyete giren bir maden işletmesine ait risk yönetim 
planlamasında ve ileriye dönük doğrudan tehlike tanımı ile ilgili analizlerde kullanılmalıdır.  
 
 
 
E-posta: hasan.denek@gmail.com 



Yazar: Doç. Dr. Fuat Bayram, Marmara Üniversitesi 

Oturum Adı: Hukuki Boyutuyla İSG  
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/13:00-14:15 

Yer: Sadabad Salonu 

Konu: Hukuki Boyutu ile İSG: İSG Denetimi 

 
İş sağlığı ve güvenliği hakkının yaşama geçirilebilmesinde devlet için belirlenen görevler, kural koyma, 
kuralın uygulanmasını denetleme ve kuralın uygulanmaması halinde ise yaptırım uygulamadır. İşveren için 
belirlenen görevler ise, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ana yapısını teşkil eden iş sağlığı ve güvenliği 
yükümlülükleri biçiminde ortaya çıkar. 20. yüzyılın sonu ve 21.yüzyılın başlarında çalışma ilişkileri, üretim 
süreç ve modellerindeki teknoloji odaklı hızlı değişim ve çeşitlilik, işçiyi koruma ilkesini ve bu ilkenin içerini 
düzenleyen hukuk kurallarını da etkilemiştir. Türk iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının değişim sürecinde 
belirtilen etmenlerin yanında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum süreci de belirleyici bir rol 
oynamıştır.Uyum süreci çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin Avrupa Birliği yönergeleri esas alınarak 
hazırlanan iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri ve en son çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, Türk iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının ana gövdesini oluşturmaktadır.  Modern bir iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatına sahip olan Türkiye’de, iş kazaları ve meslek hastalıklarının izlediği olumsuz seyir,  iş 
sağlığı ve güvenli açısından mevzuattaki modernleşme ve ilerlemenin uygulamaya yansımadığını 
göstermektedir. Bu durumun en önemli nedenlerden birisi iş sağlığı ve güvenliği denetiminin yetersizliğidir. 
İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyebilmek için sadece mevzuat geliştirmek ve yürürlüğe koymak 
yeterli olmamakta; bu mevzuatın etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak da gerekmektedir. İş kazaları 
ve meslek hastalıkları rakamlarının izlediği olumsuz seyir yeterli ve etkin bir denetimle değiştirilebilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: iş sağlığı ve güvenliği denetimi, iş güvenliğinde denetim 
E-posta: drfuatbayram@yahoo.com 



Yazar: Yusuf Çelebi, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu  

Oturum Adı: Çalışma Yaşamında Engelliler   
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/13:00-14:15 

Yer: Hasköy Salonu 

Konu: Engelli İstihdamı 

 
Son on yılda elde edilen en büyük gelişme kamu kurumlarında engelli personelin istihdam edilmesi için 
öngörülmüş olan zorunlu kontenjan sınırının artırılmasıdır. Personelin % 2 si oranında engelli istihdam 
zorunluluğu % 3 e yükseltilmiştir. Bunun sonucunda 2002 yılına göre engellilerin istihdamında çok büyük 
gelişmeler yaşanmıştır. 2002-2014 yılları arasında istihdam edilen engelli sayısı kıyaslandığında 2002 yılı 
itibariyle toplam (5.777) iken, Nisan 2014 tarihi itibariyle bu sayı (32.867)’e yükselmiş, 2002 ila 2014 yılları 
arasındaki değişim ise yaklaşık % 570 olmuştur. 
 
Kamuda engelli personelin istihdamı için kişilerin engellilik durumlarına göre bir sınav gerçekleştirilmeye 
başlandı. Kısaca adına EKPSS sınavı denilen bu sınavın sadece memur atamalarında değil işçi alımlarında da 
geçerli hale getirilmiştir. 
 
Engellilerin genelde yardımcı hizmetlerde çalıştırıldığını istisnalar hariç olmak üzere kurumların ana 
hizmetlerinde çalıştırılmadığını ifade edebiliriz. Engelli olan üst düzey yöneticilerin sayısı bir elin 
parmaklarını geçmez.  
 
Engellilerin istihdamını düzenleyen Yönetmelikte: “.. engelliler engellilik durumlarını artırıcı ve ek engel 
getirici işlerde çalıştırılamaz.” Hükmüne yer verilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında engelliler için 
getirilmiş olan bu düzenleme çok önemlidir. Aynı Yönetmelikteki bir diğer hüküm ise; engellilerin çalışma 
ortamlarının engelliye göre düzenlemesi zorunluluğuna ilişkin yönetmeliklerde düzenleme yapılmıştır. 
Engelli personelin verimli çalışmaları için gerekli olan donatıların kurumlar tarafından alınması zorunludur. 
İş Sağılığı ve Güvenliği Hakkında Kanunu ve Yönetmeliğinde engelli personelin engellilik durumlarına göre 
gerek vücut bütünlüğü gerek ruhsal bütünlüğü açısından tehlike oluşturabilecek durumların tespiti ve 
bunlara ilişkin tedbirlerin yer verilmemiştir. Adeta engelli personel normal kişiler gibi değerlendirilmiştir. 
Bu eksikliğin kısa süre içinde giderilmesi gerekmektedir. 
Bununla birlikte iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile işyerlerinde işçinin sağlığının korunması için tedbirlerin 
alınması zorunluluğuna yer verilmesi çok önemlidir. Engellilerin bir kısmı işyerlerinde geçirdikleri kazalar 
sebebiyle engelli hale gelmişlerdir. Kanun ve yönetmelik kapsamında alınması zorunlu olan güvenlik 
tedbirlerinin iş kazalarını önemli ölçüde azaltacağını umulmaktadır. Ayrıca söz konusu Kanun ve 
Yönetmelikle işçi sağlığı konusunda sağlık ekiplerinin işyerlerinde bulundurulması zorunluluğuna yer 
verilmesi hususu da engelliler için ayrı bir anlam taşımaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-posta:yusufcelebi.tsk@gmail.com 



 Yazar: Dr. Hayri Baraçlı, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Oturum Adı: Çalışma Yaşamında Engelliler   

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/13:00-14:15 

Yer: Hasköy Salonu 

Konu: İstanbul’da Erişilebilir Toplu Ulaşım 

 
Nüfusumuzun önemli bir bölümünü oluşturan engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması konusunda 
İETT olarak önemli çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sadece toplum barışı açısından değil 
aynı zamanda büyük hedefler peşinde koşan ülkemizin bu hedeflere ulaşabilmesi için her bir 
vatandaşımızın yapacağı katkının değeri açısından da önem taşımaktadır. Devlet kurumları engelli 
vatandaşların verimliliğini en üst düzeye çıkaracak imkanları onlara sağlamakla yükümlüdür. Bu 
sorumlulukların en başında engelli vatandaşlarımızın şehir içindeki seyahatlerini kolaylaştırmak adına toplu 
ulaşım hizmetlerine erişilebilirliğin en üst düzeyde sağlanması gelmektedir. Yapılan yasal düzenleme ile 
toplu taşıma araçlarının tamamının 2018 yılına kadar engelli erişimine uygun olması zorunluluğu 
getirilmiştir.  
 
İstanbul’da lastik tekerlekli toplu taşıma hizmetlerinden sorumlu olan İETT, hizmet anlayışını İstanbul’da 
toplu ulaşıma ihtiyaç duyan herkesin bu hizmete erişimini sağlamak üzere kurmuştur. İETT, filosunda 
bulunan tüm İkarus ve Man marka araçları servisten kaldırmış, yeni aldığı yüzde yüz engelli erişimine uygun 
ve alçak tabanlı araçlarla filosunun tamamını erişilebilir hale getirmiştir. Aynı zamanda araç içerisinde 
bulunan sesli anons sistemi ve dijital ekranlar aracılığıyla yapılan bilgilendirmelerle toplu ulaşımın 
kolaylaştırılması sağlanmaktadır. Ayrıca durakta bekleyen yolcuların bilgilendirmesi amacıyla İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle araç dışı anons sistemi üzerinde yapılan çalışmalar da devam 
etmektedir. Araçların erişilebilirliğinin yanında durakların ve aktarma noktalarının tamamının erişilebilir 
hale getirilmesi için yapılan düzenlemelerin büyük bir kısmı tamamlanma aşamasındadır.  
 
İETT, İstanbul’daki engelli vatandaşlarımızın toplu ulaşımını temin ederken aynı zamanda kendi bünyesinde 
çalışan engelli personeli için de önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çalışmalardan en önemlisi Beyaz 
Ay Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen engelli personelin motivasyonunun sağlanması ile doğru işlerde 
istihdam edilmelerine yönelik yürütülen projedir. Bu proje ile kurumumuz bünyesinde çalışan toplam 193 
engelli personelin durumu incelenerek kendileri için en uygun çalışma ortamının hazırlanması 
amaçlanmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Yazar: Doç. Dr. Gökhan Aslan, Anadolu Üniversitesi 

Oturum Adı: İnşaat Sektöründe İSG  
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/14:45-16:00 

Yer: Sadabad Salonu 

Konu: İnşaat Sektöründe Dramatik İş Güvenliği Eğitimi 

 
İnşaat sektöründe iş kazaları, manevi hasarların yanı sıra önemli maddi zararlara da yol açmakta, verimliliği 
düşürmekte ve sektörün imajını zedelemektedir. İnşaat sektöründe iş kazalarının en aza indirgenmesi, ülke 
ekonomisinin zarar görmemesi ve manevi kazançlar sağlama potansiyeli bakımından son derece önemlidir. 
Geçmiş çalışmalar, iş güvenliği konusundaki eğitim ve bilgi eksikliğinin iş kazalarının en önemli 
nedenlerinden biri olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın ana amacı, Türk inşaat sektöründe iş kazalarının 
azaltılmasına ve ölümcül ve ağır yaralanmalı iş kazalarının sıfırlanmasına yönelik sektöre katkıda bulunacak 
ve işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerinde kullanılabilecek iş kazaları örneklemlerini gösteren dramaların 
hazırlanmasıdır. İnşaat sektöründe işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılan araştırmalar, iş güvenliği 
eğitimlerinin yetersiz ve teorik olmasından dolayı iş kazalarını önlemede eksik kaldığı gerçeğini 
göstermektedir. İnşaat sektöründeki çalışanların eğitim düzeylerinin düşük olmasından dolayı teorik iş 
güvenliği eğitiminde istenen başarıya ulaşılamamaktadır. Bu çalışmanın düşünülmesindeki en önemli 
neden, eğitim yetersizliğinden dolayı istenen başarıya ulaşılamayan inşaat sektörü iş güvenliği eğitimini 
dramalar ile daha etkin bir iş güvenliği kaza önleme programını hayata geçirmektir. Dramalar vasıtasıyla 
verilecek eğitimlerde mizah unsurunun da olması nedeniyle eğitimlerin etkileyici ve akılda kalıcı olması 
planlanmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Drama, İşçi Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimi, İnşaat Sektörü 
E-posta:gokhana@anadolu.edu.tr 



 Yazar: Doç. Dr. Rıfat Akbıyıklı, Sakarya Üniversitesi 

Oturum Adı: İnşaat Sektöründe İSG 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/14:45-16:00 

Yer: Sadabad Salonu 

Konu: İnşaat Sektöründe İSG 

İnşaat sektöründe diğer endüstriyel sektörlere göre daha çok ciddi kazalar olmaktadır. İnşaat sektörünün İş 
Sağlığı ve Güvenliği riskleri yöneticiler için büyük güçlükler içermektedir. Sektör kendine özgü olan 
projeleri, sürekli değişen çevresi, çok rekabetçi bir ihale sistemi ve çok sirkülasyonu olan bir işgücü özelliği 
ile tanınmıştır. İnşaat, kendini oldukça tehlikeli yapan belirli özelliklere sahiptir. Bunlar:  çeşitli aktiviteler 
içerisinde bulunan çok sayıdaki işgücü, iş ilerledikçe sürekli değişen şantiye şartları, işgücünün sabit bir 
işyeri olmaması ve inşaatı devam eden yapıların etrafında sürekli hareket halinde olunması. Her ülkedeki İş 
Sağlığı ve Güvenliği kurallarının ortak hedef ve amacı inşaat işlerinin güvenlik ve refahını geliştirmektir. 
Hukuksal çerçeve sadece rehberlik değil aynı zamanda inşaat sahalarında insan davranış ve hareketlerine 
de kısıtlar getirerek özelinde şantiyelerin ve genelinde endüstrinin güvenlik performansının gelişmesini 
sağlamaktadır. 
İnşaat sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) için pek çok birbirinden farklı ve ayrık faktörlerin olması 
gereklidir. Bu çeşitli faktörler üç temel ve birbiri ile ilişkili başlık kapsamı içerisine konabilmektedir:  
Makine-ekipmanlar, prosedürler ve insanlar. Başarılı olabilmek için bu üç hususun hepsinin en yüksek 
kalitede olmasını ve harmoni içerisinde çalışmasını gerektirir. Bahsi geçen bu üç başlık içeriğini bir arada 
tutan ve gerekli birbirine bağlılığı sağlayan Yönetim Sistemidir. 
 
İş sağlığı ve güvenliğinin esas amacı insanların sağlık ve mutluluğunu bozacak olayları minimize ederek 
sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmaktır. Bu amacı elde edebilmek için ana başlıklar şunlardır: 
 
• Çalışanları korumak 
• Üretim güvenliğini korumak 
• İş çevresini korumak 
 
Neden sağlık ve güvenlik yönetimi? Ana sebepler iş kaybını ve iş kazalarını önlemek, insan kaynaklarının 
kaybını önlemek, işleri zamanında bitirmek ve işletmeyi gereksiz cezalar ve tazminatlar ödemekten uzak 
tutmak ve korumaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İnşaat, İSG, Kaza, Hukuk 



 Yazar: Prof. Dr. Zeynep Şimşek, Harran Üniversitesi 

Oturum Adı: Günümüz Çalışma Hayatında Göçer ve Mevsimlik Çalışanlar 
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/14:45-16:00 

Yer: Kasımpaşa3-4-5 Salonu 

Konu: Tarımda Mevsimlik Gezici Nüfus’un Sağlık Göstergeleri ve İş Sağlığı Programları 

 
Sağlıkta bölgesel eşitsizlikleri azaltmak için risk altındaki grupları belirlemek,  ihtiyaçlarını tanımlamak ve 
ihtiyaçlara uygun hizmet sunum sistemlerini geliştirmek gerekmektedir.  Bu çalışmada operasyonel 
araştırma yöntemiyle; Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda mevsimlik tarımda çalışan nüfusun Türkiye 
karşılaştırmalı sağlık göstergeleri hesaplanarak, elde edilen sonuçlara göre geliştirilen iş sağlığı ve 
güvenliğine yönelik programları açıklamak amaçlanmıştır. Operasyonel araştırmanın ilk adımını Harran 
Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İşbirliğiyle yürütülen,  niceliksel ve niteliksel bir araştırma 
olan ‘Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması’ oluşturmuştur.  Bu 
araştırmada sosyo-demografik göstergeler ve sağlık ölçütleri hesaplanarak, Türkiye ve Bölge göstergeleri 
ile karşılaştırılmıştır. Bu grupta maruz kalınan olumsuz çevresel faktörlerin yüksek olduğu,  ana-çocuk 
sağlığı ve genel mortalite ve morbidite ölçütlerinin ise en az 3,5 kat daha yüksek olduğu saptanmıştır. 
Bulgulara dayalı olarak sağlık çalışanları, tarım iş aracıları, din görevlileri, il yöneticileri, medya ve çiftçiler 
için materyaller geliştirilip eğitim programları uygulanmıştır. Ayrıca, mevsimlik tarım işçileri arasından 
sağlık aracıları yetiştirilerek hizmet sunmaları sağlanmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Mevsimlik gezici tarım nüfusu, sağlık göstergeleri, iş sağlığı programları 
E-posta:zsimsek@harran.edu.tr 



 Yazar: Elif Atasoy Mert, ÇSGB 

Oturum Adı: Günümüz Çalışma Hayatında Göçer ve Mevsimlik Çalışanlar 
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/14:45-16:00 

Yer: Kasımpaşa3-4-5 Salonu 

Konu: Tarımda İSG ve ÇSGB/İSGGM Tarafından Yürütülen Faaliyetler 

 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu yayımlanmadan önce, tarım işletmelerinin; çalışan 
sayılarının 50’nin altında olması ve dolayısıyla 4857 sayılı İş Kanunu’nu kapsamına girmemeleri, küçük aile 
işletmeleri şeklinde çalışmaları, mevsimlik ve geçici iş gücünün yoğun kullanılması gibi çeşitli etmenlerden 
dolayı tarım sektöründe çalışanlar İSG hizmetlerinden yeterince faydalanamamaktaydı. Ancak Kanun’un 
yayımlanması ve sayı sınırlamasına bakılmadan tüm çalışanları kapsama almasıyla birlikte yasal 
yükümlülüğün getirilmesi, bu sektörde İSG konusunun ele alınmasını zorunlu hale getirmiştir.  
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) olarak tarım 
sektöründe İSG öncelikli gündem konularından biri olarak ele alınmış ve bu alanda çalışmalara hız 
verilmiştir. Hem işbirliği hem de saha çalışmaları gerçekleştirilmektedir.  
 
İlgili taraflarla işbirliği içerisinde konunun ele alınması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla 
“Tarımda İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Protokol taraflarının temsilcileriyle 
oluşturulan “Tarımda İSG Ortak Danışma Kurulu” yılda iki kere toplanmaktadır. 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitü Müdürlüğü tarafından bu alanda yürütülen saha çalışmaları devam 
etmektedir.  
 
Bu çalışmada, İSGGM tarafından tarımda İSG koşullarının geliştirilmesi ve ilgili tarafların farkındalıklarının 
arttırılması amacıyla yürütülen çalışmalar konu edilmiştir.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Tarım, İş Sağlığı ve Güvenliği, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
E-posta: elifatasoy@csgb.gov.tr 



 Yazar: Lütfi İnciroğlu, ÇSGB 

Oturum Adı: Günümüz Çalışma Hayatında Göçer ve Mevsimlik Çalışanlar 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/14:45-16:00 

Yer: Kasımpaşa3-4-5 Salonu 

Konu: Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma Ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) 

 
Ülkemizde genellikle işleyecek toprağı bulunmayan, yetersiz toprağa sahip olan ya da çeşitli nedenlerle bu 
toprakları işleyemeyen aileler, tarımsal işgücü talebi yoğun olan 38 ile giderek, gezici veya geçici tarım işçisi 
olarak çalışmaktadırlar.  
 
Mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden diğer illere aileleri ile birlikte 
giden vatandaşlarımızın bu süreçte ulaşım, barınma, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal çevreyle ilişkiler, 
çalışma ve sosyal güvenlik bakımından mevcut durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığınca 2010-2013 yıllarını kapsayan “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal 
Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi” METİP hazırlanmıştır. Ayrıca bu konuda bir strateji eylem planı da 
uygulamaya konulmuştur.  
 
Tarımda İş Aracıları Yönetmeliği ve 24.03.2010 tarihli ve 2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi çıkarılarak 
yasal dayanağa kavuşturulmuştur. 
 
Zor koşullarda çalışan mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayat şartlarının iyileştirilmesine 
yönelik Bakanlığımızca hazırlanan strateji ve eylem planı çerçevesinde 2010-2013 yılları arasında 38 il 
valiliğince hazırlanan 65 projeye 96 milyon TL ödenek aktarılarak gezici tarım işçilerinin mevcut 
durumlarının ulaşım, sağlık, barınma, eğitim, güvenlik ve sosyal çevreyle ilişkiler konularında çalışma ve 
sosyal hayat şartlarının iyileştirilmesi sağlanmıştır. 
 
Hedefimiz ülke genelinde zor koşullarda çalışan 300 bin mevsimlik gezici tarım işçisinin çalışma ve sosyal 
hayat şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktı. Dört yıl boyunca gerçekleştirilen projeler 
sonucunda toplamda 296 bin kişiye ulaşılarak tahsis edilen ödenekten yararlanmaları sağlanmıştır.  
 
Gönderilen ödeneklerin yaklaşık 72 Milyon TL’si barınma, alt yapı ve kolaylık tesisi, 5 milyon TL’si eğitim, 3 
milyon TL’si sağlık, 16 milyon TL’si ise diğer giderler için harcanmıştır. Sonuç olarak Bakanlığımızca 
yürütülen bu çalışma ile mevsimlik gezici tarım işçilerinin çalışma ve sosyal hayat koşullarını bütünsel ve 
çok boyutlu bir bakış açısıyla belirleyerek, oluşturulan eylem planı çerçevesinde iyileştirilmesi 
öngörülmüştür. 

 



 Yazar:  Doç. Dr. Mahmut Ekşioğlu, Boğaziçi Üniversitesi 

Oturum Adı: Ergonomi Neden İhtiyaçtır?  
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/14:45-16:00 

Yer: Fener Salonu 

Konu: Ergonomi & İş Sağlığı ve Güvenliği 

 
Ergonomi kısaca, sistem performansını ve insan esenliğini optimize etmek amacıyla insan-merkezli iş ve 
teknoloji sistemleri tasarlamak olarak tanımlanabilir. Bir insan-iş veya insan teknoloji sistemi karşılıklı 
etkileşimde bulunan insan, iş/teknoloji ve çevre temel öğelerinden oluşur. Ergonomi disiplini, sistem 
tasarımında fiziksel, zihinsel, sosyal, örgütsel, çevresel ve diğer ilgili faktörleri dikkate alan insan-merkezli 
bütünsel bir yaklaşımı teşvik eder. Bu yaklaşımda, sistem tasarımının bütün bu faktörlerin etkileşimini 
gözönünde bulundurarak eşzamanlı olarak sistem performansı ve güvenilirliği ile birlikte sağlık ve 
güvenliğin de optimize edilmesi beklenir. 
 
Söz konusu etkileşimlerin optimizasyonunda öncelikle çevresel (fiziksel ve sosyal) faktörler ve iş talepleri 
(fiziksel ve zihinsel) gözönünde bulundurulur. Çevresel faktörler çalışma alanının yerleşimi ve boyutları, 
görsel ve işitsel çevre (aydınlatma ve gürültü seviyesi), termal koşullar, solunan havanın kalitesi 
(kimyasallar, tozlar, vs.), radyasyon, sosyal destek, iş tatmini, moral ve motivasyon, yönetim tarzı, şirket 
kuralları, vardiya sistemi vb. içerir. iş talepleri ise, uygulanması gerekli kas kuvveti, 
kaldırılması/itilmesi/taşınması gereken yük ağırlığı, birim zamanda harcanması gereken enerji miktarı, 
çalışma temposu, el becerisi, algı, hafıza, problem çözebilme ve karar verebilme, vb. faktörleri içerir. Bu 
çevresel koşullar ve iş taleplerinin işgücünün farklı kapasite, sınır, ihtiyaç, davranış özellikleri ve kültürüne 
uydurulması gerekir. Aksi taktirde, sistem öğeleri etkileşimindeki uyumsuzluklar sağlık, güvenlik ve 
performans sorunlarına neden olurlar. 
 
Sistem veya ürün güvenliği daha tasarım aşamasında başlamak durumundadır. Güvenli, sağlıklı, verimli, 
çalışılması ve kullanımı kolay sistemler ve ürünler oluşturmak için, tasarımcılar yukarıda belirtilen insan 
özelliklerini ve insanın sistemin diğer elemenları ile etkileşimlerini anlamak ve bunları tasarımlarına 
uygulamak durumundadırlar. Tasarımlar sistemlerin/ ürünlerin güvenli ve normal çalışmasını, muhtemel 
suistimalleri, tehlike risklerini, ve bakım ve onarımlarının nasıl kolayca yapılması gerektiğini 
yansıtmalıdırlar. Ergonomi ilkeleri ve verileri bütün bunlara katkıda bulunur. Ergonomi ilkelerine göre 
tasarlanmış sistemler doğal olarak sağlıklı, güvenli ve yüksek performanslı sistemler olacaklardır.  Yalın bir 
şekilde söylemek gerekirse ergonomi, iş sağlığı ve güvenliğinin temelidir ve ergonomisiz toplam bir iş sağlığı 
ve güvenliği başarılması zor bir olgudur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Ergonomi, İş sağlığı ve Güvenliği 
E-posta: mahmut.eksioglu@boun.edu.tr 



 Yazar: Doç. Dr. Darçın Akın, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Oturum Adı: Ulaşım Sektörü ve İSG   
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/14:45-16:00 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Konu: Halk Sağlığı Açısından Dünya Trafik Güvenliği Rakamları 

 
2013 yılı istatistiklerine göre, her yıl dünyada karayollarında 1,24 milyon ölüm gerçekleşmektedir. Karayolu 
trafik ölümlerinin %92’si içinde Türkiye’nin de olduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde olmaktadır. Tüm 
dünyada kayıtlı araçların %53’ü bu ülkelerdedir. Hız kontrolü trafik kazası yaralanmalarını azaltmaktadır. 
Dünya nüfusunun %39’unu (2,67 milyar kişi) kapsayan sadece 59 ülkede kentsel hız limiti 50 km/sa olarak 
ve daha azı olarak uygulamakta ve yerel yönetimlerin bu sınırları daha aşağı çekmesine müsaade 
etmektedir. Alkollü araç kullanımı kaza riskini arttırmaktadır. Kandaki alkol konsantrasyonunun (BAC) 0,05 
g/dl’nin üzerindeki değerleri kaza riskini ciddi olarak arttırmaktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu dünya 
nüfusunun %66’sını kapsayan (4,55 milyar kişi) 89 ülke, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği kandaki alkol 
oranı sınırını olan 0,05 mg/dl ve daha azını zorunlu kılan kapsamlı bir yaptırım içermektedir. Kaliteli bir kask 
giymek kazalardan kaynaklanan ölüm ve ciddi yaralanma risklerini %40 ve %70’in üzerinde azaltmaktadır. 
İçlerinde Türkiye’nin de olduğu dünya nüfusunun %77’sini kapsayan 90 ülkede bütün sürücülerin, bütün 
yol ve motor türleri için kask giymelerini zorunlu kılmakta ve bu ülkelerin pek çoğu kask standardı 
uygulamaktadır. Emniyet kemeri kullanmak ön ve arka koltuktaki yolcuların ölüm riskini %40-65 ve %25-75 
oranında azaltmaktadır. Dünya nüfusunun %69’unu kapsayan ve içlerinde Türkiye’nin de olduğu 111 
ülkede bir araçta bütün yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğunu getiren kapsamlı bir kanunu 
vardır. 2007’den bu yana 88 ülke trafik kazası ölümlerini azaltmıştır. Bu da eğer yeterli politik sorumluluğun 
alındığında ilerleme sağlanabileceğini göstermektedir. Buna karşın, global düzeyde ölüm sayıları aynı 
kalırken 87 ülkede trafik kazası ölümleri artmıştır. Kanunlar ve denetimlerdeki ivmelenme arttırılmalı ve 
korumasız yol kullanıcılarının ölümleri azaltılmalıdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Trafik güvenliği, Halk sağlığı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
E-posta: dakin@yildiz.edu.tr 



 Yazar:  Hakan Özçelik, Mimar, TÜRK İŞ 

Oturum Adı: Ulaşım Sektörü ve İSG   
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/14:45-16:00 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Konu: 

Sosyal sorumluluk; kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak, ortak yaşama 
yönlenmeleridir. 
Toplumun çözüm üretilmesinde, iyileştirilmesinde, geliştirmesinde ve sosyal adaletin sağlanmasında 
öncelikli olarak belirlediği SS konuları şunlardır: 
1) Eğitim, 2) Sağlık, 3) Çevre    
 Bu konular sosyal devletin temel görevidir.  
Vergiler ve Sağlık primleri bunun için ödenir,  
SEKTÖR VE KAPSAM: Ulaştırma sektörü hava, deniz, demir ve karayolları olarak oldukça kapsamlı bir 
sektördür.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ocak ayı verilerine göre; ulaştırtırma sektöründe 2 419 
672 işçi çalışmakta olup bunun % 3,5 i olan 84.898 i sendikalıdır. 
SIKINTILAR  
1. Ve temel sorunumuz İŞÇİ ÖLÜMLERDİR. 
2- İşçi ölümlerini besleyen, işçi ölümlerini tetikleyen TAŞERONLUK DÜZENİ.  
3- İşçilik maliyetini; işçinin sağlık ve güvenliği bütçesinden kısmaya çalışan, parayı insan hayatından daha 
değerli sayan PARACI ANLAYIŞ.    
4- İşçileri kayıt dışı çalıştıran ve buna izin veren ANLAYIŞ.     
5- İşyerlerinin yasal ve ayrıntılı düzenlenmiş DENETİM çalışmalarını yeterince yapmayan İHMALCİ ANLAYIŞ,  
6- İşyerlerinde işçi haklarını takip edecek, yasalara aykırı hususlarda uyarılarda bulunacak, sorunların 
çözülmesi yolunda elini taşın altına koyacak işçi sendikalarının örgütlenmesini önleyen ANTİ-DEMOKRATİK 
ANLAYIŞ,  
7- İşçilerin sendikalaşma ve toplu iş sözleşmesi hakkını engelleyerek lokmasına göz diken FIRSATÇI 
ZİHNİYET, 
ÖL ÜMLÜ İŞ KAZALARININ YÜKSEK OLMASININ NEDENLERİ 
 Taşeron sistemi :  
(Anayasanın, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasasının, iş sağlığı ve güvenliği yasasının, 50’ye yakın 
yönetmeliğin yok sayıldığı HUKUKSUZ bir sistemdir.) 
 İşçi ve işverenlerin iş güvenliği ve sağlığı konusunda yeterli derecede bilgi sahibi olmaması 
 
        (İŞBAŞI ÖNCESİNDE İŞSAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMEMEKTE,  İŞ SAĞLIĞI VE     
        GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNE, MESLEKİ YETERLİLİK MERKEZİNİN YÖNETTİĞİ SERTİFİKASYON    
        KURALLARINA riayet edilmemekte,  İŞ SIRASINDA İŞ EMNİYETİ İÇİN GEREKLİ VE     
        DOĞRU TEÇHİZAT VERİLMEMEKTEDİR. ) 
 Meslek hastalığı tanı sürecinde yaşanan belirsizlikler :  
 Çevresel etkenlerin yanında işçi ve işverenlerin kazaları önleyici tedbirlere gerekli önemi 
vermemesi :  
 Kişinin yaptığı işte karşılaşabileceği olumsuz durumlara karşı yeteri derecede bilgilendirilmemesi :  
 Denetim yetersizliği :  
 İşyerinde sendika olmaması :  
 
İŞYERİNDE SENDİKA OLSA; İŞÇİ İŞE GİRDİĞİNDE İŞVERENLE ORTAK EĞİTİM YAPILMASI, yasa ve 
yönetmeliklerde yer alan hususların eksiksiz uygulanması,  işyeri kurullarının oluşturulması, sıfır iş kazası, 
sıfır ölüm hedefine birlikte çaba gösterilebilir.) 
-  
 

 



  Yazar:  Fatma Nur Başayar, ÇSGB 

Oturum Adı: Ulaşım Sektörü ve İSG   

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/14:45-16:00 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Konu: Otobüs Şoförleri ve İSG 

 
Ülkemizde kara yolu taşımacılığı, hem yolcu hem de yük taşımacılığı bakımından en çok kullanılan ulaştırma 
modudur. Kara yolu taşımacılığı faaliyetleri; çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olmak üzere tüm tehlike 
sınıflarını kapsayan faaliyetleri içermektedir. Araştırma kapsamında, kara yolu taşımacılığının bir alt kümesi 
olan yolcu taşımacılığı üzerine odaklanılmıştır. Müşterilerin beklentileri ve talepleri arasındaki çatışma, iş 
organizasyonunda yapılan sık değişimler, kara yolu ile yolcu taşımacılığında şiddetin, işe bağlı hastalıklara 
yakalanmanın, özellikle de işe bağlı stres ile kas-iskelet sistemi hastalıklarının artmasına yol açmaktadır. 
Her geçen gün trafiğe katılan çok sayıda araç, trafik sıkışıklığı ve yolların yetersizliği gibi dış etkenler de 
stresi artırmaktadır. Dolayısıyla, kara yolu ile yolcu taşımacılığına ilişkin faaliyetlerin özelliklerinin, çalışma 
ortam ve koşullarının, işin her safhasında kullanılan maddelerin, iş ekipmanının, hizmet yöntem ve 
şekillerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi; gerekli koruyucu ve önleyici tedbirlerin 
alınması gerekmektedir. 
 
Bu çalışmada kara yolu şehirler arası yolcu taşımacılığı sektörü iş sağlığı ve güvenliği açısından 
değerlendirilmiş olup konu ile ilgili literatür taraması yapılmış; konuya ilişkin Avrupa Birliği’ndeki örnekler 
sunulmuştur. Saha gözetimi ve anket çalışması olmak üzere iki kısımdan oluşan çalışmanın uygulama 
aşamasında, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
çalışma ortam ve koşulları gözlemlenmiş olup koşulların iyileştirilmesi için önerilerde bulunulmuş; Ankara 
Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ)’ni kullanan 138 otobüs şoförüne yüz yüze anket uygulanarak mevcut 
durum analizi yapılmıştır. Sonunda, kara yolu yolcu taşımacılığının çalışma ortam ve koşullarındaki fiziksel, 
psikososyal, ergonomik ve organizasyonel risk faktörleri ve sağlık etkileri değerlendirilmiş, koşulların 
iyileştirilebilmesi için öneriler geliştirilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Otobüs şoförleri, iş sağlığı ve güvenliği, kara yolu 
E-posta: fnbasayar@csgb.gov.tr 



 Yazar:  Doç. Dr. Belma Füsun Köseoğlu, Sağlık Bakanlığı 

Oturum Adı: İSG ve Rehabilitasyon  
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/14:45-16:00 

Yer: Hasköy Salonu 

Konu: ISG ve Rehabilitasyon 

 
Rehabilitasyon, kişinin hastalık veya yaralanmadan kaynaklanan özürlü ve engelli durumuyla tutarlı olarak, 
fiziksel, psikolojik, sosyal, işle ilgili, rekreasyonel ve eğitsel potansiyelini maksimal seviyeye ulaşması için 
bireye yardım etme sürecidir. 
 
Rehabilitasyon Uzman Hekimi özel tanısal değerlendirme araçları kullanır ve farmakolojik, fiziksel, 
psikolojik, eğitsel ve işle ilgili müdahalelerde  dahil olmak üzere bir çok tipte tedavi  uygulamaları yapar. 
Rehabilitasyon bir hastalık veya yaralanmanın başlangıcı ile başlayan ve bireyin toplumda bir rol elde 
etmesine  kadar devam eden  sürekli ve koordine  edilmiş bir süreçtir. 
 
Hastalar farklı özürlülüklerle ilgili kompleks problemlere sahip olduklarından, rehabilitasyon sıklıkla 
fizyoterapistler, iş-uğraşı terapistleri, hemşireler, sosyal çalışmacılar ve diğer uygun sağlık 
profesyonellerinin de dahil olduğu mültiprofesyonel ekip aracılığıyla sağlanır.  
 
Rehabilitasyon tıbbı beş yolla etkilidir; 
-Altta yatan patolojiyi tedavi, 
-Yetersizlik ve/veya özürlülüğü azaltma , 
-Komplikasyonları önleme  ve tedavi, 
-Fonksiyonları ve aktiviteleri düzeltme, 
-Katılımın sağlanması. 
Dünya da ciddi bir hastalık veya travmaya bağlı sağkalım oranları artmakta, bu da kompleks problemlere ve 
fonksiyonel özürlülüğe sahip olan kişilerin sayısında artışa yol açmaktadır. 
Mesleki yaralanma/ kaza   işten kaynaklanan vücut hasarı demektir. En çok etkilenen organlar omurga, 
eller, kafa, akciğerler, gözler, iskelet ve deridir. 
Özürlülük sonrası rehabilitasyon sonuçlarında başarının en bilinen birincil belirteci  kazançlı bir işe geri 
dönmek olduğundan, rehabilitasyon sonrası düşük istihdam oranları endişe vericidir. 

 



 Yazar: Doç. Dr. Hasan Aydın Bilgin, ODTÜ 

Oturum Adı: Patlayıcılar ve İSG   
Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/14:45-16:00 

Yer: Eyüp Salonu 

Konu: Patlayıcı Maddeler ve İş Sağlığı Ve Güvenliği 

 
Patlayıcı madde veya patlayabilir karışım, bir kimyasal bileşik veya bir kaç bileşiğin karışımı olup, ısı, darbe, 
sürtünme veya şok ile uyarıldığında (başlatıldığında) çok hızlı biçimde bozunmaya uğrayan ve çok büyük 
miktarlarda ısı ve gaz açığa çıkaran maddelerdir. Kimyasal bozunma, kendi kendini destekleyen (sürdüren) 
ve ısı açığa çıkaran bir tepkime olup, infilak veya patlama olarak adlandırılır. 
Tepkime sonucu açığa çıkan ürünler; 4000 0C’ye yükselen sıcaklık altında sıkıştırılmış gazlar olup, 100.000 
atmosfere (105 Pa veya 10.190 Kg/cm2) ulaşan basınçlar oluşturur. Ülkemizde üretilen patlayıcı madde 
veya patlayabilir karışımın bir kilogramından çıkan gaz hacmini örneklendirirsek; NFO 970 Lt/Kg, Kapsüle 
duyarsız Emülsiyon 990-1045 Lt/Kg, Jelatin Dinamit 895 Lt/Kg, Grizu Güvenli Dinamit 710 Lt/Kg gaz üretir. 
PATLAYICILARIN BAŞLICA ELEMENTLERİ 
Bütün ticari patlayıcılar; karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi kimyasal elementlerden oluşturulan kimyasal 
bileşiklerdir. Patlama dediğimiz çok hızlı yanma olayı için gerekli yakıt ihtiyacını karbon ve hidrojen 
görürken, oksijen yakıcı rolü görür. 
ANFO için tipik tepkime örnekleri: 
  94.5 %        5.5 % 
3NH4NO3 + CH2 ------› 7H2O + CO2 + 3N2 + 930 Kcal/Kg 
   92 %           8 % 
2NH4NO3 + CH2 ------› 5H2O + CO + 2N2 + 810 Kcal/Kg 
   96.6 %        3.4 % 
5NH4NO3 + CH2 ------› 11H2O + CO2 + 4N2 + 2NO + 600 Kcal/Kg 
 
PATLAYICI MADDELER NİÇİN TEHLİKELİ MADDE OLARAK ADLANDIRILIR 
1- Patlatma uygulamasında ya da gerçek arazi koşullarında; patlama ya da infilak her zaman ideal 
koşullarda gerçekleşmez ve küçük miktarlarda da olsa, daima NO (azotmonoksit, NO2 (azotdioksit), CO 
(karbonmonoksit), NH4 (amonyak), CH4 (metan) gibi zehirli gazlar ve katı karbon parçacıkları üretilir. Bu 
durum açık ocak patlatmaları için tehlike oluşturmasa da özellikle yeraltı ocak ve tünel patlatmaları için 
önemlidir. 
2- Patlayıcı dediğimiz kimyasal bileşikler, bünyelerinde yakıt ve yakıcı barındırdıklarından; yüksek ısı, 
darbe, şok ve sürtünme sonucu istem dışı, kazaen, patlama riski taşırlar. Kısacası ateşle barut her zaman, 
bir arada güvenli biçimde durmazlar. 
3- Kimyasal tepkime çok yüksek hızda gerçekleşir ve istem dışı bir uyarı aldıklarında, ateşleyici veya 
maden işçilerinin alanı boşaltmaları ve kaçıp canlarını kurtarmaları şansı yoktur. Bu durumu, yani patlama 
süresini daha iyi açıklamak için; 10 m yükseklikte basamaklara sahip bir taşocağında 89 mm çapında, 11 m 
derinliğinde delikler delindiğini ve bu deliğin dip tarafına 8 m kolon yüksekliği oluşturacak şekilde ANFO ve 
delik ağzına 3 m uzunlukta sıkılama yerleştirdiğimizi ve ANFO ticari isimli patlayıcının patlama hızının bu 
çaptaki delike 3200 m/s olduğunu kabul ettiğimizde, bu deliğin patlama süresi (8 m/3200 m/s=) 1/400 
saniye veya  2.5 milisaniye olur ve bu kadar kısa sürede işçi bir adım dahi atamadan oracıkta hayatını 
kaybeder. 
TALİHSİZ KAZALAR DERS ÇIKARMAMIZA (ÖĞRENMEMİZE) YARDIMCI OLUR 
Sunum esnasında çok değişik kaza örnekleri takdim edilecek ve patlayıcı maddelerin; iş sağlığı güvenliği 
açısından taşıdığı tehlikeler ve yüksek risk açıklanacaktır. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Patlayıcı madde, patlayabilir karışım, infilak, hızlı bozunma, zehirli gazlar, istem dışı 
patlamaya yüksek yatkınlık. 
E-posta: abilgin@metu.edu.tr 



 Yazar: Doç. Dr. Benal Yurtlu, On dokuz Mayıs Üniversitesi 

Oturum Adı: Tarımda İSG  
Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/09.30-10:45 

Yer: Eyüp Salonu 

Konu: Tarım Makineleri Kullanımında Güvenlik ve Bir Örnek Proje: SAFER 

 
Tarımsal faaliyetler sırasında kullanılan tarım makineleri, tarım sektöründe yaşanan kazaların ana 
sebeplerinden biridir.   Tarımsal kazalar ve sonucunda ortaya çıkan yaralanmalar sadece bu makineler ile 
çalışılırken değil, aynı zamanda makinelerin tamir, bakım, ayarlama, temizleme, tıkanıkları giderme gibi 
işlem basamaklarında da ortaya çıkmaktadır. Tarımda yaşanan kazaların azaltılması için gelişmiş ülkelerde 
risk unsurlarının belirlenmesi ve ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi için yoğun çaba 
harcanmaktadır. Bu amaçla piyasada güvenli ürünlerin bulundurulmasından çalışanların bilinçlendirilmesi 
ve eğitimine kadar geniş bir yelpazede tedbirler alınmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise yeterli 
olmayan eğitim çalışmaları ve güvenlik önlemleri nedeniyle tarım çalışanları daha büyük risk altındadırlar. 
Tarımda yerleşik bir iş güvenliği kültürü oluşturmayı hedefleyen eğitim çalışmaları, tüm dünyada artan 
insan merkezli politikaların etkisi, AB mevzuatının ülkemiz mevzuatı ile uyumu, bu alanda yapılmaya 
başlanılan değişik farkındalık projeleri ve kazaların toplumsal bilincimiz üzerinde oluşturduğu baskılar 
nedeniyle ülkemizde de giderek önem kazanmaktadır. Bu bildiride; bu tür girişimlere bir örnek oluşturması 
amacıyla, Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projeleri 
kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi koordinatörlüğünde toplam dokuz kurum ve kuruluş ortaklığıyla 
yürütülen Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım – Safer Agriculture For Employees in Rural – 
SAFER projesi çalışmalarına yer verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: tarım,  güvenlik, tarım makineleri 
E-posta: yurtlu@omu.edu.tr 



 Yazar: Doç. Dr. Erdal Öz, Ege Üniversitesi 

Oturum Adı: Tarımda İSG  
Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/09.30-10:45 

Yer: Eyüp Salonu 

Konu: Türkiye’de Son 10 Yılda Yaşanan Traktör Dışı Tarım Makineleri Kazalarının Değerlendirilmesi 

 
Sayısız araştırma tarımsal alanda yaşanan kazaların ana nedenleri arasında tarım makinelerinin ilk sırada 
yer aldığını ortaya koymuştur. Endüstride kullanılan makinelere göre daha farklı yapıda ve karmaşık 
sistemlere sahip bu makineler dünyanın hemen her yerinde çok sayıda çalışanın ölmesine yada kalıcı olarak 
sakatlanmasına neden olmaktadır.  
 
Türkiye’de tarım makinelerinden kaynaklanan kazalarla ilgili çalışmalar genellikle tarım traktörleri ile sınırlı 
olup traktör dışındaki makine kazalarına bu çalışmalarda kısmen yer verilmektedir. Bunun yanısıra resmi 
istatistikler içerisinden bu tür kazaların nedeni ve sonuçları ile bilgileri süzmek olanaksızdır. 
 
Bu çalışmada Türkiye’de son on yıl içinde tarım traktörü dışında gerçekleşen tarım makineleri kazalarının 
analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ülke çapında yayınlanan 301 yerel ve ulusal gazete ile 
192 haber ajansının dijital arşivleri taranmıştır. 
 
Sonuçlar belirtilen süreçte ülke düzeyinde 217 kazanın gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Bu kazalarda 65 
kişinin öldüğü, 152 kişinin ise yaralandığı belirlenmiştir. Kazaya karışanların %17 sini kadınlar 
oluşturmuştur. Hem ölen hem de yaralananlar içerisinde 1-10 yaş arası çocukların %10 luk bir paya sahip 
olduğu gözlenmiştir. Kazaların ağırlıklı olarak İç Anadolu ve Ege Bölgeleri’nde gerçekleştiği, Nisan-Temmuz 
ve Eylül aylarında yoğunlaştığı belirlenmiştir. Kazaya neden olan makineler içerisinde Patoz ilk sırayı alırken 
Silaj ve Çapa makinelerinden kaynaklanan kazaların önemli düzeyde olduğu gözlenmiştir. Gerçekleşen 
kazaların %43 ünün organ kopması ile sonuçlandığı belirlenmiştir. El ve ayak kopmaları dışında baş 
kopmalarına da rastlanılmıştır. Kaza nedenlerinde beklenildiği gibi dikkatsizlik ve dalgınlık ilk sırada yer 
almıştır. Bunun yanısıra makineye fazla yakın çalışma, el yada ayakla besleme yapma önemli bir paya 
sahiptir. 
 
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar sözü edilen makinelerden kaynaklanan kazaların ciddi düzeyde olduğunu 
ortaya koymuştur. Kazaların neredeyse yarısının organ kopması ile sonuçlanması düşündürücüdür. Bu 
doğrultuda eğitim çalışmalarının organize edilerek bilinç sağlanması gerekliliğinin, makinelerin tehlikeli 
kısımlarının en az zarara neden olacak şekilde gözden geçirilmesinde büyük yarar olduğu düşünülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Tarım, tarım makineleri, kaza 
E-posta: erdal.oz@ege.edu.tr 



 Yazar: Dr. Buhara Önal 

Oturum Adı: Sağlık Politikaları ve İSG   
Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/09.30-10:45 

Yer: Balat Salonu 

Konu: Türkiye’de Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Programının Oluşturulması 

 
Multidisipliner bir yapıda olan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda, uluslararası düzeyde başlıca ILO, 
WHO ve EU-OSHA’nın yanısıra ICOH, IOHA ve IEA vb kuruluşlar da önemli faaliyetler yürütmektedir. 
 
1950 yılından beri çalışmalarını yürüten ILO/WHO İş Sağlığı Komitesinin 2003 yılındaki oturumunda, iş 
sağlığı ve güvenliği alanında entegre bir yaklaşımdan söz edilerek temel iş sağlığı hizmetleri tanımlanmıştır. 
 
Uluslararası düzeydeki bu çalışmalarla uyumlu olarak ulusal düzeyde de başta Çalışma Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı olmak üzere sosyal taraflar, ilgili kamu kurumları ve meslek kuruluşları önemli rol oynamaktadır.   
 
Çalışanların sağlık durumu; ülkenin genel sağlık politikası, çalışma sistemi ve çalışma ortamı standardı ile 
yakından ilgilidir. Bu nedenle, gerek sağlık politikası gerekse çalışma yaşamı düzenlemelerinde bu ilişkilerin 
göz önüne alınması önemlidir.  
 
Ülkemizde yıllar süren çabalar sonucunda, nihayet 2012 yılında yürürlüğe giren İSG Yasası kapsamına tüm 
çalışanlar ve tüm sektörler dahil edilmiştir.  Böylece İSG hizmetlerinin kapsamı da genişletilerek koruyucu 
yaklaşım öncelikli, kolay ulaşılabilir, çok disiplinli, toplumun ihtiyaçlarına ve koşullarına uygun hale 
getirilerek yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 
 
Bu hedefler doğrultusunda, Çalışma Bakanlığı-Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan İSG alanında işbirliği 
protokolü kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine 
entegrasyonu ile Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından verilmesi öngörülmektedir. Bu merkezlerin 
organizasyonunun ivedilikle tamamlanarak İSG hizmetlerinin özellikle informel sektör, tarım sektörü, 
KOBİlere yönelik olarak yaygınlaştırılması öncelikli hedef olmalıdır. 
 
Ayrıca iki Bakanlık ve ilgili diğer tarafların yer aldığı Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi çalışmaları daha 
etkin hale getirilerek İSG Politika Belgesindeki hedefler, hem ülkenin sağlık politikaları ile uyumlu hem de 
gerçekleştirilebilir nitelikte olmalıdır.  
 
Sonuç olarak, gerek Ulusal İSG Konseyi Politika Belgesi gerekse Sağlık Bakanlığı Stratejik Planında yer alan 
İSG konusu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
tüm tarafların konsensusu ile geliştirilerek ve uluslararası düzeydeki örnekleri dikkate alınarak ivedilikle 
Ulusal İSG Programı oluşturulması büyük önem taşımaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İSG Politikası, Çalışan sağlığı ve güvenliği,  Ulusal İSG Programı  
E-posta: buharaonal@yahoo.com 



 Yazar: Lütfi Alpsoy, ÇSGB 

Oturum Adı: Metal Sektöründe İSG  
Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/09.30-10:45 

Yer: Fener Salonu 

Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönüyle Metal Sektörü 

Üretim sürecine giren her yeni kimyasal,her yeni iş ekipmanı, makine, araç ve gereç insan sağlığı ve 
güvenliği, işyeri güvenliği,çevre sağlığı ve güvenliği için tehdit oluşturmaktadır. 
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonuçları itibariyle; insan hayatını ve sağlığını tehdit etmektedir. 
İşletmeleri de,maddi ve manevi olarak ağır kayıplarla karşı karşıya bırakmaktadır. 
iş kazası, meslek hastalığı  ile yangın ve patlama gibi büyük endüstriyel kaza risklerinin önlenmesi için ARTIK 
yeni yöntem ve modellerin uygulanması gerekmektedir.  
Metal sektörü genel olarak; metal eritme ve arıtma endüstrisi ile metal işleme endüstrisi olarak 
tanımlanabilir. 
Metal eritme ve arıtma işlemlerinde,  
• saf metalleri elde etmek için metal cevherleri ve hurdalarının işlenmesi söz konusudur.  
Metal işleme işlerinde ise, diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu  
• makine  
• ve makine parçaları,  
• alet ve araçların üretimi söz konusudur. 
Metal Sektöründe Yapılan İlk İşlemler; 
Eritme ve arıtma, Döküm, Dövme-şekillendirme ve presleme, Kaynak ve metal kesme, Sinterleme, Talaşlı 
imalat-Talaş kaldırma işleri. 
Ürün elde edinceye kadar; 
Taşlama, Parlatma, Zımparalama, Yüzey işleme, Yüzey kaplama işlemleri  yapılır.  
Bu süreçlerin her birinde kendine özgü tehlike kaynakları ile riskler bulunmaktadır… 
Eritme ve arıtma işlemlerinde tehlikeler:  
Fiziksel tehlikeler:  
Radyasyon, Isı etkisi, Gürültü, Elektrik,….. 
Kimyasal tehlikeler:  
Bakır, Kurşun, Çinko, Alüminyum, Altın, …. 
Ergonomik tehlikeler:  
Elle kaldırma ve taşıma, Tekrarlı hareketler,.... 
İş Ekipmanlarında Güvenli Tasarım Ve İmalatta Güvenlik de Makina Emniyeti Yönetmeliği  dikkate 
alınmalıdır. 
Kullanımında Güvenlik de,İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği  dikkate 
alınmalıdır. 
Makinaların emniyeti, aşağıda yer alan öncelik sırasına göre  tamamlanmalıdır; 
1.Fiziksel Koruyucular 
2.Otomasyon Koruyucular 
3.Çalışan Koruma Ekipmanı 
4.Talimat, Bilgilendirme Eğitim, Yasak, Uyarı,Kayıt ve Belgeler 
5.Denetim ve Gözetim,Yaptırım 
İş ekipmanları;  
Kurulumunda,Kullanımında,Bakımında, Periyodik Kontrollerinde  
TAM GÜVENLİ OLMALIDIR. 
Makinanın emniyet limitleri, her aşama için belirlenmelidir.Bunun için güvenlik amaçlı standartlar dikkate  
alınmalıdır.(EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN ISO 13849-1, EN 574, EN ISO 13850, EN ISO 13857, EN 
349,EN ISO 13855, (EN 1037, EN 693, EN 692, EN 12409...)  
Anahtar Kelimeler: iş güvenliği, metal sektörü, tehlike, risk, iş ekipmanı, emniyet, standart, makina, 
koruyucu, emniyet limitleri    
E-posta:lalpsoy@csgb.gov.tr, lutfialpsoy@gmail.com 



 Yazar: Kamil Sami Ekemen 

Oturum Adı: İSG Yönetim Sistemleri   
Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/09.30-10:45 

Yer: Hasköy Salonu 

Konu: İSG Anlayış ve Organizasyon gelişim süreci 

 
Bu çalışma kapsamında;  
• İşyeri İSG uygulamaları geçmişten geleceğe uzanan tarihi gelişim sürecinde incelenecek ve  
• Süreç evrelere ayrılarak her bir evre için temel özellikleri değerlendirilecektir. 
Çalışmada; 
Sistem tanımı ve sistem unsurları, İSG Yönetim sistemi ve unsurları kısaca ele alınmış kısa bilgilere yer 
verilmiştir. 
İSG Anlayış ve Organizasyonu  gelişim süreci tarihi akış içinde ele alınarak her biri iki kademeden oluşan  üç 
evreye ayrılmıştır. 
a. İlkel Dönem 
• 1. Nesil  
• 2. Nesil 
b. Orta Dönem 
• 3. Nesil 
• 4. Nesil 
c. İleri Dönem 
• 5. Nesil 
• 6. Nesil 
Kronolojik olarak her nesil anlayış seviyesinin belirgin özelliklerine yer verilerek kısaca açıklanmaya 
çalışılmıştır. 
İleri Dönem kapsamında yer alan 5 ve 6. Nesil İSG Yönetim sistemlerine nisbeten daha gemiş yer verilmiş 
olup çalışmanın sonuna İSG Mevzuatının gelişme dönemlerine de kısaca değinilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İSG Yönetim Sistemi, İSG anlayış ve Organizasyonu gelişimi 
E-posta: kamilsami@gmail.com 



 Yazar: Ümit Tarhan 

Oturum Adı: İSG Yönetim Sistemleri   

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/09.30-10:45 

Yer: Hasköy Salonu 

Konu: Başarılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamaları İçin Gereklilikler 

 
 
Günümüzde iş sağlığı ve güvenliği (İSG) sorunları ile gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde mücadele 
etmek sosyal  ve ekonomik açıdan bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu mücadelenin başarılı olması için konu 
en üst düzeyde ve bir sistem yaklaşımı ile ele alınmalı, konrtol altında tutulmalı ve yönetilmelidir. 
Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğine,  toplum içerisinde yer alan ilgili bütün paydaşların sarf ettiği ortak bir 
çaba ve kültür oluşumu olarak yaklaşılmalı ve sorunların çözümünde bütün araçları aktif olarak 
kullanılmalıdır. 
  
Bu bağlamda, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları son 20-25  yılda önemli ölçüde gelişmiş 
ve İş sağlığı ve güvenliğini alanındaki sosyal taraflar  ve paydaşlar tarafından kabul görmüştür. Paydaşlar 
arasında İSG yönetimi kavramının ve İSG yönetim sisteminin artan poülaritesine rağmen onun, İSG ve diğer 
sonuçlar üzerinde etkisi hakkında sağlam bilimsel kanıt eksikliği vardır.  
 
İSGYS genel olarak gönüllü bir sistem olarak algılansa da, zorunlu uygulamalar da söz konusudur. Nitekim 
Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’nın, 2012 yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Raporu’nda 
belirtildiği gibi 89/391 sayılı Çerçeve Direktif, zorunlu iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için iyi bir 
örnektir. Bu bir tesadüf değil, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki global gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan 
eğilimlerin sonucudur. 
 
Bu nedenle İSG paydaşları tarafından  başarılı yönetim sistemi uygulamaları için gereklilikler 
değerlendirilmeli ve maliyet etkin konuları da dikkate alan araştırma ve uygulamalar teşvik edilmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Başarılı İSG-YS, İSGYS Performans Göstergeleri, Gönüllü ve Zorunlu İSGYS uygulamaları 
E-posta:  umit.tarhan01@gmail.com 



 Yazar: Zeki Kömürcü, ÇSGB 

Oturum Adı: İş Teftiş Sisteminde Yenilikler   
Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/09.30-10:45 

Yer: Sadabad Salonu 

Konu: İş Teftiş Sistemindeki Yenilikler 

 
Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili olan İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, çalışma barışının 
sağlanması ve korunmasına katkıda bulunarak toplumun gelişmesine ve sosyal refahın artmasına hizmet 
ederken, önleme odaklı yeni teftiş anlayışı ile çalışma yaşamına müdahale etme, sosyal taraflar arasında 
köprü görevi üstlenerek çalışma barışına katkıda bulunma misyonunu üstlenmiştir.  
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teftiş politikasının temelini, çalışma mevzuatının sahada doğru 
şekilde algılanması ve uygulanması ile ‘önleme’ kültürünün sahaya yayılması oluşturmaktadır. 
 
İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca yürütülen, teftiş, izleme ve bilgilendirme faaliyetlerinin amacı, insan odaklı, 
koruyucu, önleyici modeli ile öncelikli risklerin belirlenmesi, kısa bir süre içerisinde bu risklerin ortadan 
kaldırılması, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve işyerlerinin çalışma mevzuatına uygun hale getirilmesine 
katkı sağlanmasıdır. 
 
Yeni teftiş yaklaşımı ile işverenler, işyerlerinde denetim yapılmasının tedirginliğinden ziyade, iş sağlığı ve 
güvenliği ile işin yürütümü yönünden iş müfettişlerinin yasal mevzuat gereği çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi hususunda kendilerine ışık tutulmasının teşvik ve rehberlik edici yönüyle karşılaşmaktadırlar.  
Yeni teftiş yaklaşımı cezalandırıcı anlayış yerine iyileştirmeyi amaçlayan, çalışma barışını sağlayıcı, yasal 
düzenlemelerin rehberlikle yerine getirilmesini hedefleyen, sonuç odaklı olarak taraflarla bütünleşerek 
sürdürülecektir.  
 
İş teftiş sistemindeki yenilikler ve yapılan teftişler sonucunda İş Müfettişleri, işçi ve işverenlerce özlenen, 
yolu gözlenen, işyerimize bir daha gelsinler diye beklenen bir anlayışı yerleştirmeyi hedeflemektedirler 

 



 Yazar: Prof. Dr. Levent Akın, Ankara Üniversitesi 

Oturum Adı: Sosyal Güvenlik Sistemi İçerisinde İSG  
Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/09.30-10:45 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Konu: Sosyal Güvenlik Sistemi İçerisinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 

 
Sosyal güvenliğin aksine, iş sağlığı ve güvenliği, Anayasa’da açıkça düzenlenmiş bir kavram değildir. Bu 
sebeple ilk bakışta konunun anayasal bir dayanağa sahip olmadığı düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım isabetli 
olmaz. Zira iş sağlığı ve güvenliğinin gerçek içeriği oraya konulduğunda, anayasal bir dayanağa da sahip 
olduğu, hatta bunun da tek madde ile sınırlı olmadığı görülecektir. İş sağlığı ve güvenliğinin Anayasa’daki 
temel dayanaklarından ilki, sosyal devlet ilkesidir. Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk 
devletidir. Sosyal Hukuk Devleti güçsüzleri, güçlüler kar-şısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti 
ve toplumsal dengeyi sağ¬lamakla yükümlü devlet demektir. 
 
Devletin anayasadaki temel amaç ve görevlerinden hareket edildiğinde, iş sağlığı ve güvenliğine bir başka 
dayanağı da bunalar içinde sayılan, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları 
hazırlamaya çalışmasıdır. İnsanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi, herkesin, yaşama, maddî ve manevî 
varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olması anlamına gelir. O halde iş sağlığı ve güvenliğinin 
anayasal dayanaklarından biri de yaşama hakkı ve ona bağlı olarak sağlıklı bir ortamda yaşama hakkıdır. 
Çalışanların sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanmasını bekleme hakları bulunmaktadır ki bu durum sağlık 
hakkını da iş sağlığı ve güvenliğinin anayasal dayanaklarından biri haline getirmiştir. 
 
İş sağlığı ve güvenliğinin anayasal dayanaklarından bir başkası da bir kimsenin, yaşına, cinsiyetine ve 
gücüne uymayan işlerde çalıştırılamayacağına dair düzenlemedir. Ancak iş sağlığı ve güvenliğinin anayasal 
dayanağı olarak gösterilebilecek en temel dayanak, sosyal güvenlik hakkıdır. Anayasaya göre “Herkes, 
sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.”  
 
Sosyal güvenlik iki temel bölümden oluşur. Bunlardan ilki iş sağlığı ve güvenliğidir ve zararın oluşum riskini 
gidermeyi amaçlar. Yani temel işlevi önleyiciliktir. Anılan kavramın ikinci ayağını sosyal güvenlik oluşturur. 
Bu da ortaya çıkan zararın giderilmesini amaçlar. Bu yaklaşımdan hareket edildiğinde sosyal güvenliğin 
tazmin edici yanını sosyal sigortaların, riskleri önleyici yanını ise iş sağlığı ve güvenliğinin oluşturduğunu 
söyleyebilmek mümkündür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, Sosyal güvenlik 
E-posta: leventkinhukuk@gmail.com 



 Yazar: Ulaş Yıldız, TİSK 

Oturum Adı: Sosyal Güvenlik Sistemi İçerisinde İSG 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/09.30-10:45 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Konu: İş Sağlığı ve Güvenlilği Alanında Sosyal Güvenlik Teşvikleri 

 
İş sağlığı ve güvenliği alanında işletmelerin yaşadığı en önemli sorunlardan biri kapasite eksikliğidir. 
Kapasite eksikliği, insan kaynağı ve finansman alanlarındaki sorunlardan kaynaklanmakta olup, dünya 
genelinde kapasite geliştirme faaliyetleri yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. 
 
102 sayılı ILO Sözleşmesi kapsamında sosyal güvenliğin sağladığı en önemli korumalardan biri de iş kazası 
ve meslek hastalıklarına karşı destek sağlamaktadır. Sosyal güvenlik alanında yeni risklerle karşılaşılmaması 
için iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda işletmelerin kapasitesinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 
 
İşletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve konuyla ilgili motivasyonlarının artırılması için sosyal güvenlik 
alanında teşviklerin kullanıma sunulmasında fayda vardır. Çalışma kapsamında sosyal güvenlik teşvikleri ve 
Türkiye’deki uygulamalar değerlendirilecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal güvenlik, teşvikler, iş sağlığı ve güvenliği  
E-posta: ulasyildiz@gmail.com 



 Yazar: Uzm. Dr. Cebrail Şimşek, Sağlık Bakanlığı 

Oturum Adı: Toz ve Çalışan Sağlığı   
Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/09.30-10:45 

Yer: Tophane Salonu 

Konu: Toz İlişkili Sağlık Sorunları 

 
Mesleğe bağlı hastalık ve ölümlerde ilk sırada yer alan akciğer hastalıklarının en önemli nedenleri tozlar ve 
dumanlardır. İnorganik tozlar(silika, kömür tozu, asbest), metal toz ve dumanları akciğerde birikerek 
pnömokonyozlara neden olurlar. Birlikte KOAH, tüberküloz, kanser sık görülür. Pnömokonyozların çoğu 
işten uzaklaşılsa bile ilerler, geri dönüşü ve tedavisi yoktur. Ülkemizde kumlamacılık mesleklerinde akselere 
silikozis olguları sık görülmektedir. Asbest maruziyeti,  plevral kalınlaşma,  plaklar, kalsifikasyonlar, 
asbestoz, mezotelyoma,  akciğer kanserine neden olur. Kaynakçılarda astım ve KOAH, pnömokonyozlar ve 
akciğer kanseri görülebilir. Aluminyum; astım, kronik bronşit, pnömokonyoz, pnömoni, pnömotoraks, 
amfizem gibi tablolara neden olur. Berilyum akciğerlerde sarkoidoza benzeyen ilerleyici bir hastalığa neden 
olur. Sert metaller dev hücreli pnömonitis, alerjik alveolit, astım ve akciğer kanseri riskinde artışa neden 
olur.  
 
Alerjik alveolitler; organik toz partikülleri ya da düşük molekül ağırlıklı kimyasal bileşenlere tekrarlayan 
maruziyetler sonucu ortaya çıkan, akciğere sınırlı hastalıklardır, değişik maruziyet gruplarında %5-15 
oranlarda bildirilmektedir. Erken fark edilip etkenden uzaklaştırılmazsa kalıcı akciğer hasarı yapar.  Tipik 
örneği çiftçi akciğeridir. Bitkisel ve hayvansal tozlar, Batı kızıl sediri, kırmızı odun, siyah çam sakızı, platin, 
nikel, kobalt, krom, çinko, aluminyum, plastik toz ve buharları astıma neden olur. Yetişkin astım olgularının 
% 15’i meslekseldir.  KOAH’a mesleğin katkısı % 15-20’dir, sigara içmeyenlerde 40%’a kadar çıkar. 
Avrupa’da yılda 40.000 KOAH ölümü meslekle ilişkilendirilmiştir. Toz kontrol tedbirlerinin   yetersizliğinin 
işaretçisi olan solunum ateşi; metal ve polimer dumanlarına, organik tozlara bağlıdır. Metallerin duman ve 
buharlarının genellikle kazalar sonucunda tek, yüksek miktarlarının solunmasıyla akciğerlerde kalıcı hasar 
oluşabilir.  
 
Mesleki kanserojenler en çok akciğerleri ve plevrayı etkiler. Dünyada, kadınların % 5-20’si,  erkeklerin  % 
20-30’u mesleki akciğer kanserojenlerine maruz kalır. Avrupa’da yılda 32.400 akciğer kanseri meslekle 
ilişkilidir. Akciğer kanserine nedenleri silika, asbest, arsenik, berilyum, kadmiyum, krom, kömür katranı ve 
ziftleri, dizel egzoz dumanları, nikel, kaynak dumanı ve sert ağaç tozlarıdır.  
 
Aerosol  tekstil boyalarına bağlı olan Ardyl sendromu, naylon flok işçilerinde naylon mikrofibrillerine bağlı 
akciğer hastalığı, sentetik polimerlere bağlı akciğer hastalıkları daha yeni hastalıklardır. Nanoteknolojinin 
hızla hayatımıza girmesi, karbon nanotüpler başta olmak üzere, yeni solunumsal ve sistemik etkileri 
gündeme getirmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: toz, sağlık, hastalık, meslekler 
E-posta:cebrailsimsek@gmail.com 



 Yazar: Prof. Dr. Fatma Evyapan, Pamukkale Üniversitesi 

Oturum Adı: Toz ve Çalışan Sağlığı   

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/09.30-10:45 

Yer: Tophane Salonu 

Konu: Toz Tanımı-Toz Maruziyeti Ve Riskli İşkolları 

 
Toz hava aerosol halindeki hava kirleticilerinden birisi olup çeşitli ortamlarda-özellikle de işyerlerinde çeşitli 
aktiviteler sonucu ortaya çıkan çapı 75 mikronun altında olan solid parçacıklardır. Bu solid parçacıklar 
yerçekiminin etkisiyle yere çökmeden önce belli bir sure boyunca havada asılı halde kalırlar ve bu evrede 
solunum yolu ile vücuda girerek öncelikle solunum sisteminde çeşitli hasarlara sebep olurlar. Solunum 
sistemi etkileri öncelikle parçacıkların havada asılı haldeki çapları (aerodinamik çapları)  ile yakından 

havayollarında birikir. 0,5-
pnömokonyozlar dediğimiz mesleki akciğer hastalıklarının oluşumuna neden olur.  Tozlar solunum 
sisteminde çeşitli mekanizmalar aracılığıyla birikebilmektedir: İmpaksiyon: çarpma : Özellikle burun ve üst 
solunum yollarında hızla havayollarının çatallandığı bölgelerde ya da burundaki konkalar civarında birikme 
Sedimantasyon: Hava akımının yavaşladığı daha küçük havayollarında tozlar kendi ağırlıkları ile 
yerçekimine bağlı olarak birikir. 
 
İntersepsiyon: Asbest türü lifsel yapı gösteren solid parçacıkların saplanır gibi birikme biçimidir. Tozlar 
bileşimlerine göre organik ya da inorganik özellikler gösterirler. 
 
INORGANİK TOZLAR: 
Mineral tozlar: Örn. Kristal in silika, kömür tozu, çimento tozu 
Metalik tozlar: Örn. Demir, kadmiyum, bakır, nikel ve berilyum tozları 
 
ORGANİK  YA DA BİTKİSEL TOZLAR 
Tarım tozları, odun tozu, un , pamuk,vs… 
BİYOLOJİK TEHLİKE İÇEREN TOZLAR 
Canlı mikroorganizma, mantar vs.. içeren tozlar 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Toz, işçi sağlığı 
E-posta: fatmafisekci@yahoo.com 



 Yazar: Dr. Bülent Gedikli, ÇSGB 

Oturum Adı: Toz ve Çalışan Sağlığı   

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/09.30-10:45 

Yer: Tophane Salonu 

Konu: Tozdan Korunmada Sağlık Gözetimi Ve Çalışma Ortamı Gözetimi 

 
Çalışma ortamında, çalışanların toza maruziyetinden kaynaklanan mesleki solunum sistemi hastalıkları sık 
görülmektedir.  Özellikle akciğerlerde tozun birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu ile oluşan 
hastalıklara (pnömokonyozlara) sık rastlanılmaktadır. 
 
Çalışma ortamında tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun etkilerinden korunmaları 
sağlanmalıdır. Özellikle tozlu işyerlerinde çalışma ortamı gözetimleri ve çalışanların sağlık gözetimleri ile 
ilgili çalışmalar bu hedefe ulaşılmasına önemli bir katkı sağlayacaktır.  
 
Tozlu çalışma ortamlarında çalışanlarda sağlık gözetimi ve çalışma ortamı gözetimleri  yönünden 
gerçekleştirilecek faaliyetler; risk değerlendirmesi, ortam ölçüm ve analizleri, sağlık muayene ve tetkikleri, 
çalışanlar, işverenler ve İSG profesyonellerine yönelik eğitimler ve yayınları içermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Toz, Çalışan Sağlığı, İş Sağlığı, Pnömokonyoz 
E-posta: bgedikli@csgb.gov.tr 



Yazar:  Kağan Yücel, ÇSGB 

Oturum Adı: İSG Laboratuvarlarından Beklentiler  
Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/11:15-12:30 

Yer: Kasımpaşa 3-4-5 Salonu 

Konu: İş Hijyeni Laboratuvarları 

 
İş Sağlığı ve Güvenliğine dair 6331 sayılı kanunun 2011 yılında yayınlanmasıyla beraber iş yerlerinde risk 
değerlendirmesi yapılması ve dolayısıyla risk değerlendirmesine bağlı ölçüm test ve analizlerin 
gerçekleştirilmesi zorunlu kılınmıştır. Türkiye'deki iş yerlerinin çeşitliliği ve sayısı ve de çalışan nüfus dikkate 
alındığında iş hijyeni ölçüm test ve analizlerinin özel laboratuvarlar tarafından yurt çapında yapılması 
gerekliliği açıkça ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, özel sektör tarafından yapılan ölçüm test ve analizlerin 
doğruluğu ve uygunluğu soru işareti olmaya devam etmektedir. Bütün bu nedenlerle Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi yapan laboratuvarların yetkilendirilmesini düzenleyen 
bir yönetmelik yayınlamış ve iş hijyeni alanında faaliyet gösteren laboratuvarların yetkilendirilmesi 
işlemlerini düzenlemiş ve de yetki alan laboratuvarların yaptıkları ölçüm test ve analiz sonuçlarını kayıt 
altına almaya başlamıştır. Böylece hem laboratuvarların iş hijyeni ölçüm test ve analizlerini doğru ve uygun 
şekilde yapmaları hem de tapılan ölçüm test ve analiz sonuçlarından oluşacak veri tabanının ulusal İş 
Sağlığı ve Güvenliği politikalarının yapımında kullanılması hedeflenmiştir. Bu sunumda, adı geçen 
yönetmeliğin iş hijyeni laboratuvarları açısından ve kamu faydası açısından neler getirdiği incelenmektedir. 
Yetki alan veya alacak laboratuvarların laboratuvar işletimi ile ilgili sorunlarının çözümünde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Enstitüsü'nün etkili bir rol oynayabileceği ortaya çıkmaktadır. Bu laboratuvarların yaptıkları 
ölçüm test ve analizlerin Bakanlık nezdinde resmiyet kazanması, iş hijyenine yönelik bilincin ve 
sorumluluğun artmasına neden olacaktır. Söz konusu laboratuvarların iş hijyeni nosyonuna kavuşturularak 
İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının uygulanmasında çalışanlara ve işverenlere yardımcı olabilmelerinin ise 
uzun vadeye yayılan bir faaliyetler bütünü gerektirdiği anlaşılmaktadır. 
 
 

 



 Yazar:  M. Saim Soysal, TÜRKAK 

Oturum Adı: İSG Laboratuvarlarından Beklentiler 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/11:15-12:30 

Yer: Kasımpaşa 3-4-5 Salonu 

Konu: Akreditasyon Açısından Laboratuvarlardan Beklentiler 

 
4 Kasım 1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4457 sayılı Kanunla kurulan Türk 
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonu konusunda 
Türkiye’deki tek yetkili akreditasyon kurumudur. 2006 ve 2008 yılları arasında EA, ILAC ve IAF ile bütün 
faaliet kapsamlarında tanınma anlaşmasını imzalamıştr. TÜRKAK gönüllü alanda faaliyet göstermekte olup, 
laboratuvar ve muayene kuruluşları da dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten 
kuruluşları akredite etmektir: 
 
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik (20.08.2013) ile iş hijyeni 
alanında ölçüm ve analiz yapacak laboratuvarlara akreditasyon şartı getirilmiştir. İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve 
Analizi Yapan Laboratuvarları TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve ilgili test metodlarına göre akredite 
edilmektedir. Ayrıca yeterlilik ve ön yeterlilik alınabilmesi için yönetmelikte belirtilen şartların da 
karşılanması gerekmektedir.  
 
Yasal ve gönüllü alanda birbiriyle ilişkili ve paralel yürüyen bu süreçte bazı  yanlış uygulamalar ve 
anlaşılmalar meydana gelebilmektedir. İş hijyeni konusunda akreditasyon şartı henüz yeni olmakla birlikte 
TÜRKAK’ın daha önceki tecrübelerine göre genel olarak yaşanan bazı sıkıntılar bu alanda da görülebilir. 
Yeterlilik ve akreditasyon denetimlerinin tam olarak fonksiyonlarının bilinmemesi, yasal otorite tarafından 
yapılan denetimle TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen denetimlerin referanslarının karıştırılması, denetim 
süreci ile ilgili zamanlama ve bildirim konularında yeterli farkındalığın olmaması, teknik olarak ise personel 
yeterliliği konularında bazı sıkıntıların söz konusu olabileceği görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Yazar: Prof. Dr. Ayşe Nurşen Başaran, Hacettepe Üniversitesi 

Oturum Adı: Günümüzde İşyeri ve Endüstriyel Toksikoloji  
Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/11:15-12:30 

Yer: Fener Salonu 

Konu: Günümüzde İşyeri ve Endüstriyel Toksikoloji 

 
Son yüzyılda özellikle sentetik kimyasal maddelerin üretimi ve buna bağlı olarak endüstride çalışan 
bireylerin maruz kaldıkları kimyasal madde miktarı ve çeşitliliği artmıştır. Bu maddelerin pek çoğunun canlı 
sistemler üzerinde istenmeyen etkileri bulunmaktadır. Mesleki toksikoloji, çalışanların işyeri ortamında 
maruz kaldıkları fiziksel, kimyasal ve biyolojik ajanların neden olduğu istenmeyen etkileri araştıran 
toksikolojinin bir alt dalıdır. İstenmeyen etkiler; maruz kalınan ajanın işçilerde oluşturduğu ya da ajanın 
toksik etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla deney hayvanlarında veya in vitro sistemlerde yapılan 
deneylerde ortaya çıkan etkiler olabilir. İşyeri maruziyetlerinin sağlık üzerinde olumsuz etkilerinin farkına 
varılması ve özellikle işyerlerine bağlı çevresel kirliliklerin artması “mesleki toksikoloji” dalının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Çalışanların mesleki maruziyet düzeylerinin bilinmesi, ilgili düzenlemelerin ve 
bu maddelerin biyolojik izlemelerinin yapılması işçi sağlığı ve güvenliği açısından çok önemlidir. Çalışanların 
maruz kaldıkları kimyasal maddelerin, çalışma ortamındaki fiziksel ve biyolojik etmenlerin alerji, çeşitli 
organ ve sistem bozuklukları ve hatta kansere yol açtıkları bilinmektedir. Mesleki toksikolojinin ana amacı 
işçi sağlığını korumaktır. Bu amaçla zararlı kimyasal maddelerin iş yerinden uzaklaştırılması, zararlı kimyasal 
maddelerin yerine daha az zararlı maddelerin kullanılması ve toksik kimyasal maddelerin kontrol altında 
tutumu ve işçi güvenliğinin ve bireysel koruma önlemlerinin alınmasının sağlanması mesleki ve endüstriyel 
toksikolojinin başlıca hedefleridir. Özellikle iş yerinde çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla risk 
değerlendirmelerinin yapılması, ilgili limitlerin belirlenmesi de çalışma ortamını güvenli kılma açısından 
önemlidir. Sunumda formaldehit, silika, pestisit, kurşun, kemoterapötikler gibi kimyasal maddelere çalışma 
ortamında maruz kalan işçilerde olası değişiklikler ve kişisel korunma önlemlerinin sağlığa etkisi de 
tartışılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Mesleki toksikoloji, endüstriyel toksikoloji 
E-posta: nbasaran@hacettepe.edu.tr 



 Yazar: Dr. Engin Tutkun, Sağlık Bakanlığı 

Oturum Adı: Günümüzde İşyeri ve Endüstriyel Toksikoloji 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/11:15-12:30 

Yer: Fener Salonu 

Konu: Toksik Maruziyetler ve Kronik Hastalıklar 

 
Son 30-40 yıldır, ölümlerin en sık rastlanan nedeninin kronik hastalıklar olmaya başlamasıyla birlikte, 
toplum sağlığı alanı bu hastalıkların etyolojik faktörlerine odaklanmıştır.  Endüstriyel ya da çevresel 
maruziyetler ve hipertansiyon, diyabet, nörodejeneratif hastalıklar gibi kronik hastalıklar arasındaki ilişki 
konusundaki bilimsel verilerin artmasından dolayı, mesleki ya da çevresel toksikolojide önleyici yaklaşım 
daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.  İş Sağlığı ve Güvenliği açısından, kronik sağlık etkileri işyerindeki 
uzun süreli ve düşük doz maruziyetlerden kaynaklanır.  Benzen-lösemi, 2-bromopropan-üreme 
bozuklukları, karbon tetraklorid-hepatotoksisite gibi klasik maruziyet-hastalık ilişkilerinin yanında yeni 
maruziyet tipleri-hastalık ilişkileri de tıp alanının ilgi alanına girmektedir. 
 
Eldeki veriler; kurşun, arsenik, bisfenol-A, fitalatlar, organofosforlu insektisitler ve dioksinlerin de dahil 
olduğu toksik kimyasalların obesite ve diyabet riskinde artış oluşturduğu yönündedir.  Bu endokrin-bozucu 
maddelerden bazıları, östrojen benzeri aktivite ile meme kanseri oluşumunda da yer almaktadırlar.  
Fitalat ve Bisfenol-A, akciğerlerde inflamasyonu hızlandırarak astım etyolojisinde rol oynamaktadırlar. 
Kurşun, kadmiyum ve civanın böbrek işlevlerini bozduğu ve hangi seviyede olursa olsun kronik böbrek 
hastalıkları ile yakından ilişkili olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Benzer şekilde manganez ve 
alüminyumun, Parkinson ve Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklarla ilişkisi ortaya konmuştur. 
Bazı klinik çalışmalarda, araştırmacılar kurşun, kadmiyum ve arsenik maruziyeti olan işçilerde osteoporotik 
etkileri rapor etmişlerdir. 
 
Mesleki ve çevresel maruziyetleri toksik etkileri konusunda elde biriken veriler; kaynağı ne olursa olsun, 
ülke yönetimlerini bu konuda kuvvetli önlemler almak zorunda  bırakmaktadırlar. Halk ve İş Sağlığı’nın ana 
eylem yönü ve politikası, “önleme” ve “koruma” kavramları üzerine kurgulanmalıdır. Bilgi en kuvvetli 
güdüleyici olduğundan konuyla ilgili uzmanların farkındalığı ve ömürboyu eğitimi yaşamsal önem 
taşımaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Mesleki toksikoloji, kronik hastalıklar 
E-posta: dretutkun@gmail.com 
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Çevremizdeki pekçok şey kimyasal maddelerden yapılmıştır. Metaller, yaşayan biyolojik sistemlerdeki 
çeşitli hayati fonksiyonları ile çok önemli bir rol oynar. Ağır metaller yoğunluğu yüksek ve düşük 
konsantrasyonlarda toksik veya zehirli  kimyasallardır. Ağır metallerin oldukça fazla uygulanabilirliği ve 
sınırsız faydaları yanısıra tüm canlıları etkileyen potansiyel zehirliliği kanıtlanmıştır. Ağır metallerin çevreye 
verilmeleri hem endüstride çalışanlar ve hem de toplum için astım, kanser, gelişme bozuklukları ve çeşitli 
sağlık sorunlarına neden olabilir.  
 
İnsan faaliyetleri, ağır metal kirliliğinin hava, su ve toprak yoluyla doğal jeolojik ve biyolojik dağıtılmasına 
sebep olur. Toksik metaller, su, hava ve toprak kirliliği ile besin zincirine girer ve sonuç olarak bu 
değişiklikler bitki ve hayvanların yapısında zehirli maddelerin toplanmasına, besin zincirindeki toksik 
madde derişimimin  artmasına veya vücuttaki hedef organlara yönelmesine izin vererek ağır metallerin 
toksitesini etkiler. İnsanlar sık sık -esas işyeri veya kirli havadaki metallerin solunması ile ya da çeşitli ağır 
metallerin yüksek düzeyde içeren yiyecekleri (özellikle deniz ürünleri) tüketilmesi ile ağır metallere maruz 
kalır. 
 
Ağır metallerin birincil insan nedenli kaynakları, madenler, dökümhaneler, izabe ve kömür yakan termik 
santrallerinin yanı sıra yanma sonucu oluşan yan ürünler ve taşıt egzostlarının neden olduğu emisyonlardır. 
Elektronik atıklar da  önemli bir ağır metal kirlilik kaynağıdır. Ağır metaller bozunmadıkları ve yok 
edilemedikleri için doğanın heryerinde kalıcıdır. Bunlar genellikle vücutta yağda çözünen bileşikler olarak 
depolanır. Ağır metaller; alerjik reaksiyonlar (berilyum, krom), nörotoksisite –sinir sistemine etki (kurşun), 
nefrotoksisite – böbrekte toksik kimyasalların yol açtığı zehirleyici etki (civa klorür, kadmiyum klorür) ve 
kanser (arsenik, hexavalent krom) gibi sayısız olumsuz sağlık etkileri ile ilişkilidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Ağır metal, toksisite, iş sağlığı, civa, kurşun 
E-posta: ubeker@gmail.com 



Yazar:  Yrd. Doç. Dr. İdil Işık, Bilgi Üniversitesi 
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“Davranışçı Teori”ye göre insan davranışı, bu davranışı tetikleyen nedenler ve ardından takip eden sonuçlar 
açısından analiz edilebilir. Bu teorinin iş güvenliğini etkileyen davranışlara uyarlanması “Davranış Odaklı 
Güvenlik Yönetimi” (DOGY) adıyla karşımıza çıkmaktadır. DOGY, iş güvenliğini belirleyen kritik davranışların 
operasyonel olarak tanımlanması, gözlemlenmesi, sıklığının belirlenmesi, tetikleyici ve sonuçları açısından 
değerlendirilmesi (ABC Analizi) ve aksiyon planları oluşturularak davranışların çeşitli müdahalelerle 
değiştirilmesi sürecini ifade eder. Bu bildiride DOGY projelerinde etkinliğin belirleyicisi olan teorik ve 
uygulama prensipleri özetlenecek; Türkiye çelik sanayi için örnek teşkil eden bir projeye imza atmış olan 
Borçelik Çelik A.Ş.’de yürütülen çalışmalar bir örnek olay olarak sunulacaktır. 2011 yılında, 35 kaza, 18 
kayıp günlü kaza ve 309 kayıp gün problemi ile karşılaşan Borçelik, daha sonra “10 Numara Güvenlik 
Projesi” adını alacak olan bir DOGY projesine başlamıştır. Hazırlık aşamasında; Mevcut Durum 
Değerlendirmesi, Organizasyon (Üst Yönetim desteği), Master Planın Oluşturulması, İş Liderleri Eğitimi, 
Gözlem Operatörleri Eğitimi, Gözlem Formlarının Oluşturulması fazları takip edilmiştir. 20.6.2012 tarihli 
uygulama toplantısının ardından gözlem çalışmaları ve kaza oluşumuna etki eden kritik davranışların ABC 
analizleri başlamıştır. Bu süreçte 4722 gözlem gerçekleştirilmiş; 411 adet aksiyon alınması gerektiği tespit 
edilmiş; 350 aksiyon hayata geçirilmiştir. 2013 yılı sonu itibariyle, 8 adet kaza, 4 kayıp günlü kaza ve 207 
kayıp gün yaşanmış olması, DOGY modelinin iyileştirici rolü hakkında destek sağlamaktadır. Bu bildiride 
Borçelik örneği, uluslararası DOGY yazınındaki teorik ve uygulamalı örneklerle karşılaştırılacaktır. Ayrıca 
2014 yılının Şubat-Mart aylarında yapılması planlanan saha ziyaretleri ile DOGY sürecinde aktif rol alan 
çalışanların ve yöneticilerin, bu yaklaşımın güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili değerlendirmelerini alacağımız 
mülakatlardan elde edilecek nitel bulgular özetlenecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Davranış Odaklı Güvenlik,ABC Analizi, Action Planning 
E-posta:idil.isik@bilgi.edu.tr 



 Yazar: Orhan Ağaççı, ÇSGB 

Oturum Adı: Çalışma Yaşamında Psikososyal Risk Etmenleri 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/11:15-12:30 

Yer: Balat Salonu 
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Mobbing  kavramnın ilk olarak 196O'lı yıllarda, Avusturyalı bir etolog olan Konrad Lorenz tarafından hayvan 
gruplarının davranışlarını anlatmak için kullanıldığı bilinmektedir. 
Mobbingin engellenmesi konusunda Türkiye’de  Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Bu genelgede 
çalışanların psikolojik tacizden korunması amacıyla bazı tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. 
Mobing mağduru kişiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Alo 170 üzerinden ulaşabilmekte ve 
buradaki psikologlardan  yardım alabilmektedir.Mobbingle mücadele için Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı  bünyesinde Mobbingle mücadele kurulu oluşturulmuştur. 
Mobbing mağduru kişiler  bu kurula başvurdukları zaman  gerekli incelemeler için müfettişler mobbingin 
gerçekleştiği yere gitmekte ve mobbingin olup plmadığını araştırmaktadır.Eğer mobbing varsa yasal süreç 
başlamaktadır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  Alo 170 hattına gelen çağrı istatistiklerine göre  kamu sektöründe  
mobbing şikayeti  %32 özel sektörde ise %68 dir. 
Mobbingle başa çıkabilmenin temelini teslim olmamak oluşturmaktadır. Mobbing'e karşı kurumsal olarak 
alınabilecek tedbirler arasında insan merkezli ve etik değerler üzerine inşa edilmiş bir kurum kültürü yer 
almaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Mobbing, Başbakanlık Genelgesi, Alo 170, Mobbingle başa çıkabilmek  
E-posta:orhan.agacci@csgb.gov.tr 
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Yer: Balat Salonu 

Konu: Gerçek Riskin Algısal Dünyası: Risk Gerçekliğinin Algılanmasında Kültürel Etki Üzerine 

 
Son dönemlerde iş sağlığı ve güvenliği konusuna ilgi sürekli artmaktadır. Ülkelerin, örgütlerin, toplulukların 
ekonomik, sosyal, psikolojik sağlığını sürdürebilme refleksinin bir parçası olarak ele alınmaktadır. Bu 
doğrultuda pek çok kanuni, ekonomik, politik, sosyal icraatlar devreye sokulmaktadır. Ancak buna karşın 
zaman zaman istenen sonuçlar ve gelişmeler elde edilememektedir. Bunun altında yatan sebepler geniş 
ölçüde araştırılmaktadır. Bu sebepler setinin parçalarından birisi de psiko-sosyal faktörlerdir.  
 
Yaşam bazı tehlikelerle iç içe olmayı gerektirmektedir. Pek çok kaynak kazaların en büyük sebebini insan 
olarak belirtmektedir. Risk, her yerde ve her zaman bulunsa da insanlar tarafından farklı farklı 
değerlendirilmektedir. Bu farklılığın çok farklı sebepleri olabilir. Bireyin karşı karşıya olduğu riski nasıl 
algıladığı önemli bir etken konumundadır. Riskin yüksek algılanması güvenli davranışı ortaya çıkmasını 
kolaylaştırıcı etki yapacaktır. Buna karşılık düşük risk algısı güvenli davranışların ortaya çıkmasına engel 
teşkil edecektir. Bireyin objektif gerçeklik durumundaki riski algılayışı bu gerçeklikten nasıl etkileneceğini 
belirleyecektir. Riskin algılanmasında ise, bireyin içinde yaşadığı ve yetiştiği kültürün, örgütün güvenlik 
kültürünün etken olduğu düşünülmektedir.  
 
İnsanın bireysel yapısının da ötesinde sosyal dünyasının yarattığı etkiden münezzeh ele alınması olası 
değildir. İnsanların davranışları gibi bilişsel faaliyetleri de sosyal bağlamdan etkilenmektedir. Bu sebeple 
risk algısının da sosyal bağlam ele alınmadan anlaşılması mümkün değildir. Bu noktada Douglas’a (1978) 
göre, risk algısının kişilik treytleri, ihtiyaçlar, tercihler veya risk objesinin özellikleri tarafından değil sosyal 
ve kültürel olarak inşa edilmektedir. 
 
Risk algısı kavramı riskin hafifletilmesi talebi ile ilgilidir. Risk kaynağının hangi yönünün ya da özelliğinin 
sübjektif olarak önemli olarak değerlendirileceği bilgisi risk hafifletilmesi talebini belirleyecektir.  
Bu çalışmanın amacı, bireylerin riski ve güvenliği algılamasında, kültürün etkisi olup olmadığını 
araştırmaktır. Risk algılamanın da kültürel süzgeçten geçerek davranışa ne ölçüde ve nasıl dönüştüğü 
üzerinde durulacaktır. Çalışmada kültür, bireyselci- toplulukçu kökenden gelme olarak ele alınırken, kaderci 
kültüre yatkınlık da çalışmaya dahil edilecektir. 
 
 

 



 Yazar: Prof. Dr. Kadriye Bakırcı, Hacettepe Üniversitesi 
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2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun (İSGK)  “Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve 
araştırma” başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrası uyarınca,  “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk 
değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür”. Aynı fıkranın (a) bendi uyarınca risk 
değerlendirmesi yapılırken “Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu”; (ç) bendi uyarınca “Genç, 
yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların 
durumu” dikkate alınır. 
 
Bu madde uyarınca gençler, yaşlılar, engelliler, gebe veya emziren çalışanlar ile kadın çalışanlar özel 
politika gerektiren gruplardır. Ayrıca benzeri gruplar, örneğin belirli risklerden etkilenecek çalışanlar da 
özel politika gerektiren gruplar içinde yer alabilir.  
 
İSGK’nun 3. maddesinin (e) bendi uyarınca “Genç çalışan: Onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını 
doldurmamış çalışanı” ifade eder. 2014 tarihli Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil 
Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik m. 4 (1) uyarınca “Engelli: 
Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma 
gücünün en az yüzde kırkından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen 
ve çalışabilir durumda olan kişileri” ifade eder. 2013 tarihli Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma 
Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik m.4/1 (a) uyarınca “Gebe çalışan: 
Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini bilgilendiren çalışanı”, b) 
bendi uyarınca “Emziren çalışan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve 
işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışanı” ifade eder. İSGK’nda “yaşlı”nın tanımı yapılmamıştır. 
Bu tebliğde özel risk gruplarından kadınlar, çocuklar ve engellilerin özel risk grubu olarak 
nitelendirilmelerinin nedenleri, Uluslararası Hukuk, AB Hukuku ve ulusal hukukumuzda bu gruplara ilişkin iş 
sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri karşılaştırmalı olarak ve eleştirel bir bakış açısıyla irdelenmeye çalışılacak 
ve yapılması gereken değişiklikler konusunda önerilerde bulunulacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği;  özel politika gerektiren gruplar; gençler; yaşlılar; engelliler; gebe 
veya emziren çalışanlar; kadın çalışanlar  
E-posta: kbakirci@hacettepe.edu.tr 
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Kadınların geleneksel olarak kendilerine yüklenen kadınlık ve annelik rollerinden çıkıp ev kadınlığı dışında 
bir meslek arama çabaları, hem kadınlar hem de toplum için üzerinde düşünülmesi gereken sorunları 
gündeme getirmiştir.  
 
Çalışma yaşamı, kadına “ekonomik güç edinmek, kariyer sahibi, eğitimli, söz sahibi, sorun çözücü, takım 
oyuncusu, otoriter, yöneten” olmak gibi yeni alt bileşenler, roller ve sorumluluklar getirmiştir. Ancak tüm 
bu yeni sorumluluk ve rollere rağmen toplumun kadından beklediği geleneksel eş ve annelik rollerinde 
herhangi bir değişiklik olmamıştır. 
 
Uluslar arası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda ele alınan eylem önerilerinden bir bölümü de bireylerin 
üreme haklarının işverenlerce ihlal edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması ve çalışan kadınların gebelik 
ve doğum nedeniyle ihtiyaç duyacakları hizmetlere erişimlerinin sağlanmasına yönelik önerilerdir. 
 
Bu öneriler ; 
• Çocuk yapma, emzirme konularında kadınlara destek olmak için kadınların 
annelik sorumlulukları ile işgücü sorumluluklarını uzlaştırmayı 
amaçlayan kanun/yönetmelik vb. çıkarılması;  
• Her iki cinsiyetten çalışanlara esnek çalışma saatleri, ana babalara izin olanakları, gündüz bakım 
hizmetleri gibi uygulamaların özel sektörü de kapsayacak şekilde geliştirilmesidir. 
 
2004 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu daha kapsamlı ve üreme hakları bakımından somut 
sonuçlar doğurabilecek düzenlemeler getirmektedir. 
 
Kadınlar bir yandan çalışma yaşamının sağlığa zararlı risk faktörlerine maruz kalmakta, diğer yandan gelir 
artışı ve sağlık hizmetlerine erişim kadın sağlığını iyi yönde etkilemektedir. İş hayatında menstrual 
düzensizlikler, pelvis ağrısı, idrar yapma sorunu, bacak ve sırt ağrıları iş yerinde kadını zorlamaktadır  
Hamilelik çalışma koşulları nedeniyle düşük, düşük doğum ağırlığı ve malformasyonla sonuçlanabilmekte, 
annenin hayatını tehlikeye sokmaktadır. Bebeğin yeterince anne sütü alması engellenmektedir. 
İşyeri ve istihdam koşullarındaki ayrımcılığa karşı ILO yasalarının  işverenlerce uygulanması sağlanmalıdır. 
İşverenler kadın çalıştırma konusunda cesaretlendirilmelidir.  Kadınların hamilelik ve doğum sonrası 
izinden dönüşlerini kolaylaştıracak,  kadın ve erkeklerin üreme sağlıklarını güvence altına alacak yasal 
düzenlemeler yapılmalıdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Çalışan kadın, üreme sağlığı 
E-posta: rgul84@hotmail.com 



Yazar: Sadettin Akyıl, ÇSGB 

Oturum Adı: Çalışma Hayatında Özel Politika Gerektiren Gruplar: Çocuklar, Kadınlar, Yaşlılar 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/11:15-12:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Konu: Çalışma Hayatında Özel Politika Gerektiren Gruplar 

 
Özel politika gerektiren gruplar, çalışma hayatında mevcut yapı içerisinde yer alan fakat istihdamda ya da 
istihdama ulaşmada eşit fırsatlara sahip olma açısından ayrımcılığa uğrayan, haklar ve hakların kullanımı 
bakımından eşitliğini kullanamayan, uygulamada çeşitli engellerle karşılaşan gruplar olarak 
değerlendirilmektedir. Ülkemizde özel politika gerektiren gruplar, herhangi bir yasal engel olmamasına 
hatta yasalarda pozitif ayrımcılık içeren düzenlemeler olmasına rağmen, yeterli düzeyde istihdama katılım 
sağlayamamaktadırlar. İstihdamda olanlar ise çoğunlukla kayıt dışı ve düşük ücretli işlerde çalışmaktadırlar.  
Bu durum hemen hemen tüm ülkelerde benzer şekilde görülmekte, her ülkenin kendi istihdam yapısına ve 
kültürel değerleri de dâhil olmak üzere toplumsal reflekslerine göre çeşitli politikalar geliştirilerek 
mücadele edilmeye çalışılmaktadır. 
 
Ülkemizde de kadınlar, gençler, engelliler ve uzun süreli işsizler başta olmak üzere çalışma hayatındaki tüm 
grupların istihdama katılımında ve istihdam edildiklerinde eşit fırsatlara sahip olmaları için politikalar 
geliştirilmekte ve eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulmaktadır. 
 
Dezavantajlı gruplar olarak da adlandırılan bu grupların iş gücü piyasasına erişimlerini de dikkate alarak 
çalışma hayatında pozitif ayrımcılık içeren yasal düzenlemeler yapılmış, istihdama katılımlarını artırmak için 
bazı teşvikler getirilmiştir. Ancak, uluslararası birçok belgede, Anayasamızda ve Kanunlarımızda fırsat 
eşitliği evrensel bir ilke, temel bir insan hakkı olarak kabul edilmesine rağmen, uygulamada ciddi sıkıntıların 
bulunduğu ve istihdam rakamlarının oldukça yetersiz olduğu da bilinmektedir. 
 
Bu kapsamda işgücü piyasasındaki yapısal sorunların çözülmesi, orta ve uzun vadede büyümenin istihdama 
katkısının artırılarak işsizlik sorununa kalıcı çözüm sağlanması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan 
Ulusal İstihdam Stratejisi dört politika ekseni üzerine inşa edilmiştir. Bu eksenlerden birisi de özel politika 
gerektiren grupların istihdamının artırılmasına yöneliktir.  
 
Bununla birlikte sahip olduğu hakları korumada yeterince bilgi sahibi olmayan ve eşitlik ilkesi 
uygulamasında algılama eksikliği olan gruplara yönelik de farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları 
yürütülmektedir. Çünkü yapılan çalışmaların istenen amaca ulaşabilmesi ve toplumsal kabul görmesi 
açısından çalışma hayatının tüm grupları ve özellikle muhatapları tarafından anlaşılması gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Dezavantajlı gruplar, Fırsat eşitliği, çalışma hayatında fırsat eşitliği, çalışma hayatında 
hassas gruplar, cinsiyet temelli eşitsizlik, kadın işçi, çocuk işçiliği, engelli istihdamı 
E-posta: sakyil@csgb.gov.tr 



 Yazar: Prof. Dr. Fevzi Yılmaz, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi 

Oturum Adı: İSG’de İnovasyon ve Nanoteknoloji  
Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/11:15-12:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Konu: Inovasyon, Nanoteknoloji Ve Sağlık 

 
Inovasyon, pazar ihtiyacı veya yeni talepler için daha iyi çözüm üretme eylemidir. İcat ise, tamamen yeni 
cihaz, yeni metod, yeni bileşim veya yeni işlemin bulunmasıdır. Inovasyon yetisi  düşük-orta gelirli 
şahıslarda olduğu gibi zengin şahıslarda da fazladır. İlk grup refah için inovatif çözüme mecburken, ikinci 
grup uygun çevre ve zihinsel yoğunlaşma şansına sahiptir. 
 
 
Nanoteknoloji nano şeylerin isim olarak, nano-bu, nano-şu, nano-diğerlerinin işlenmesi ve uygulamasını 
kapsar. Bir nanometre bilimsel ölçü sistemlerinde metrenin milyarda biridir ve bu teknolojide muhtelif 
şeyler o kadar küçük üretilir ki onların boyutları nanometre ile anılır.  
 
Nanoteknoloji ile biz; sağlıktan mikro elektroniğe, nano akış soğutmadan, korozyona karşı nano kapsüllü 
kaplamalara kadar çok geniş alanla yüzleşiriz. Nano robotlar, yapışmazlık uygulamaları, antibakteriyel 
eşyalar ve  mukavimleştirme işlemleri diğer potansiyel alanlardır.  
 
Nanoteknoloji ile ilgili en büyük problem boyut problemidir. Nano tozlar çok çok küçüktürler ve zararlı 
etkilerden kaçınmak gerçekten zordur. Tozların laboratuvardan endüstriye, endüstriden kullanım ve 
çevreye atımında - miktar arttığı için, şeylerin karıştırılması ve nakli nedeni ile sorun oluşturduğu için -  
reaksiyon, girişim ve dönüşüm gelişir. Bu durum küçük boyutlu deneylerden ticari uygulamalara geçiş ve 
kullanımda problem oluşturur. Solunum gibi, deri teması gibi yollarla zararlı etkiler oluşur. Yanan yakıttan 
çıkan PM2.5 gibi anorganik nanotozlar, gümüş ve titanyum dioksit gibi insan yapısı sentezlenmiş tozlar ve 
diğerleri potansiyel problem oluşturur. Eğer problemlerin üstesinden gelinirse parlak gelecekle yüzleşilecek 
ve bir çok nano çalışmalar faydalı ürüne dönüşecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:Inovasyon, Nanoteknoloji, Nanotoz, PM 2.5, Nanosağlık, Nanogüvenlik 
E-posta: f.yilmaz@fsm.edu.tr 



Yazar: Dr. Volkan Özgüz, Sabancı Üniversitesi 

Oturum Adı: İSG’de İnovasyon ve Nanoteknoloji 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/11:15-12:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Konu: İşletmelerde Nanoteknoloji: Dostu mu, Düşman mı? 

 
Tekstil’den, kozmetik ve sağlığa kadar uzanan çok geniş bir yelpazede hayatımızın içinde olan 
göremediğimiz bir şeyler var: nanoteknolojiler.  Ancak göremediğimiz yapay nanoparçacıkların insan ve 
çevre sağlığı etkileri de son yılların artan bir tartışma konusu.  Bu şüphelerin büyük bir çoğunluğu bu 
parçaların çok küçük olmasından ve son zamanlara kadar da bu küçücük parçaların insanla,  canlılarla, 
hücreler seviyesinde nasıl etkileşeceğini bilmediğimizden kaynaklanıyor. Yoğun bir araştırma konusu ve bu 
konuda henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.  Bazı nanoparçacıkların, özellikle ince uzun tüy tipi olan 
nanoparçacıkların, solunum yollarıyla alındıkları zaman insan sağlığı üzerinde zararlı etkileri oldukları, 
akciğerlerde iltihaplanmaya yol açtıkları biliniyor. Diğer yandan ise nanoparçacıklarla zenginleştirilmiş 
sıvılar ve gazlar eskisinden daha iyi soğutma etkinliği sağlıyor. Nanoteknoloji ile yapılan filtreler en kötü 
kalitede suları, vücut sıvılarını süzebiliyor.  Nano teknolojik filtreler ortamdaki tehlikeli parçacıklardan bizi 
daha iyi koruyor.  Hatta son günlerde virüsleri bile tutabilen filtrelerin yapıldığını biliyoruz.  
Nanoteknolojilerin bir diğer yanı ise üretim sırasında ortaya çıkabilecek olası riskler. Nanoparçacıkların 
üretim ve kullanım sırasındaki faydaları ve zararları örneklerle tartışılacak ve risk algısı ve risk yönetimi için 
yaklaşımlar irdelenecek. Bilinen ölçme sistemlerin uygunluğu veya uygunsuzluğu, var olan kuralların 
uygulanabilme olasılıkları tartışılacak. Nanoteknolojilerin insan ve çevre etkileri konusunda son yıllarda 
devam eden çalışmalardan örnekler verilecek.  
 
 

 



Yazar: Bekir Demirel, Devlet Personel Başkanlığı 

Oturum Adı: Kamuda İSG Uygulamaları 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/11:15-12:30 

Yer: Sadabad Salonu 

Konu: İlk Defa İsg Mevzuatı Kapsamına Giren Kamu İdarelerinin Yükümlülükleri Ve Dpb’ye İntikal Eden 
Sorunlar 

 
Kamu İdarelerinin çoğunda işçi statüsünde personel istihdam edilmemektedir. Yaklaşık 3 milyon kamu 
personelinin sadece % 10’u işçi statüsündedir.  
 
Kamu idarelerinin büyük çoğunluğu 2016 tarihinden itibaren ilk defa İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı 
kapsamına girecek ve alışık ve tanışık olmadığı yükümlülüklerle karşılaşacaktır.   
 
Tebliğde, önümüzdeki süreç içinde idarelerin karşı karşıya gelecekleri yükümlülüklerden ve uygulamada 
ortaya çıkabilecek sorunlardan özet olarak bahsedilecektir. 
 
Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanması konusunda kamu idarelerinden Başkanlığımıza 
intikal eden görüş taleplerine verilen cevaplar da Tebliğde ifade edilecektir. 
 
İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı görevlerini yürüten kamu görevlilerine ek ödeme yapılması ile gebe ve 
emziren kadınların gece çalışmaları ve günlük mesai saatlerine ilişkin düzenlemelerin Devlet memurlarının 
çalışma sürelerini düzenleyen mevzuatla uyumsuzluğu konusu bu kapsamda ele alınacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: kamu idareleri, kamu idareleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı 
 



Yazar: Dr. Köksal Aydın, KESK 

Oturum Adı: Kamuda İSG Uygulamaları 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/11:15-12:30 

Yer: Sadabad Salonu 

Konu: Kamuda İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları 

Tanımın kendisinde farklılıklar olsa da halkın genel ve ortak gereksinimlerinin karşılanması olarak kamu 
hizmetleri insan ve toplum yaşamının en temel hizmet alanıdır. Çalışma hakkının bir gereği olarak işçi 
sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmetleri de kamusal hizmet alanıdır. Dünya örneklerine göre geri düzeyde de 
olsa ülkemizde kamu hizmetleri hala önemli bir çalışma ve istihdam alanıdır.  
Bir politik yönelim olarak güvencesiz çalışma, taşeron uygulamalar yaygınlaşmakla birlikte 3.187.997 kişi 
farklı statülerde kamuda çalışmaktadır. (20.02.2014 İçişleri Bakanlığı verileri). 
Kamu hizmetlerindeki hizmet alımı ve güvencesiz çalışma iş kazası ve meslek hastalığı risklerini artırmakla 
birlikte bu durum 2012 ÇSGB istatistiklerine yeterince yansımamaktadır. Bunun nedeni etkin iş kazası ve 
meslek hastalığı bildirim sisteminin olmamasıdır. Yüzlerce işçinin hizmet alımı, taşeron şirketler yoluyla 
istihdam edildiği kamu kurumlarının birçoğunda bu şirketlerce işyeri hekimi, iş güvenliği çalıştırılmamakta, 
iş kazası bildirimleri yapılmamakta, üst işveren olarak kamu idaresi bu duruma seyirci kalmaktadır.
Bilindiği üzere 6331 Sayılı yasanın kamu kurumları ile ilgili maddesinin yürürlüğü 2016 yılına ertelenmiştir. 
50 kişinin üstünde çalışanı olan, tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta olan kamu kurumları erteleme 
kapsamında olmamasına rağmen bu kurumlarda dahi henüz İSG uygulamaları başlatılamamış, küçük 
çabalara rağmen sorun henüz içselleştirilememiştir. İSG uygulamaları bu haliyle özel sektörün yükümlülüğü 
olarak algılanmakta, örneğin bir özel tıp laboratuarı 300 sayfalık ve yüzlerce kimyasalın insan sağlığı üzerine 
olası etkilerini içeren risk analizi yaparken bir devlet hastanesi veya üniversite hastanesi bu konuda 
duyarsız kalabilmektedir. 
Sorunun bir başka boyutu da kamu – özel arasındaki iç içe geçmiş ilişkidir. ÇSGB istatistiklerinde en çok iş 
kazasının olduğu kömür, linyit çıkarma işlerinin bile tüm esnek çalışma ve özelleştirme uygulamalarına 
rağmen halen kamunun sorumlu olduğu ve bu sorumluluğunun çok daha etkinleştirilmesi gereken çalışma 
alanıdır. 
Kamuda İSG uygulamalarını olumsuz etkileyen bir başka sorun alanı da yasal mevzuatın yetmezliği ve 
yasalar arasındaki uyumsuzluktur. 6331, 657, 5510 sayılı yasalar arasında uyumsuzluklar mevcut olmakla 
birlikte kamuda İSG yükümlüğünün 2016 ya ertelenmesi sorumluluktan kaçış ve rehavete yol açmakta, bu 
alan inandırıcılıktan uzak bir angaryaya dönüşmektedir.   
Kamu emekçileri açısından meslek hastalığı kapsamı çok dardır. Kayıt sistemleri, tanı ve tedavi 
süreçlerindeki belirsizlikler meslek hastalığı gerçeğini görünmez kılmaktadır. 
ÖNERİLER: 
• İSG hizmeti temel bir kamusal hizmet alanıdır. ÇSGB bu görevi hizmet sunumundan mevzuata,
denetime kadar her düzeyde üstlenmeli, geniş bir istihdam yaratmalıdır. 
• İSG uygulamaları kamu kurumlarından başlanarak organize edilmeli, kamu bu konuda öncülcük 
rolü üstlenmelidir. 
• Başta kamu kurumları olmak üzere her alanda işçi sağlığı ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen 
hizmet alımı, alt işveren, taşeron, esnek ve güvencesiz çalışma uygulamalarına son verilmelidir. 
• Yol, baraj, köprü gibi çok tehlikeli işlerde tüm İSG uygulamaları kamu eliyle yürütülmeli, kamu bu 
işlerden sorumlu olmalıdır. 
• 2016 yılı beklenmeden tüm kamu kurumlarında İSG organizasyonları, eğitimler başlatılmalı, kayıt 
sistemleri kurulmalı ve İSG kültürünün yaratılması için hemen harekete geçilmelidir.  
• Meslek hastalıkları kapsamı genişletilmelidir. 
• İSG çalışmalarının yürütülmesi için kamu kurumlarına işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri 
hemşiresi kadroları açılmalı, mevcut kadrolarla yürütülmesi durumunda bu görevin bir angaryaya 
dönüşmemesi için yeterli bütçe ayrılmalıdır. 









Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Zeynep Şişli, İzmir Ekonomi Üniversitesi  

Oturum Başkanı: Meftun Sakallı 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: 6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından 
“Koordinasyon” 

İş sağlığı ve güvenliği kültürü, çalışma yaşamının sağlıklı kılınmasına yönelik mevcut kuralların 
öğrenilmesi, işbirliği ve uyum içinde uygulanması ile geliştirilerek sürdürülebilir. İş sağlığı ve 
güvenliğinin koordinasyonu için gerekli düzenlemelerin yapılması, işyeri düzeyinde sorunların 
çözümünden öte, ulusal ve hatta uluslararası ölçekte paylaşılması ile kuralların yenilenmesi, iş sağlığı 
ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi açısından önemlidir. Çalışmanın amacı, iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün geliştirilmesi açısından gerekli koordinasyonun sağlanması için Türk hukukunda yer alan 
düzenlemelerin yeterliliğinin, uluslararası belgeler ve özellikle 155 sayılı Uluslarası Çalışma 
Örgütü(ILO) Sözleşmesi ile karşılaştırılmalı olarak irdelenmesidir. 155 sayılı ILO sözleşmesi 
5.maddesinde öngörülen “çalışma grubu ve işletme düzeylerinde ve ulusal düzeyi de kapsayan 
uygun diğer bütün düzeylerde haberleşme ve işbirliği” nin sağlanması için, 6331 sayılı Kanun ve ilgili 
mevzuat ile yeterli düzenleme yapılmadığı değerlendirilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu “İş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu” başlıklı 23.maddesi ile, birden çok işverenin 
çalıştığı işyerleri ile ilgili yapılan düzenleme dışında, ulusal ölçekte “İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” 
ile işyeri düzeyinde “iş sağlığı ve güvenliği kurulları”nın birbirleri ve Bakanlığın teftiş örgütü ile 
koordinasyonu konusunda herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Alt işveren işçilerinin bulunduğu 
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulları ile ilgili 22.maddede esas olarak, “temsilci” bulundurma 
ile yetinilmektedir. Bu çerçevede, 6331 sayılı Kanun ve mevzuat açısından, iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün geliştirilmesi açısından koordinasyonun sağlanması ile ilgili yeterli düzenleme 
bulunmadığı sonucuna varılmakta, farklı düzeylerdeki organizasyon ve kurumlar arası sürekli ve 
düzenli bilgi ve deneyim paylaşımı için gerekli araçların oluşturulması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 6331 sayılı Kanun, 155 sayılı ILO Sözleşmesi, Koordinasyon, Organizasyon, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kültürü. 
E-posta: zeynep.sisli@ieu.edu.tr 



Yazarlar: Özge Akaner, Mesut Akaner, ÇASGEM 

Oturum Başkanı: Meftun Sakallı 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun Kamuda Uygulanması 

 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre, günümüzde dünyada yaklaşık 3 milyar iş gücü 
bulunmaktadır. Günde ortalama 1 milyon iş kazası meydana gelmektedir. Her yıl iş kazası ve sonucu 
2,3 milyon insan hayatını kaybetmektedir. 
 
2012 SGK verilerine göre ülkemizde 18.352.859 aktif sigortalı bulunmaktadır. Bunların 2.662.608’i 
devlet memurudur. 2012 yılında toplam 395 meslek hastalığı vakası tespit edilmiş; yaşanan 74.871 
iş kazasında 744 çalışan hayatını kaybetmiştir. 
 
Son yıllarda ülkemizde büyük bir ivme kazanan iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalar, 30 
Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile bir dönüm 
noktasına ulaşmıştır. Son yasal düzenlemeler öncesinde, tüm bu çalışmalar, sadece sigortalı 
çalışanlarla sınırlı tutulmuş olup; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan devlet memurları kapsam 
dışında bırakılmıştır. Bu nedenle devlet memurlarına yönelik İSG önlemlerinin alınması ve 
çalışmaların yürütülmesinde geri kalınmıştır.  
 
Birkaç istisnai kurum haricinde tüm işyerlerini ve tüm çalışanları kapsayan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, kademeli olarak hayata geçmekte olup; yasanın uygulanması için gerekli altyapı ve 
bilinçlendirme çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Ancak kanunda yer alan 
yükümlülüklerin farklı tarihlerde yürürlüğe girmesi ve uygulamada işyerlerinde görev, yetki ve 
sorumlulukların dağılımı bir takım soru işaretlerine neden olmaktadır. Özellikle kamu kurumları 
gerek hiyerarşik yapısı, gerekse farklı istihdam türleri ile pek çok parametreyi bir arada taşımaktadır. 
 
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki genel perspektife bakıldığında, İSG alanında bilinçlendirme ve 
rehberlik hizmetine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, kamu kurum ve 
kuruluşlarının İSG konusundaki görev ve sorumlulukları ile uygulamada alınması gereken tedbirler 
ve gerçekleştirilecek çalışmalarda bir standardın sağlanabilmesi ve farkındalık yaratılması açısından 
izlenebilecek bir yol haritası oluşturmaktır. 
 
Bu çalışma ile yasanın kamu kurumlarına getirdiği yükümlülük ve sorumluluklar, kanun ve ilgili 
yönetmeliklerinin ne şekilde uygulanması gerektiği konulara ışık tutulması amaçlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, kamu kurum ve kuruluşları. 
E-posta: ozge.akaner@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Sarp Suat, CarrefourSa-BankPozitif, İş Hekimi, İstanbul, Atlı A. Kadir, Atölye OSGB, Halk 
Sağlığı (İş Sağlığı) Bilim Uzmanı, Ankara, Güney Müslüm, Yisgüm OSGB, İş Hekimi, İstanbul, Sezen 
Adem, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul 

Oturum Başkanı: Meftun Sakallı 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: OSGB Denetimleri Üzerinden İş Teftişinin Hızlandırılması Önerisi 

 
SGK istatistiklerine göre 2012 yılında Türkiye’de toplam 1.425.249 işyeri faaliyet göstermektedir, 
kayıt dışı sektör işyerleri eklendiğinde, işyeri sayısı çok daha fazla artmaktadır.07.Kasım.2012 
tarihinde “İşveren-Teftiş Kurumları Diyalog Toplantısı”nda, ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ile SGK 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının koordinasyon halinde çalışmasının önemine değinilmiş; iki 
Kurum’un toplam müfettiş sayısının 1600 sayısına ulaştığı bildirilmiş, her iki kurum müfettişlerinin 
de iş teftişi ve sosyal güvenlik teftişlerini gerçekleştirme yetkisi olduğu vurgulanarak, gerçekleştirilen 
teftişlerin bu yol ile, müfettiş iş gücü kaybının önüne geçerek ve mükerrer denetimleri engelleyerek 
arttırılacağı vurgulanmıştır. “İş Teftişi” uygulamalarının “Program Dışı Teftişler”den “Programlı 
Teftişler”e doğru yıllar içinde taşınmasının hedeflendiği vurgulanmıştır. İşyerlerinin denetlenme 
oranlarının arttırılmasında, işyeri teftişinin yerini tutamasa da, mevcut 1250 civarındaki, bu 
işyerlerinin büyük bölümüne hizmet veren OSGB denetimleri üzerinden yapılacak teftişler, 
müfettişlerin, zaman kaybı yaşamadan, aynı mekandan o  OSGB’nin hizmet verdiği tüm işyerlerinin 
risk analiz raporu, acil eylem planı, İSG kurul tutanakları, onaylı defter kayıtları, sağlık gözetimi 
kayıtlarına ulaşmalarını sağlayarak, işyerlerinin “dolaylı teftiş/ ön teftiş” oranlarını çok arttırabilecek, 
bu arada 1250 civarında işyerinin (OSGB’lerin) yerinde teftişi de gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu 
sayede, hizmette eksiklikleri olan OSGB’lerin eksiklerinin bir an önce giderilmesi sağlanarak, 
OSGB’lerin bu eksikliklerinin işyerlerine ve çalışanlara yansımasının önüne hızlı bir yolla 
geçilebilecek; işyerlerinde sonraki yapılacak teftişlerin kolaylaştırılması, bulunacak eksikliklerin de 
bu yolla azaltılması sağlanabilecektir.Ancak bu amaçla OSGB denetimi yapılabilmesi için mevzuatta 
“onaylı defter suretlerinin OSGB’de saklanması gerekliliği” dışında, yeterli unsurlar 
tanımlanmamıştır. Bu sebeple öncelikle OSGB’lerin yürüttükleri İSG hizmetlerinin takibinin 
yapılabileceği, otokontrol mekanizmalarının oluşturulmasına da yönelik, yönetmeliklerde belirtilen 
“OSGB kayıtları ve dosyaları”nın içereceği dokümanlar listesinin mevzuatça belirlenmesi 
gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş teftişi, Teftiş Kurumları, İş Müfettişi, OSGB denetimi 
E-posta: drsuatsarp@gmail.com 



Yazarlar: Şah Şeyhmus Ektirici, ÇSGB 

Oturum Başkanı: Meftun Sakallı 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: İşyeri Ortamında Biyolojik Ajan Türlerinden Biyolojik Risk Değerlendirmesi İçin Canlı Mikro 
Organizmalardan Numune Alma Teknikleri 

 
İş yeri ortamında Biyolojik ajan türlerinden Biyolojik risk değerlendirmesi için canlı mikro 
organizmalardan numune alma teknikleri Dünya’da ve Avrupa Ülkelerinde Ulusal iş sağlığı ve 
güvenliği standartlarında, biyolojik ajanlar ve biyolojik risk etmenleri yer almaktadır. Bu etmenler 
zararlı  ve toksik olarak tanımlanmaktadır. Biyolojik ajanlara ilişkin risk değerlendirmesi Ülkemizde İş 
Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri içinde henüz gelişmemiş bir alandır. İşyeri ortamında biyolojik risk 
faktörleri  ile ilgili tespit ve önleme çalışmaları  yeterli derecede yapılmamaktadır. Bu nedenle. İşyeri 
ortamında biyolojik risk faktörleri disiplinler arası bir yaklaşım gerekmektedir. .İşyeri ortamında 
biyolojik risk faktörleri denildiğinde, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden 
olabilen (Genetik olarak değiştirilmiş olanlarda dahil)Mikroorganizmalar, hücre katalizörleri, ve insan 
parazitleri gelir. Bu çalışmanın amacı işyeri ortamında biyolojik ajan türlerinden olan canlı 
Mikroorganizmalardan(Bakteri, Virüs, mantarlar) numune alma teknikleri anlatılmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Biyolojik ajan, İşyeri ortamında Biyolojik risk faktörleri, canlı 
Mikroorganizmalardan (Bakteri, Virüs, mantarlar) numune alma teknikleri. 
E-posta: seyhmus.ektirici@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Thoralf Klehm, Mibrag Consulting International Gmbh 

Oturum Başkanı: Meftun Sakallı 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: MIBRAG mbH´nın İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

 
Almanyada linyit madenciliği sektoründe çalışan en büyük şirketlerden biri Mitteldeutsche 
Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG) şirketini temsil edip bizim iş sağlığı ve güvenliği yönetim 
sisteminin pratik uygulamalarını İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nda sunmaktan gurur duyarız. 
MIBRAG 2005 yılından itibaren iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri değerlendirmesinin 
sonucunda verilen „Sicher mit System“ ("Sistemli Güvenlik") mührünü kazanmaktadır. Son aldığımız 
sertifika 2015'e kadar geçerlidir. Bu sertifika MIBRAG ISO 14001 ve OHSAS 18001 gereklerini 
başarıyla uyguladığını gösterir. Buna ek olarak, 2013 yılında MIBRAG RoSPA kurumun tarafından İş 
Sağlığı ve Güvenliği Gümüş Madalyayi aldı. Iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin gereksinimleri 
MIBRAG´ın kurumsal el kitabında tanımlanır ve ayrıntılı olarak, iş güvenliği ve çevre koruma ile ilgili 
iç yönetmelik ve talimatlarında açıklanır. Kurumun iş güvenliğini sağlamak için MIBRAG´da düzenli 
talimatlar, eğitimler ve denetimler yürütülmektedir. MIBRAG´ın tüm çalışanları kendi iş yerlerinde 
yönetmeliklere uyumaktan sorumlulardır. Sunumumuzda İş Sağlığı ve Güvenliği alanında şirketin en 
iyi uygulamalarını açıklayıp yonetim sistemimizin olumlu etkilerini sunacağız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Madencilik, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, en iyi uygulamalar, ISG Eğitim 
E-posta: Thoralf.Klehm@mibrag-consulting.de, Olesia.Tkachenko@mibrag-consulting.de 



Yazarlar: Sarp Suat, CarrefourSa-BankPozitif,  Atlı A. Kadir, Atölye OSGB, Halk Sağlığı (İş Sağlığı) Bilim 
Uzmanı,  Sezen Adem, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Özbek 
Erhan, İstanbul Vural Yalçın, Ece İş Çözümleri Danışmanlık, İnsan Kaynakları Uzmanı, İstanbul Koçyiğit 
Dündar, Ece İş Çözümleri Danışmanlık, İş Güvenliği Uzmanı (C) 

Oturum Başkanı: Bülent Gedikli 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: Sevk Bilgi Dönüş Formu Ve Sağlık Kurumlarında Çalışanın Karşılaşabileceği Güçlükleri Aşmak 
İçin Hastanelerde İş Sağlığı Birimleri Ve Arşivleri Oluşturulması Önerisi 

 
AMAÇ: Sevk Bilgi Dönüş Formunun öneminin saptanması, form önerisi, hastanelerde “İş Sağlığı 
Birimi ve Arşivi” kurulmasının yararının sorgulanması. 
 
YÖNTEM:  Sevk Bilgi Dönüş Formunun önemi, kullanılıp-kullanılmadığı; hastanelerde “İş Sağlığı Birimi 
ve Arşivi” kurulmasının yararları 127 kişiye anket çalışması ile soruldu.  
 
BULGULAR: 127 kişinin yanıtladığı ankette;81 iş hekimi, 9 diğer sağlık personeli, 22 iş güvenliği 
uzmanı , 15 işveren vekili görüş bildirmiştir.  
 
Form kullanmayanlar: %44; Bilgi dönüşünün sağlanma yolu: Çalışanın sözel ifadesi %54, formun 
doldurulmasıyla %17; Bilgi dönüşünün az olma sebebi: Hekimlerin İSG konusunda istenen bilgilerin 
önemini bilmemeleri %42, Hekimlerin yazılı belge vermekten çekinmeleri %20; Çalışanların sağlık 
kurumlarına gönderilmek istememelerinin sebebi: Aşırı yoğunluktan ilgi görememe %32, Sevk ve 
tetkik/muayenelerin gerçekleştirildiği sürelerin ücretli izinden sayılmaması %29, Sağlık kurumlarının 
İSG konusundaki bilgi eksiklikleri sebebiyle istenen cevabın alınamaması %18; Çalışanların 
hastanelerde karşılaştıkları başlıca zorluklar: Hepsi %52; Hastanelerde İş Sağlığı Birimleri ve Arşivleri 
kurulmasının yararlı olur mu: Evet %85; En çok önemsenen yarar: İş hekimlerine bilgi dönüş oranı 
artar %40, Çalışanlar hastaneye iş kazası/meslek hastalığı/iş hekimi sevki sebebiyle gittiklerinde 
buradan yönlendirilirler %28, Sağlık kurumlarının İSG konusundaki bilgi eksiklikleri bu birimler 
yardımıyla giderilir %23. 
 
SONUÇ: Hastanelerde “İş Sağlığı Birimi ve Arşivi” oluşturulmalıdır. Çalışanların iş kazası/meslek 
hastalığı şüphesinde gönderildiklerinde karşılaşacakları güçlüklerin azalması ve iş hekimlerinin 
sevklerine bilgi dönüşlerinin arttırılması bu yolla sağlanacaktır. Ayrıca arşivler, yargıya belge teminini 
de kolaylaştıracak, hem hastane idarelerini, hem işyerlerini zan altında kalmaktan kurtaracak, belge 
kayıpları önlenerek hak kayıpları engellenecektir. İş sağlığı kültürünün bu yolla hastanelere de 
taşınıp, uzman hekimlerin İSG konusunda istenen bilgilerin önemini kavramaları sağlanacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sevk Formu, Sevk Bilgi Dönüş Formu, Hastane İş Sağlığı Birimi ve Arşivi, İş Sağlığı 
Kültürü 
E-posta:drsuatsarp@gmail.com 



Yazarlar: Dr. Kenan Ergus 

Oturum Başkanı: Bülent Gedikli 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: Neden Meslek Hastalığı Tanısı Koyamıyoruz? 

 
ILO, işçi sağlığında sadece iş kazalarına odaklanılmaması; meslek hastalıkları-işle ilgili hastalıklara da 
dikkat çekilmesi gerektiğini; bu konuda acilen ve ciddi bir paradigma değişikliğine gereksinim 
olduğunu vurgulamıştır. Gerek insan sağlığını korumak, geliştirmek gerekse de ciddi ekonomik 
yıkımlara yol açmamak için meslek hastalıkları tanı sistemlerinin ivedilikle gözden geçirilmesi 
gerektiği ifade edilmektedir. Korunmanın olabilmesinin ilk koşulu önce tanımaktır, tanı koya bilmek, 
riski görebilmek, tehlike oluşumunu ortadan kaldırmanın yollarını oluşturmaktır. Ülkemiz, çağdaş 
meslek hastalıkları tanı sistemlerini geliştirmiş-oluşturmuş değildir. Böyle olunca da özellikle 
kontrolsüz küçük ve orta ölçekli işletmeler çığ gibi büyümekte, bu yerler maalesef “görülemeyen-
bilinemeyen-tanı dahi konulamayan hastalık üretim merkezleri” haline gelmektedir. Geleneksel 
anlamda meslek hastalıklarının çalışanların binde 4-12’sinde bekleneceği  söylense de  EUROSTAT’ın 
27 Avrupa Birliği ülkesinde 2007’de yaptırdığı ve 2010’da yayımladığı istatistik çalışmasında  beyana 
dayalı işe bağlı hastalıklar ile meslek hastalıklarının 15-64 yaş arası çalışan nüfusta  %8.6’a kadar 
çıktığı tesbit edilmiştir. Ülkemiz için meslek hastalıklarının gerçek sayılarına ulaşmak için sıkıntılı olan 
mevcut tanı sürecinin iyileştirilmesine  gereksinim duyulduğu herkesin kabul ettiği bir geçektir. . Bu 
tespit 2006 yılında yayınlanan Türkiye’nin ilk “Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi”nde de 
yapılmış: Meslek Hastalıkları Rehberi ve Politika belgesinde yer alan “2006-2008 İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hedefleri” arasında “meslek hastalıkları tanı sisteminin iyileştirilmesi” hedefi İş Sağlığı ve 
Güvenliği Konseyince kabul edilmiştir. Daha sonra yayınlanan II. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika 
Belgesi’nde 2009-2013 yıllarına ilişkin hedefler arasında “Beklenen ancak tespit edilememiş meslek 
hastalığı vaka sayısı tespitinin %500 artırılması” hedefi de yer almaktadır. Önümüze konan bu açık 
hedefe karşın geçen zamanda çalışan sayısındaki artışa rağmen meslek hastalığı tanısında artış bir 
yana ne yazık ki gerilemiştir. Sorun mevzuat, sistem veya alandaki resmi veya gayri resmi 
profesyonellerin beceriksizliğinden mi kaynaklanıyor? Üzerinde çokça tartışmaların yapılabileceği bir 
konu. Burada tanı prosedürleri ve sağlık sunum sistemimizin bu konudaki önemi üzerinde durmaya 
çalışacağız.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Meslek hastalığı, işle ilgili hastalık, tanı prosedürleri 
E-posta: erguskenan@hotmail.com 



Yazarlar: Aslıcan Güler 

Oturum Başkanı: Bülent Gedikli 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: Türkiye’ de Meslek Hastalıkları Konusunda Tespit, Tanı ve İSG Profesyonellerinin Duyarlılığının 
Arttırılması Projesi 

 
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu maddi ve manevi kayıplar,  ülke ekonomisi açısından önemli 
boyutlara ulaşmaktadır. Bu nedenle işyerinde alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri hayati önem 
taşımaktadır.  
 
Ülkeler arasında değişmekle birlikte, yılda her bin işçi için 4-12 yeni meslek hastalığı beklenmelidir. 
Ülkemizde ise 2012 yılı SGK istatistiklerine göre meslek hastalığı sayısı 395’dir. Bu sayının yetersiz 
olmasında tıbbi, yasal ve sosyal taraflara ilişkin birçok neden sıralanabilir. 
 
Bu kapsamda, meslek hastalıklarının tanısı konusunda duyarlılığın artırılması, meslek hastalığı tanısı 
koyma konusunda yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının meslek hastalığı tespiti konusunda 
bilgilendirilmesi, koruyucu iş sağlığı hizmetlerinin tanıtılması ile meslek hastalıklarının tanı ve 
tespitinde yaşanan güçlüklerin giderilmesi amacıyla “Türkiye’de Meslek Hastalıkları Konusunda 
Tespit, Tanı ve İSG Profesyonellerinin Duyarlılığının Arttırılması Projesi gerçekleştirilmiştir. 
 
Proje kapsamında 18 ilde 21 üniversitede meslek hastalıklarının tespit ve tanısının artırılmasına 
yönelik hekimlerin eğitimleri yapılmıştır. Bu eğitimlere ilave olarak 2013 yılı sonunda Ankara meslek 
hastalıkları hastanesinde vaka destekli eğitimler verilmiştir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: meslek hastalığı, eğitim, İSG profesyonelleri 
E-posta: aslicanguler@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Arş. Gör. Cüneyt Çalışkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Oturum Başkanı: Bülent Gedikli 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması 

 
Endüstriyel süreç içerisinde patlamaya müsait ortamlarda sıklıkla meydana gelen iş kazaları ciddi 
çalışan yaralanmaları ve finansal kayıplara neden olabilmektedir. Araştırmada 1999/92/EC sayılı 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyine paralel olarak çıkarılan Çalışanların Patlayıcı Ortamların 
Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik değerlendirmeye alınarak patlayıcı ortam kavramı 
ve bu ortamlarda çalışanların sağlık riskleri incelenmiştir. Sözkonusu yönetmelikte geçen “patlayıcı 
ortam” kavramına eleştirel bir açıdan yaklaşılmış ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Direktifinde yer alan 
“patlayıcı atmosfer” kavramı sözkonusu yönetmelikte yer alan “patlayıcı ortam” kavramı ile 
karşılaştırılmıştır.  
 
Patlamaya müsait ortamlarda kullanılan çeşitli madde türlerinin ve patlama etkisinin insan sağlığı 
üzerinde olası etkileri yer almaktadır. Patlamanın oluşturduğu patlama dalgasının yarattığı basınç 
etkileri, patlamanın rüzgar etkisi, etrafta uçuşan enkaz parçaları, çöken yapılar ve sıcak radyasyon 
gibi etkiler çalışanlar üzerinde birden beşe kadar derecelendirilen patlama yaralanmalarına neden 
olmaktadır. Ayrıca kimyasal maddelerin türlerine göre tozlar (mineral/organik tozlar gibi) , metaller 
(kurşun ve kurşun bileşikleri, alkil kurşun bileşikleri ve cıva ve cıva bileşikleri gibi) ve kimyasal 
maddelerin ( benzen, karbon sülfür ve metanol gibi) çalışanlar üzerinde çeşitli hastalıklar yaptığı 
görülmektedir.  
 
İşyerlerinde çalışanların patlamanın risklerinden korunmasında çalışanın eğitimi, danışmanlık 
hizmetlerinin ve bilgilendirmenin düzenli verilmesi, risk ve kaza nedenlerinin azaltılması, çalışan ve 
işveren arasında etkili iletişimim sağlanması ve işyerlerinde güvenlik kültürünün oluşturulması 
önemlidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Patlayıcı ortam, Patlayıcı ortamların iş sağlığına etkileri, Endüstriyel sağlık 
E-posta: caliskan007@hotmail.com 



Yazarlar: Sarp Suat, CarrefourSa-BankPozitif, İş Hekimi, İstanbul, Atlı A. Kadir, Atölye OSGB, Halk 
Sağlığı (İş Sağlığı) Bilim Uzmanı, Ankara, Sezen Adem, İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Sarp Sedat, Amerikan Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı-İş Hekimi, 
İstanbul, Vural Yalçın, Ece İş Çözümleri Danışmanlık, İnsan Kaynakları Uzmanı, İstanbul, Koçyiğit 
Dündar, Ece İş Çözümleri Danışmanlık, İş Güvenliği Uzmanı (C), İstanbul 

Oturum Başkanı: Bülent Gedikli 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: Kişisel Bilgilerin Gizliliği Ve Birimler/İşyerleri Arası Sağlık Bilgilerinin İletimi Yöntem Önerisi 

 
AMAÇ: Kişisel sağlık bilgilerinin gizliliğinin önemine iş sağlığı profesyonelleri ve kurumların dikkatini 
çekmek, birimler/işyerleri arası bilgi transferinde gizliliği sağlayacak yöntemlerin tartışılmasını 
sağlamak. 
 
YÖNTEM:  Yasa gereği sağlanması gerekli kişisel sağlık bilgilerinin gizliliği açısından 130 kişiyle anket 
çalışması yapıldı; bilgileri hangi yöntemle topladıkları, güvenilirliğinin sağlanıp sağlanamadığı, bilgi 
transferi ve hastanelerin konuya göster(me)dikleri önem ile ilgili cevapları değerlendirildi. 
 
BULGULAR: 46 kişinin yanıtladığı ankette; 72 iş hekimi, 11 diğer sağlık personeli, 31 iş güvenliği 
uzmanı , 16 işveren vekili görüş bildirmiştir.  
 
İşe giriş/periyodik muayene formu doldurulma yöntemi: Basılı/kâğıt form %88, Yazılım %4; 
Çalışanların onay imzalarının alınması, ara notların imzayla onaylatılması için kullanışlı yöntem: 
Basılı/kağıt form %82; Belge arşivlemek için kullanışlı yöntem: Yazılım %68; Kişisel bilgilerin 
gizliliğinin sağlanacağı yöntem: Yazılım %53, Basılı/kağıt form %45; Formların kilitli dolapta saklanma 
oranı: %63; Kötü niyet halinde kilitli dolaptaki bilgilere kimlerin ulaşabileceği: Ulaşılamaz %8, İdare 
%27, İnsan Kaynakları %23; Yazılım bilgileri ulaşılamama açısından emniyetli mi: Evet %20, Emin 
Değilim %58, Hayır %21; Yazılım bilgilerine ulaşabilen var mı: Yok %28, Bilgi İşlem Sorumluları %37; 
Kötü niyet halinde yazılımdaki bilgilere kimlerin ulaşabileceği: Ulaşılamaz %14, Bilgi İşlem 
Sorumluları %39, İdare %25, İnsan Kaynakları %20; Sağlık bilgileri istenirken/gönderilirken 
“gönderimin kişisel bilgilerin gizliliğine riayet edilerek ve işyeri sağlık birimine iletilmesi” 
bilgilendirilmesi yapılıyor mu: Hayır %27, Bilmiyorum %28, Henüz gerek olmadı %26; Bilgilerin kapalı 
zarf içinde “GİZLİ Kişisel Bilgidir. Sağlık Birimince Açılmalıdır!” ibaresiyle gönderilmesi uygun mudur: 
Evet %94; Hastanelerce işyerinize iletilen raporların gönderilmesinde gizliliğin korunmasına önem 
veriliyor mu: Verilmiyor %77; Hastanelerce işyerinize iletilen raporların gönderilmesinde kapalı zarf 
sistemi ya da tanı kodlama sisteminin kullanılmasınının istenmesi: Evet %94. 
 
SONUÇ: Kişisel sağlık bilgilerinin muhafazası ve iletimine iş sağlıkçıları, işyerleri ve sağlık kurumları 
özen göstermeli, kendilerine en uygun yöntemi uygulamalı ve geliştirmelidirler. Bu uygulamalar iş 
sağlığı kültürünün de daha hızlı gelişmesine, öğrenilmesine katkı sağlayacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Kişisel sağlık bilgileri, Kişisel bilgilerin gizliliği, İşe Giriş Periyodik Muayene Formu 
E-posta: drsuatsarp@gmail.com 



Yazarlar: Serdar Gültek (Makine Müh.) Serkan Küçük (Kimya Müh.) 

Oturum Başkanı: Bülent Gedikli 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: Toz Patlaması Ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi 

 
Tozdan kaynaklanan patlama ve yangınlar endüstride çok önemli zararlara yol açmaktadır. Gerek EN 
standartları gerekse diğer ulusal ve uluslararası standartlar bu alanı düzenlemeye çalışmaktadır. 
Buna karşın, endüstride bilgi eksikliği ve uygulama hataları ile yoğun olarak karşılaşılmaktadır. Bu 
bildiri, tozdan kaynaklanan patlama ve yangın risklerinin değerlendirilmesi için gerekli teknik bilgileri 
ve uygulamaya yönelik önleyici önlemleri aktarmayı amaçlamaktadır. Tozdan kaynaklanan patlama 
ve yangın risklerinin yönetilmesinde; a) Tozun karakteristiği b) Ortama yayılma şekli c) Ortamda 
birikme şekli d) Ortamdaki tutuşturucu kaynaklar e) Ortamdaki hava akımları f) Ortama yayılan 
miktar g) Ortamda kullanılan ekipman ve cihazlar h) Elektrik tesisat ve düzenekleri i) Elektrostatik 
alanlar j) Elektro manyetik alanlar k) Çalışanlar l) İSG Yönetim prosedürleri m) Toz patlamalarının 
şiddeti n) Tehlike bölgelerinin sınırları Göz önünde tutulmalıdır. Bu bildiri ile yukarıda sayılan 
parametreler , uygulayıcılar için kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde aktarılacak ve risk 
değerlendirmesine temel teşkil edecek olan, muhtemel bir patlamanın etki şiddetinin 
hesaplanmasına yönelik literatürdeki ve standartlardaki yaklaşımlar açıklanacaktır. Öte yandan 
teçhizat seçimine temel teşkil edecek faktörlerin de aktarımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Bildiri iş 
güvenliği uzmanları ile bakım kadrolarının, işletmelerindeki risklerin yönetiminde karar kriterlerini 
oluşturmaları için başvuru kaynakları arasında yer almayı hedeflemektedir.UYGULAMA:  İnşaat 
sektöründe altında işçi ekipleri ile çalışan yaklaşık 400 işçi ve formene uygulanmıştır. Uygulama 
sonuçları ve geri bildirimler karşılıklı olarak raporlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Toz patlaması 
E-posta: serdargultek@armetr.com, k.serkan@armetr  



Yazarlar: Tevfik Pınar, Cengizhan Açıkel, Erdem Karabulut, Gül Pınar, Meral Saygun, Elif Barışkın, 
Emrah Murat Açıkgöz, İsmail Atçeken, Ayşe Nur Aydın 

Oturum Başkanı: Bülent Gedikli 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: Türkiye’de Sağlık Çalışanlarının İşyerinde Şiddete Maruz Kalma Konusundaki Endişe Düzeyleri 

 
GİRİŞ VE AMAÇ: 
İşyerinde şiddet dünya çapında yaygın bir olgu halini almaktadır. Sağlık çalışanları özellikle risk 
altındadırlar. Bu çalışmanın amacı, tüm ülkeyi temsil edecek bir örneklemle sağlık çalışanlarının 
şiddete maruz kalma konusundaki endişe düzeyleri hakkında veri elde etmektir.  
 
GEREÇ VE YÖNTEM: 
Araştırma, kesitsel tipte bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini oluşturan Türkiye’deki tüm sağlık 
çalışanlarından (612.639 kişi) çok aşamalı tabakalı küme örnekleme yöntemi ile olasılıklı örnekleme 
yapılmış ve araştırmanın örneklem büyüklüğü, 14.451 olarak saptanmıştır. Araştırmada, 
ILO/ICN/WHO/PSI’nın geliştirdiği anket formu kullanılmıştır. 
 
BULGULAR 
Türkiye genelinde 12.944 sağlık çalışanına anket uygulanmıştır. Cevaplama hızı %89,6’dır.  
Katılanların %40,4’ü erkek, %59,6’sı kadın, yaş ortalaması 36,3±9,2 (Min: 18; Maks: 80)’dir. Sağlık 
çalışanlarının %31,7’si’i işyerinde şiddete maruz kalma konusunda endişeli olmadıklarını, %28,4’ü az 
endişeli, %28,3’ü orta düzeyde endişeli, %11,6’sı çok endişeli olduklarını ifade etmişlerdir.  
İşyerinde şiddete maruz kalma konusunda erkeklerin %37,9’u, kadınların %27,4’ü  endişeli 
olmadıklarını; erkeklerin %62.1’i ve kadınların %72.6’sı çeşitli derecelerde endişeli olduklarını 
belirtmişlerdir (p< 0.001). 
 
İşyerinde şiddete maruz kalma konusunda hekim ve diş hekimlerinin %18,5’i endişeli olmadıklarını, 
%30,3’ü az endişeli, %36,3’ü orta düzeyde endişeli, %14,9’u çok endişeli; hemşire ve ebelerin %20,5’i 
endişeli olmadıklarını, %30,8’i az endişeli, %34,3’ü orta düzeyde endişeli, %14,4’ü çok endişeli; 
eczacı, psikolog, terapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanlarının %42,2’si endişeli olmadıklarını, 
%1,0’i çok endişeli; yardımcı sağlık personelinin %34,4’ü endişeli olmadıklarını, %65,6’sı çeşitli 
düzeylerde endişeli; ambulans çalışanları, acil tıp tekniker/teknisyenlerinin %29,6’sı endişeli 
olmadıklarını, %70,4’ü çeşitli düzeylerde endişeli; laboratuar, radyoloji, sterilizasyon 
teknisyenlerinin %39,3’ü endişeli olmadıklarını, %60,7’si çeşitli düzeylerde endişeli; güvenlik 
görevlilerinin %51,4’ü endişeli olmadıklarını, %9,3’ü az endişeli, %15,3’ü orta düzeyde endişeli, 
%24,0’ü çok endişeli; idari personelin %52,0’si endişeli olmadıklarını, %48,0’i çeşitli düzeylerde 
endişeli; destek hizmet çalışanlarının %65,5’i endişeli olmadıklarını, %34,5’i çeşitli düzeylerde 
endişeli olduklarını belirtmişlerdir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Şiddete maruz kalma endişesi, İşyerinde şiddet, Sağlık çalışanı 
E-posta: tevfikpinar@gmail.com 



Yazarlar: Kübra Ünal Gülsoy, Ali Kaan Çoktu, Seçil Ceylan, ÇSGB 

Oturum Başkanı: Burhanettin Kurt 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: Kargo Transfer Merkezlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşullarının İncelenmesi 

 
Kargo transfer merkezleri; gelen yük/kargoların indirildiği, gün içinde kargoların kısa zaman aralıkları ile 
saklandığı, varış noktasına göre gidenlerin taşındığı ve araçlara yüklendiği bölgesel işlem merkezleridir. Son 
yıllarda Türkiye’de büyük bir ilerleme kaydeden ve hemen her sektöre hizmet veren kargo firmalarında iş 
sağlığı ve güvenliği şartlarının da aynı hızda geliştirilmesi hedeflenmelidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun 9uncu maddesi uyarınca yayımlanan İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre “paket ve koli gibi 
kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri (dökme yükler ve evrensel hizmet 
yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç)” tehlikeli sınıfta yer aldığından; kargo sektöründe çalışma 
ortamının ve iş sağlığı ve güvenliği koşullarının araştırılması için örnek bir işletme seçilerek bir saha çalışması 
yapılmıştır. Çalışmanın amacı bu sektördeki temel risk faktörlerini belirlemek, çözüm yolları sunmak, böylece 
sektördeki diğer firmalara rehberlik etmektir. Çalışma sırasında transfer merkezlerinin; taşıyıcı araçların, 
paletlerin, mekanik ekipmanların ve çalışanların bir arada, hızlı şekilde, zaman baskısı altında çalışmalarını 
gerektiren alanlar olduğu, ancak en büyük iş yükünün çalışanlar tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür. Bu 
çalışmada risklerin tespit edilmesi amacıyla“Genel Tehlikeler, Fiziksel Etmenler, Kimyasal Etmenler, 
Kullanılan Ekipmanlar, Tesis içi Nakliye, Taşıma ve Depolama, Ergonomi, Güvenli Davranış, İlkyardım ve 
Yangın Güvenliği” başlıkları altında çeşitli gözlem kriterlerinden oluşan bir kontrol listesi uygulanmıştır. 
Uygulama sonucu kargo transfer merkezindeki risk faktörleri belirlenmiş, incelenen 103 gözlem kriterinden 
yalnızca 31 tanesinin doğru olarak gerçekleştirildiği tespit edildiğinden, İSG Performansı %30,09 olarak 
bulunmuştur. Yapılan çalışmada ağırlıklı olarak yüklerin kaldırılması, taşınması, istiflenmesi ve tekrarlayan 
hareketler gibi kas iskelet sistemini olumsuz yönde etkileyecek ergonomik risk faktörleri gözlemlenmiştir. 
Fiziksel şartların meydana getirdiği uygunsuzluklar, güvenlik bilincinin oluşmamış olması gibi çalışanları 
tehdit eden unsurlarla da karşılaşılmıştır. Bu çalışmada, elde edilen veriler doğrultusunda çalışanların daha 
sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları için ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iyileştirici 
faaliyetler önerilmiş ve çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılmasına katkı verilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Kargo transfer merkezi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ergonomi, Risk, Kontrol listesi 
E-posta: kubra.unal@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Ahmet Hizal, Neslihan Bildik  

Oturum Başkanı: Burhanettin Kurt 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: Ortam Faktörleri 

 
Günlük yaşantımızda modern hayatın gelişmesiyle birlikte teknolojide son derece gelişmiştir. Bu yüzden 
artan ihtiyaçları karşılamak amacıyla işçiler için ağır iş yükü ve olumsuz ortam koşulları oluşmuştur. Daha 
önce yayınlanmış ILO ve uluslar arası bilimsel yayınlarda Dünya nüfusunun % 50’sine yakını 
fiziksel,kimyasal,biyolojik ve psikolojik tehlikelerinin etkisinde olduğu belirtilmiştir. İşçiler ev geçindirmeyi 
asıl gaye gördüklerinden kendi sağlıklarını önemsememekte ve kötü ortamlarda çalışmayı kabul etmektedir. 
Mevcut kötü şartların yanı sıra tüketimin artması nedeniyle kalitesiz hammaddeler kullanılarak ve üretim 
verimliliğinin üst seviyede olması için uygun olmayan çalışma organizasyonlarıda işçi sağlığını 
etkilememektedir. Bu etmenlerin hepsi işçilerde streside tetikleyerek ayrı bir olumsuz ortam koşulu 
oluşturmaktadır. Bu çalışmamızda Elazığdaki küçük sanayi bölgesinde otomobil tamircilerindeki ortam 
koşulları hakkında bilgi toplayıp o işyerlerinde çalışan işçilerin bu konudaki bilgi seviyelerini tespit etmemiz 
hedeflenmiştir. Bununla beraber kişisel koruyucu kullanımı eksikliği , makinalarda koruyucular 
kullanılmamakta ve maklinaların yerleşiminde ergonomi şartlarının uygulanmadığı görülmüştür. Ayrıca 
işçilerin iş güvenliği hakkında bilgi sahibi olmadığı , çalışma şartlarının iyileşmesi için girişimde bulunmadıkları 
anlaşılmıştır. 

 

 



Yazarlar: Yaver Saka, Bayburt Üniversitesi 

Oturum Başkanı: Burhanettin Kurt 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: Sokak Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kültürü 

 
İş sağlığı ve güvenliğini ; iş yerini, işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek 
koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapıaln sistemli çalışmalar olarak 
tanımlayabiliriz. 
 
Iş sağlığı ve güvenliği açısından başarılı olabilmek için, iş güvenliği kültürünün güçlü olması ve bu kültürün 
işletmelerin ortak değeri olarak değerlendirmeleri gerekir. 
 
Tüm ülkelerde olduğu gibi ( Almanya, Japonya ve Fransa (%99)) Türkiye’de de tüm işletmelerin %99.5’ini 
oluşturan, tüm istihdamın %61.1’ini kapsayan,  tüm yatırımın %56.5’inin sağlayan, tüm üretimin %50’sini ve 
tüm katma değerin %38’inin oluşturan kobilerdir.(kaynak : kosgeb) 
 
ILO/WHO İş Sağlığı Ortak Komitesi iş sağlığındaki hedefini özetle işin insane, insanın işe uygun hale getirilmesi 
olarak deklare etmiştir.  
 
O vakit biz; iş sağlığı kültürü ateşeleri olarak işin insana ve insanın işe uyum sürecini Türkiye ekonomisinin 
%99.5’ini oluşturan bu sokak tesislerinden başlatmak zorundayız.  
 
Unutmayalım ki Türkiye toplam istihdamının %61.1’ine hakim ve  eğitimden daha yoksun bu kesimde 
başarırsak iş sağlığı ve güvenliği kültüründe ki riski kabul edilebilir seviyeye indirmeyi başaracağız demektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: kobi, isg kültürü 
E-posta: yaversaka69@gmail.com 



Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Onur Sunal, Başkent Üniversitesi 

Oturum Başkanı: Burhanettin Kurt 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İktisadi Maliyetleri: Kuramsal Bir Çerçeve 

 
Çağdaş ve demokratik toplumlarda çalışma hakkı da tıpkı diğer evrensel haklar gibi anayasal güvence altına 
alınmıştır. Çünkü bireylerin kendilerini gerçekleştirebilmeleri, insan onuruna yaraşır bir yaşam 
sürdürebilmeleri, yetenekleri doğrultusunda mesleki vasıflar kazanarak topluma faydalı olabilmeleri ve daha 
da önemlisi temel insani ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için düzgün işlerde çalışmaları gerekmektedir. Bu 
doğrultuda biryeler, aktif çalışma yaşamları süresince, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi bazı risklere 
sunuk kalmaktadırlar. Farklı sektörlerde ve değişik meslek gruplarında çalışanların karşılaştıkları tehlikeler 
ve bu tehlikelere sunuk kalma olasılığını ifade eden risk düzeyleri değişebilmektedir. Ancak, risk şemaları 
değişiklik gösterse de iş kazaları ve meslek hastalıklarının yol açtığı ekonomik, sosyal ve bedensel 
tahribatların birçok ortak yönü bulunabilmektedır. Bu nedenledir ki, iş kazaları ve meslek hastalıklarının 
yaşanma ve görülme riskini en aza indirebilmeye yönelik iş sağlığı güvenliği tedbirleri ve uygulamaları gün 
geçtikçe daha da fazla önem kazanmaktadır. Elbette bu tedbirlerin ve uygulamaların belirli bir miktarda mali 
yük yaratması söz konusu olabilmektedir. Ne var ki, iş kazaları ve meslek hastalıklarının neden olduğu 
meslekte kazanma gücünün yitirilmesi, iş görememe durumunda yaşanan gelir kayıpları ve sağlık giderleri 
gibi büyük kayıplar düşünüldüğünde, bu tedbir ve uygulamaların önemi ve faydaları daha iyi 
anlaşılabilmektedir. Bu nedenle çalışmada iş kazaları ve meslek hastalılarının neden olduğu ekonomik 
maliyetlerin kuramsal olarak ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu maliyetlerin ortaya konması, kayıpların 
ne ölçüde büyük olduğunun anlaşılabilmesi açısından da oldukça önemlidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, İktisadi Maliyetler 
E-posta: osunal@baskent.edu.tr 



Yazarlar: Burak Sağlam, Çizgi Üstü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğ. Dan. A.Ş 

Oturum Başkanı: Burhanettin Kurt 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: İş Kazalari İle İş Sağliği Ve Güvenliği Hizmetlerinin Maliyet Karşilaştirmasi Ve Yapilandirmaci Yaklaşim 
İle Bir İrdeleme 

 
6331 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile İş Sağlığı ve güvenliği Ülkemiz gündemindeki yerini ve önemini 
arttırmış, arttırmaya da devam etmektedir. . İş kazaları ile ilgili Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde çalışmalar  
yapılmıştır. Yeni bir konu olarak değerlendirebileceğimiz  İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin verdiği 
hizmetlere ise  henüz daha çok maliyet penceresinden bakılmakta İş kazalarının doğrudan ve dolaylı 
maliyetleri göz ardı edilebilmektedir.  Çalışmamızda; 
 
1-  Türkiye İş kazası istatistiklerine göre ölümlü iş kazasının en çok yaşandığı sektör olan inşaat 
sektöründe ve yine iş kazası geçirenlerin en yüksek olduğu işyeri büyüklüğü aralığındaki (250-499 çalışan 
aralığında yer alan) 375 çalışana sahip bir işyeri ; 
2- Yine “İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin Desteklenmesi Yönetmeliği” kapsamına giren 9 çalışana 
sahip “Tehlikeli” sınıftaki bir işyeri; kullanılacaktır. Yürütülecek iş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri Hem 
yukarıdaki iki işyeri açısından hem de Devlet açısından incelenecektir.  Doğrudan ve dolaylı maliyetleri ortaya 
konacak ayrıca  İş kazalarının İşverene  ve Devlete maliyeti detaylı şekilde incelenecek, güncel hayattan 
karşılaştırmalı örnekler eşliğinde, sunulacak, karşılaşılan ve ileride karşılaşabilecek muhtemel sorunlar 
irdelenecektir. Özellikle destek kapsamındaki işverenlerde farkındalık yaratmak ve İş Sağlığı ve Güvenliği 
gönüllük düzeyini arttırmak amaçlanmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş kazası, İnşaat sektörü, İş Sağlığı ve güvenliği, desteklenme, tehlikeli işyeri, çok tehlikeli 
işyeri. 
E-mail: buraksgl@gmail.com 



Yazarlar: Özlem Emgen, Marsh Risk Consulting 

Oturum Başkanı: Burhanettin Kurt 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 

 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların hedefi önleyici olup iş kazası ve meslek hastalığını 
engellemektir. Ancak, yapılan tüm çalışmalara rağmen çeşitli nedenlerle iş kazaları yaşanabilmektedir. 6331 
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na baktığımız zaman iş kazası tanımını ‘İşyerinde veya işin yürütümü 
nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre 
uğratan olay’ olarak görmekteyiz. Bir iş kazası yaşandığında olayı yaşayanın yanı sıra ailesi, arkadaşları, diğer 
çalışanlar, işveren ve olayın boyutlarına bağlı olarak tüm toplum etkilenmektedir. Yaşanılan olay sonucunda 
işveren manevi, finansal ve şirket imajı/pazar payı kaybı ile yasal gereklilikler ve bunların getirdiği cezai 
müeyyidelerle karşı karşıya kalacaktır. İşveren Mali Mesuliyet Sigortası, meydana gelebilecek iş kazaları 
neticesinde işverene yansıyabilecek kanuni sorumluluklar nedeniyle SGK Kanunu’na tabi işçiler ve bunların 
hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek tazminat taleplerini ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
yapılacak rücu taleplerini ve işverene karşı açılacak iş mahkemelerinde mahkeme ve avukatlık ücretlerini 
poliçedeki limite kadar temin eden sigorta türüdür. İsteğe bağlı olarak yapılan bu sigorta türü ile kapsama 
personelin ve üçüncü şahısların tedavi ve tazminat masrafları alınmaktadır. Sigortalanmayan kayıplara 
baktığımızda ise listemizin daha uzun olduğunu ve şirket imajı/pazar payı kaybı, manevi kayıplar, yeni 
personel işe alma masrafları, nitelikli işgücü kaybından doğan üretim kaybı, kanuni gerekleri yerine 
getirmemekten doğan cezai yaptırımlar, zaman ve emek israfı gibi kalemleri kapsadığını görüyoruz. Bu da 
doğru sigorta yapısını oluşturup finansal olarak şirketimizi güvence altına alırken riski etkin şekilde 
yönetmenin önemini bize bir kez daha göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Sigorta, Risk Yönetimi ve İş Kazası 
E-posta: ozlem.emgen@marsh.com, ozlememgen@fpcrisk.com 



Yazarlar: Memet Gültek 

Oturum Başkanı: Burhanettin Kurt 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Davranış Bozukluğu 

 
Davranış, isteyerek ve bir amaca yönelik yaptığımız hareketler bütünüdür. Tutum ise benzer şekildeki 
davranışları tekrarlama halidir. Davranışlarımızda etki - tepki prensibi önemlidir. Örneğin birisi size karşı 
kızgın davranırsa tepki olarak ona karşı kızgın davranışlar sergileriz. Aynı şekilde kişinin olumlu davranış 
sergilemesi durumunda ona karşı tepki olarak olumlu davranırız. Kişilerin davranışlarını belirleyen 
seçimleridir. Bu davranışların sonucunda yaşanacaklara dair farkındalık ve bilinç düzeyi kişinin seçimlerini 
yönlendirir. 
 
İşyerlerinde, çalışanların davranışlarının ve tutumlarının değiştirilebilmesi için, öncelikle çalışanların algılama 
biçimleri ve farklılıkları iyi anlaşılmalıdır. Fark, işyerindeki insanların tutumundadır. Bu tutum yıllarca ben 
yaptım oldu eğitimi ve kültürü ile çerçevelenmiştir. Sanayisi ve teknolojisi gelişmiş ülkelerdeki insanların 
davranışları incelendiğinde, büyük çoğunluğunun yaşamlarında iş ahlakını temel ilke olarak belirleyip prensip 
olarak doğru iş yapmak, sorumlulukla hareket etmek, yasalara ve işyeri kurallarına saygılı davranmak, diğer 
çalışanların sağlık ve güvenliklerine saygı göstermek, çalışmayı sevmek, yaptığı işi severek yapmak ve dakik 
olmayı izledikleri görülür. 
 
Türkiye Cumhuriyeti çalışma yaşamını düzenlemekle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve standartların varlığına 
rağmen aksi yönde davranışlar sonucu yaşanmış acı olaylar ve bu acı olaylara zemin hazırlayan birçok 
durumların olduğunu medyadan görüyoruz, okuyoruz veya yaşıyoruz.  
 
Bu çalışmada iki temel tehlike ele alınacaktır. Yangın olayları sonucu yaşanan kayıplar ve işyerlerinde forklift 
kazalarına zemin hazırlayan durumlar çalışanların ve işverenlerin davranışlarının bir yansıması olduğu bakış 
açısıyla irdelenecektir.  Yaşanan gerçek olaylara ait haberler gerçek ortamlardan edinilmiş görseller eşliğinde 
sunulacaktır. 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda yer alan 
hükümlerin çalışma yaşamındaki yanlış tutumları ve eksik davranışları nasıl pozitif yönde etkileyebileceği 
katılımcılara aktarılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Davranış analizi, çalışma ortamı değerleri 
E-posta: memetgultek@hotmail.com 



Yazarlar: Canan ÇELİK, Mehtap BAR, Yüksel Çelik 

Oturum Başkanı: Serkan Hacıosmanoğlu 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: Ofis Çalışmalarında Ergonomik Faktörler Ve Çalışanların Verimliliği 

 
Ofis çalışma alanları, iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden ele alınması gereken önemli sektörlerden 
bir tanesidir. Ofis sektöründe meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının diğer sektörlere oranla daha 
az olması, ofis çalışma alanlarında endişe edilecek bir problem olmadığı izlenimini vermektedir. Oysaki son 
yıllarda bu sektörde meydana gelen meslek hastalıkların ve kazaların hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu 
çalışmada, ofis ortamının ergonomik faktörlere yetersizliğinden kaynaklanan problemlere değinilecektir. 
Aynı zamanda bu konuda yapılması gereken ergonomik faktörlerin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi yoluyla 
çalışanların verimliliğine sağlayacağı katkılar belirlenecektir. Yapılan çalışmalar sonucunda, gerçekleştirilen 
ergonomik iyileştirmelerin, çalışanların iş verimliliğini, performansını ve yaşam kalitesini artırmada etkili 
olduğu görülmüştür.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Ergonomi, verimlilik, ofis  
E-posta: canancelik@duzce.edu.tr 



Yazarlar: Ali Kaan Çoktu, Kübra Ünal Gülsoy, ÇSGB 

Oturum Başkanı: Serkan Hacıosmanoğlu 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlıklarının Kargo Transfer Merkezlerinde Araştırılması 

 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 9uncu maddesi uyarınca yayımlanan İşyeri Tehlike Sınıfları 
Tebliği’ne göre “paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri” 
tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Kargo transfer merkezlerinde genel olarak yüklerin kaldırılması, taşınması, 
ayrıştırılması, araçlara yüklenmesi ve istiflenmesi faaliyetleri çalışanlar tarafından gerçekleştirilir. Elle taşıma 
işlerinin temel faaliyet olduğu bu çalışmalarda ağır yük kaldırma-taşıma, tekrarlayan hareketler, belden 
dönerek yapılan işler, iş yetiştirme kaygısıyla hızlı çalışma ve uygun olmayan vücut duruşunda çalışma gibi 
kas iskelet sistemini olumsuz yönde etkileyecek ergonomik risk faktörleri en çok görülen risk faktörleridir. 
Meslek hastalıkları arasında kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son 
yıllarda önemli ölçüde artış göstermekte ve önem kazanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan 
çalışmalar ve ergonomik düzenlemeler sayesinde, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması, iş 
motivasyonunun artırılması, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi mümkündür. Bu çalışmada bir 
kargo transfer merkezinde çalışan 100 kişi üzerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını inceleyen bir anket 
çalışmasının sonuçları sunulacaktır. Çalışmada İskandinav ülkeleri Standart Anketi (NMQ) yöntemi temel 
alınmış, sektörel inceleme ve literatür çalışması ile hazırlanmış ve çalışanların rahatlıkla algılayabileceği 
şekilde düzenlenmiş bir anket uygulanmıştır. Anket uygulanmasıyla, kuryelerin yaptıkları işten kaynaklanan 
kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına maruz kalıp kalmadıkları, yaşanan maruziyetin vücudun hangi bölümlerini 
etkilediği tespit edilecektir. Anket sonuçlarında belirtilen rahatsızlıklardan kaynaklanan iş günü kayıplarının 
da ortaya çıkması beklenmektedir. Çalışma sonucu elde edilecek bulgular yaşanan iş günü kayıplarından 
kaynaklanan maliyet üzerinden değerlendirilip kargoculuk sektöründe transfer merkezlerinde yaşanan sağlık 
güvenlik problemlerinin etkileri hakkında fikir sunacaktır. Bu çalışmada anket soruları ve sonuçları 
görselleriyle paylaşılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Kargo transfer merkezi, Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, Meslek hastalıkları, Ergonomi, 
NMQ 
E-posta: ali.coktu@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, Araş Gör Aylin Arıcı, Araş. Gör. Yasemin Ertan, Araş. Gör. Esma 
Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

Oturum Başkanı: Serkan Hacıosmanoğlu 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: Çay, Simit Ve Dizüstü Bilgisayar: Bilimsel Bilgi Üretiminin Ergonomisi Üzerine Bir Deneme 

 
Ergonomi, kısaca çalışma hayatında insan ve çevre uyumu olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle 
ergonomi, “verimli, güvenli, konforlu ve etkili insan kullanımı için aletlerin, makinelerin, sistemlerin, 
görevlerin, işlerin ve çevrenin tasarımına insanın davranışı, yetenekleri, sınırları ve diğer karakteristikleri 
hakkındaki bilgiyi uygulamak ve keşfetmek” olarak tanımlanmaktadır. Çalışma çevresi, insanın ister birey 
isterse grup içinde olsun, işin organizasyonu, işin yöntemleri, kullanılan alet ve malzemelerini de 
içermektedir. Ergonominin amacı, çevre-insan uyumunu sağlayarak çalışanların zorlanmalar yüzünden 
yıpranmasını önlemek ve iş verimliliğini artırmaktır. Bu bağlamda bilimsel bilgi üretimi açısından iş çevresi, 
üniversitelerde fakülte binalarından akademik personel odalarına, oda tasarımından masa ve sandalye 
tasarımına, sınıflardan konferans salonlarına kadar bir dizi faktörü kapsamaktadır. Öte yandan bilimsel bilgi 
üretiminde başarı açısından kullanılan teorik yaklaşımlar, bu yaklaşımlardan hareketle üretilen bilginin 
toplum hayatında ekonomik ve sosyal açıdan uygulanabilirliği de önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türk 
üniversitelerinin uluslar arası ölçekte bilimsel başarı sıralamalarında ön sıralarda yer almamasına ergonomik 
faktörler açısından yaklaşılacak ve üniversitelerde çalışma ortamı-çalışan uyumu sorgulanacaktır. Bu amaçla 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) akademik personelin bilimsel bilgi üretiminde kullandığı 
ortam, materyal ve bilimsel yaklaşımların akademik personel açısından uyumluluğu araştırma konusu 
yapılacaktır. Bu çerçevede monografi örneklemesi yöntemiyle, KSÜ’nde çeşitli fakültelerde görev yapan 
öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakat gerçekleştirilecektir. 
Ayrıca gözlem ve (faaliyet raporları, stratejik plan, vb.) belge incelemesi yöntemleri de kullanılarak 
tanımlayıcı bir niteliksel araştırma gerçekleştirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Bilimsel bilgi üretimi, Ergonomi, Akademik personel-çalışma ortamı uyumu 
E-posta: myilmaz25@gmail.com 



Yazarlar: Gülin Feryal Can, Nilgün Fığlalı 

Oturum Başkanı: Serkan Hacıosmanoğlu 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: Çalişma Duruşlarinin Analizinde Kullanilan Yöntemlere Eleştirel Bir Bakiş 

 
Çalışma duruşu, iş yöntemi ve iş yeri tasarımında önemli bir etkendir. Çünkü çalışanların performanslarını 
etkilemekte ve aynı zamanda rahatsızlık, yorgunluk ve kas-iskelet sistemi sorunları yaşama düzeylerini 
belirlemektedir. Literatürde, çalışma duruşlarını değerlendirerek tehlike seviyelerini ortaya çıkarmak 
amacıyla kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler, direkt ölçüm yöntemleri, gözleme dayalı 
yöntemler ve öznel değerlendirme yöntemleri olmak üzere üç farklı gruba ayrılmaktadır. Çalışmada, söz 
konu yöntemler mühendislik disiplini açısından incelenmekte, dezavantajları belirlenmekte ve geliştirilecek 
yeni yöntemlerde tarafımızca göz önüne alınması gereken faktörler üzerinde durulmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Çalışma Duruşu, Kas-iskelet Sistemi, Yorgunluk, Performans 
E-posta: uralferyal@gmail.com 



Yazarlar: Muharrem ÜNVER, Ercüment N. DİZDAR, Kaan ÖZTÜRK, Ergin ÇETİN, Karabük Üniversitesi 

Oturum Başkanı: Serkan Hacıosmanoğlu 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: Üniversite Eğitim Ortamlarının Antropometrik Olarak Değerlendirilmesi 

 
İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak istedikleri araç, gereç ve donanımların antropometri 
çalışmalarından faydalanarak tasarlanması ve kullanılmasıyla maksimum fayda sağlamaları mümkündür. Bu 
durumda üniversite öğrencilerinin vakitlerinin çoğunu sınıflarda geçirdiği düşünülürse sıraların öğrencilerin 
antropometri ölçüleri dikkate alınarak tasarlanması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, 57 kız 54 
erkek olmak üzere toplam 111 öğrencinin antropometrik ölçüleri belirlenmiştir. Bu ölçülerin üniversite amfi 
ve sınıflarına uygunluğunun denetimi ve oturma alanları için gerekli ölçülerin tespiti bir istatistik paket 
programı kullanılarak yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Eğitimde Antropometri, Antropometrik Ölçümler 
E-posta: muharremunver@karabuk.edu.tr, endizdar@gmail.com 



Yazarlar: Sema Özdemir, Mehmet Özdemir, Fırat Üniversitesi 

Oturum Başkanı: Serkan Hacıosmanoğlu 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: İş Sağlığı Güvenliği Ve İnovasyon 

 
İnovasyon tanım olarak Türkçe’ye yenilik ve yenilikçilik olarak aktarılmaya çalışıldıysa da bu kelimeler 
inovasyonu tam olarak ifade etmemektedir.Uluslararası platformda en çok kabul gören tanımın yapıldığı 
kaynakların başında OECD ile Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu gelir.Kılavuzun 2005 yayınında 
inovasyonun tanımı ; “İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya 
sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde 
yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.’’(Oslo Kılavuzu/OECD, AB – 2005) İnovasyonun birçok 
dalda olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği konusunda da önemi büyüktür.Ticari getiriler beklenerek uygulamaya 
konulan teknolojik araçlar iş sağlığı ve güvenliği adına önemli bir katkı sağlamaktadır. Büyüyen insan gücü 
beraberinde insan hatalarında ki artışı da getirir.Bu sebepten; iş yerlerinde gereken koruma ve gözetimi 
sağlamak, çalışanlara emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak için yüksek koruma çözümleri 
tasarlanmaktadır.Tasarlanan ürünlerle tüm iş kolları ve iş gücü ortamları için işçilerin sağlığını ve iş 
güvenliğini gözetmek amaçlanmıştır.Örnek olarak; kişisel koruyucu donanımlarını verilebilir.Bu alanda 
yapılacak iyileştirmeler işçi sağlığını daha iyi korumakla beraber oluşacak iş gücü kayıplarının önlenmesi ve 
bunun üretime yansıması anlamına gelir.Ortak hedefler doğrultusunda inovasyon ve iş sağlığı güvenliği 
çalışmaları bir arada yürütülmeli, yapılacak çalışmalar iki ayrı dalın penceresinden bakılarak sürdürülmelidir. 
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Günümüz iş yaşamında,  psikososyal riskler, çalışanların sağlık, güvenlik ve refah durumu üzerinde önemli 
tehditler oluşturmaktadır. Araştırmalar göstermektedir ki, iş ortamlarında, psikolojik taciz, şiddet, yıldırma  
vb. kavramlarla ifade edilen bu tür riskler, kronik stres, depresyon, tükenmişlik gibi durumlara yol açtığı gibi, 
kuruluşlar  ve toplum için  de önemli maliyetlere neden olabilmektedir.  
4857 sayılı İş Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği yasası, psikoljik taciz (mobing) genelgesi gibi düzenlemeler, 
işyerlerinde iş sağlığı ve  güvenliğini sağlamada gerekli olan her türlü önlemi almak için  işverenleri doğrudan 
sorumlu tutmaktadır. 
 
Dolayısıyla, kamu veya özel kuruluşlar açısından, sağlık ve güvenliği tehdit eden diğer riskler kadar, 
psikososyal riskleri de belirlemek, değerlendirmek ve minimuma indirmek için bir sisteme ihtiyaç  vardır. 
Çünkü,  söz konusu  riskler her zaman gözlemlenebilir ve kanıtlanabilir olmadığından, maruz kalanlar  rapor 
etmekten kaçınmaktadır. Bu nedenle, sadece resmi yöntemler ve prosedürler  bu riskleri çözmeye 
yetmemektedir.  Dolayısıyla, bu tür riskleri minimuma indirmek için önleyici bir yaklaşım olarak,  örgütsel 
ombudsmanlık işlevinin geliştirilmesi koruyucu bir sistem sağlayacaktır. 
 
Örgütsel ombudsmanlık, organizasyon içindeki psikolojik taciz, şiddet, nezaketsizlik vb.gibi durumlara çözüm 
getirmek için çaba gösteren bir kişi veya birimdir. Tüm sektörlere- kamu ve özel kuruluşlar, akademik 
kurumlar, şirketler, kar amacı gütmeyen kuruluşlara- uygulanabilmektedir. Örgütsel Ombudsman, görevini 
uluslararası ombudsmanlık  örgütünün (IOA) belirlediği uygulama standartlarına uygun biçimde bağımsız, 
tarafsız, güvene dayalı  ve  gayri resmi olarak yapar; resmi kanallar ve prosedürler  için çözüm alternatifleri 
sunar.  
 
Son yıllarda çalışanlara ilişkin birçok yeni  düzenlemeler getirilmektedir. Bilindiği gibi, klasik anlamda 
ombudsmanlık kurumu  oluşturulmuştur. Fakat, Türkçe literatürde, örgütsel ombudsmanlık kavramı yeni bir 
kavramdır. Kamu veya özel kuruluşlar düzeyinde de bu kavram, psikolojik taciz, şiddet, yıldırma vs. gibi 
verimlilik karşıtı davranışları en aza indirmede etkili bir yöntem olabilir. Bu açıdan, örgütsel ombudsmanlığın, 
bu tür sorunların çözümünde yeni yaklaşım  olarak ele alınması ve hayata geçirilmesi iş sağlığı ve güvenliğinin 
geliştirilmesinde önemli bir adım olacaktır. Bu çalışmada,Türkiye için yeni olan örgütsel ombudsmanlık 
modelinin uygulanabilirliği açıklanmaya çalışılmaktadır. 
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İşletmeler belirli ihtiyaçları karşılamak üzere sermaye, teknoloji, kaynak, emek, girişim öğelerinin bir 
araya gelmesiyle ortaya çıkan kar amacı güden örgütlerdir. İşletmelere işlevsel olarak bakıldığında 
ihtiyaçları karşılamak ve kar elde etmek adına yapılan faaliyetlerin toplamıdır denilebilir. İşletmelerin 
başarısında dışsal etmenler olduğu gibi içsel etmenlerde söz konusudur. İnsan faktörünün üretim 
sürecinde verimliliğini ve niteliğini belirleyen insan sermayesi yatırımları; eğitim, sağlık, beslenme, 
konut, boş zaman, güvenlik v.d.  yeni yönetim anlayışlarının başlıca unsurlarını oluşturmaktadır. 
Çalışanların verimliliği açısından, insan sermayesi yatırımlarının tamamlayıcısı olan iş güvenliğinin de 
eğitim v.d. kadar önemli olduğu ifade edilebilir. 
 
Güvenliği sağlama, bireysel davranışlardaki değişime müdahale yoluyla gerçekleşmektedir.  Güvenlik 
kültürü, tutumlar, davranışlar, normlar ve değerler ile kişisel sorumluluktan oluşmaktadır. Bir 
işletmenin değer sistemi, işletmenin başarısında veya yönetim stratejilerinde kilit unsurdur. 
İşletmenin üyeleri için neyin iyi neyin kötü olduğunu, neyin doğru neyin yanlış olduğu, neyin 
yapılması gerektiğini neyin yapılmaması gerektiğini belirler. Örgüt kültürü, işi yaparken gösterilen 
davranışların toplamıdır ve davranışların altında değerler yatar. Güvenlik kültürü de, örgüt 
kültürünün bir alt kümesi olarak iş kazalarını en aza indirmek amacıyla uygulanan politikalar ve 
uygulamalar toplamı olarak ifade edilebilir. 
 
Bu araştırmada, ölçekli örgütsel değerler analiz anketi kullanılmıştır. Bu kapsamda, Düzce ilindeki 50 
ve üzerinde işçi çalıştıran üretim işletmelerindeki mavi yakalıların değer haritası (eril/dişil-güç 
odaklı/belirsizlikten kaçan- kolektif/bireysel) ve bu işletmelerde uygulanan iş güvenliği 
uygulamalarının durumu belirlenmeye çalışılmıştır. 2010 yılı sosyal güvenlik kurumu kayıtlarına göre 
50 ve üzerinde işçi çalıştıran 102 firma tespit edilmiştir. Bu 102 firma araştırmanın evrenini 
oluşturmakta olup hepsine anket ulaştırılmış ancak 31 firmadan dönüş olmuştur. Böylelikle, 31 
firmada 700 mavi yakalı çalışana örgütsel değerler anketi uygulanırken, bu 31 firmanın yöneticileri 
ve iş güvenliği uzmanlarından iş güvenliği uygulamaları üzerine veriler alınmıştır. 
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Ülkemizde ormancılık faaliyetleri genellikle fidanlık işleri, ağaçlandırma ve erozyon kontrol işleri, 
odun hammaddesi üretim faaliyetleri, yol yapım faaliyetleri, orman koruma ile orman bakım 
işlerinden oluşmaktadır. Ormancılık operasyonlarında çalışan işçilerin iş veriminin iyileştirilebilmesi 
için mevcut durumun bilimsel veriler ve yöntemlerle tespit edilmesi gerekmektedir.  
 Bu çalışmada orman üretim işçilerinin çalışma koşulları incelenmiş ve anket çalışması yapılarak 
başlıca sağlık ve iş güvenliği sorunları tespit edilmiştir. Anketlerde orman üretim işçilerinin güvenlik 
ve sağlık şartları, mesleki memnuniyet hakkında bilgiler sorulmuştur. Anketler Kastamonu, Giresun, 
ve  Samsun illerindeki toplam 135 orman işçisi üzerinde yapılmıştır. Ayrıca elde edilen bazı verilere 
istatistik analizler uygulanmıştır.  
Araştırma sonucunda; ankete katılan işçilerin tamamının erkek, büyük bir çoğunluğunun tecrübeli 
ve sağlık problemi yaşadığı tespit edilmiştir. Çalışmada, işçilerin çok az bir bölümünün mesleki eğitim 
aldığı, koruyucu elbise ve ekipman kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca işçiler ücretlerinden memnun 
olmadıkları, işlerinin zor ve tehlikeli olduğunu belirtmişlerdir. 
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Dünyada ve ülkemizde, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmaları, 
işletmelerde önemli insan kaynakları konularından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 
ülkemizde yapılan son yasal düzenlemelerle,  iş sağlığı ve güvenliği konusunda yürütülen planlı ve 
sistemli çalışmalar, çalışanların ve işletmelerin geleceğini korumaktadır. Bu nedenle, gerek çalışanlar 
gerekse işletmeler açısından çalışma yaşamının daha etkili ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için 
işletmelerde “önce sağlık ve güvenlik” anlayışının benimsenmesi ve bu anlayışın sürekliliğinin 
sağlanması gerekmektedir.  
 
Her işyeri yapılan işin niteliğine bağlı olarak sağlık ve güvenlik açısından bir takım tehlikeler 
barındırmaktadır. Teknik eğitimin verildiği ve uygulama ağırlıklı derslerin yapıldığı meslek 
yüksekokullarında da özellikle uygulama dersleri ile alakalı tehlikeler ve buna bağlı olarak riskler 
bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında yapılan çalışmaların amacının, sağlık ve güvenlik 
tehlikelerinden ve bunların yarattığı risklerden arındırılmış çalışma ortamlarının sağlanması olduğu 
gerçeği ile birlikte meslek yüksek okullarında da hem çalışanlar hem de öğrenciler açısından sağlıklı 
ve güvenli bir ortamı oluşturmak için öncelikle kurum içerisinde çalışanların güvenlik iklimi algısının 
en üst düzeye çıkartılması gerekmektedir. 
 
Yapılan araştırmalar sonucunda, bir işyerinde etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin 
uygulanmasının ve Güvenlik İklimi oluşturulmasının, o işyerinde çalışanların moralini yükselttiği, iş 
verimini arttırdığı, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azalttığı görülmektedir. Sonuç olarak 
bilinmelidir ki iş sağlığı ve güvenliğine yapılan yatırım, insana ve kaliteye yapılan yatırımdır. 
Bu çalışmanın amacı, iş sağlığı ve güvenliğinde temel bir adım olan güvenlik iklimi algısının özellikle 
İSG derslerinin zorunlu olarak okutulduğu bir teknik eğitim kurumu çalışanları açısından 
irdelenmesidir. Hazırlanan anket formu, meslek yüksekokulunda görev yapan akademik ve idari 
personelin tümüne uygulanmış ve elde edilen sonuçlar SPSS programında değerlendirilmiştir. 
Verilerin analiz edilmesinde ise, t testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. 
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İşyerlerinde sağlık ve güvenliğin sağlanmasında çalışan davranışlarının önemli bir rolü olduğu ve 
tehlikeli davranışların iş kazalarının temel nedeni olduğu bilinmektedir. İşyerlerinde tehlikeli 
davranışların önüne geçilebilmesi, risklerin kontrol edilebilmesi ve sağlık ve güvenliğin 
sağlanabilmesi, işyerlerindeki güvenlik ikliminin geliştirilmesine bağlıdır. Güvenlik iklimi, güvenliğe 
öncelik veren algılar, tutumlar, kurallar, roller, sorumluluklar ve uygulamaların bütünü olarak 
tanımlanmaktadır. Farklı bir ifadeyle, güvenliğe verilen önemin, davranışlara ve faaliyetlere 
yansıması sonucu çalışma ortamında oluşan algılamaların bütünü olarak ifade edilebilir. Bu 
araştırmanın amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı işyerlerinde güvenlik ikliminin göstergelerinin 
ölçümü ve bu göstergelerin bireysel ve örgütsel etmenler açısından incelenmesidir. Araştırma 
kapsamına, Ankara İlinde bulunan büyük ölçekli bir makine, bir kimya ve bir maden işletmesi 
alınmıştır. Bu işletmeler, tehlike sınıfları, sektörlerindeki faaliyet süreleri, çalışan sayıları, ücret 
düzeyleri ve kurumsallaşma düzeyleri gibi etmenler bakımından birbirlerine benzer özellikler 
göstermektedirler. Bu durum, güvenlik iklimi üzerindeki sektör etkisinin incelenebilmesine de olanak 
sağlamaktadır. Güvenlik ikliminin ölçümü amacıyla, Lin vd. (2008) tarafından geliştirilen güvenlik 
iklimi ölçeği Türkçe'ye uyarlanmış, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Toplam 21 
maddeden meydana gelen ölçek, güvenlik farkındalığı ve yetkinliği, iş güvenliği konusunda iletişim, 
örgütsel çevre, yönetim desteği, risk derecesi, güvenlik önlemleri ve güvenlik eğitimi olmak üzere 
yedi alt boyuta sahiptir. Uyarlanan ölçek, işletmelerin değişik bölümlerinden gönüllülük esasına 
dayalı olarak seçilen toplam 750 çalışana uygulanmıştır. Güvenlik ikliminin her bir alt boyuttaki 
düzeyleri bireysel (yaş, kıdem, kaza geçmişi, vb), örgütsel (hiyerarşik düzen, öneri sistemleri, vardiya 
düzeni, ekip çalışması, vb.) ve ortam (iş ekipmanları, gürültü, titreşim, vb.) etmenler bakımından 
analiz edilmiştir. Analizlerde Varyans Analizi (ANOVA), t-testi ve Duncan testleri kullanılmış ve tüm 
analizler SPSS 20.0 paket programında gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda, tutulan kayıtlarda 
ve hazırlanan raporlarda gönüllülük, gizlilik etik ilkeleri araştırmanın önceliği olarak benimsenmiştir. 
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Kapalı alan, normal çalışma koşulları dışına çıkılan ve ulaşılması, çalışılması zorluk arz eden alanlar 
olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu alanlar önemli ölçüde kapatılmış ya da giriş çıkışı 
sınırlandırılmış bölümlerdir. Kapalı alanlar, içindeki kimyasal maddelerden ya da fiziksel koşullardan 
dolayı ciddi riskler meydana gelebilmektedir. Havacılık sektöründe, uçak üzerindeki irili ufaklı tüm 
alanlarda imalattan, bakım ve muayene aşamasına dek hassas çalışmayı gerektirir ve uçağın uçuşa 
elverişli hale getirilmesi bu çalışmaları gerekli kılar. Kalifiye personel tarafından yapılan bu işlerin 
birçoğu kapalı alanlarda gerçekleşmektedir. Kapalı alanlar, personelin en yoğun ergonomik zorluklar 
yaşadığı alanların başında gelmektedir. Bu nedenle, kapalı alanlardaki çalışmalara özel bir önem 
verilmelidir. Bu çalışmada,  uçak üzerindeki kapalı alanlar tanıtılmakta ve buralarda yapılacak 
çalışmalar sırasında oluşabilecek riskler ve alınacak önlemler konusu somut önerilerle 
açıklanmaktadır. 
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Evsel katı atık yani çöp, sadece çevre alanında ilgilendiğimiz bir olgu mudur? Bu sorunun cevabı hayır 
olacaktır. Çöp sadece çevresel bir olgu olarak düşünülmemesi gereken, kapsamı çok daha geniş 
küresel bir sorundur. Çöp, toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanılması ve depolanması gibi 
evrelere sahip bir sürece sahiptir. Bununla birlikte, bu evrelerde görev alan çalışanlar iş sağlığı ve 
güvenliği alanında çok ciddi risklerle karşılaşmaktadır. Bu riskler derin bir şekilde araştırılmalı, 
alınması gereken tedbirler belirlenmeli ve gerekli adımlar atılmalıdır. Ülkemizde, evsel katı atık 
toplama ve taşıma işkolunda çalışanların iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili müstakil bir yönetmelik ya da 
kanun bulunmamaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanuna özgü yayımlanan 
yönetmelikler, çalışanları meslek gruplarına göre sınıflandırmadığı, tüm çalışanları kapsayıcı ilkelere 
dayandığı için bu işkolunda çalışanlar için de geçerlidir. Türkiye’de ne yazık ki “atık bilinci” pek fazla 
gelişmiş değil. Çöpü kaynağında ayırmak, atık ve çevre bilincinin geliştirilmesinin temelidir. 
Kaynağında ayırma işlemi katı atıkları taşımak ve bertaraf etmek için yapılan masrafları 
azaltmaktadır. Buna ek olarak, atık toplama işlerinde çalışan insanların karşılaştığı bazı risk 
etmenlerini de ortadan kaldırmaktadır. Bu da çalışanların sağlığı açısından çok büyük önem 
taşımaktadır. İnsanlarımız çöpü kaynağında ayırmadığı gibi, evsel katı atık sınıfına girmeyen 
maddeleri de çöplerle birlikte depolamaktadır. Yapılan saha araştırmaları, aslında bu işkolunda 
çalışanların çok ciddi sağlık ve güvenlik problemleri ile karşı karşıya olduklarını, hatta meydana gelen 
iş kazalarında ölüm oranının ciddi boyutta olduğunu göstermektedir. 1992-1997 yılları arasında ABD’ 
de, çöp toplayıcılarda mesleğe bağlı ölüm hızı yüz binde 46 olarak saptanmış, bu fatalite hızının, 
ABD’deki genel fatalite hızının yaklaşık 10 katı olduğuna dikkat çekilmiştir. 
 
 Evsel katı atık ve toplama işkolunda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesine 
yönelik yapmış olduğum bu çalışmada, bu işkolunda çalışanların karşı karşıya oldukları riskler 
belirlenmiş, yurtiçi ve yurtdışında bu konuya yönelik yapılmış olan saha çalışmaları ve bulgular 
incelenmiştir. Buna ilaveten mevzuat incelemesi yapılmış, iyi uygulama örnekleri verilmiş ve hem 
mevzuata dair hem de bu işkolunda çalışanların karşılaştığı risklerin ortadan kaldırılması ya da asgari 
düzeye çekilebilmesi için öneriler getirilmiştir. Çalışmamın sonunda ayrıca ‘’Evsel Katı Atık Toplama 
ve Taşıma İşkolunda Çalışanlar için İş Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzu’’ ek olarak sunulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-posta: cbyasaroglu@csgb.gov.tr  



Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Vatansever, Namık Kemal Üniversitesi 

Oturum Başkanı: Ebru Korkmaz 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Balat Salonu 

Başlık: İşyeri Hekimlerinin Gözünden Psikososyal Tehlike ve Riskler 

 
İşyerindeki psikososyal riskler; işin içeriği, iş yükü ve temposu,  çalışma saatleri,  işteki otonomi ve 
kontrol, örgütsel kültür ve iklim, kişilerarası ilişkiler, rol çatışması, rol belirsizliği, kariyer gelişimi, iş 
güvencesinin olmaması gibi doğrudan strese yol açan unsurları kapsamaktadır.  Bunların arasına son 
yıllarda örgütsel yıldırma ile iş ve iş dışı yaşam dengesizliği de eklenmiştir (Leka ve Cox, 2008).   
Psikososyal riskler, iş sağlığı ve güvenliği alanının “yeni ve gittikçe artan” riskleri olarak 
tanımlanmaktadır (AİSGA, 2007) ve en az fiziksel ve kimyasal riskler kadar çalışan sağlığını 
etkilemektedir. Tükenme, depresyon gibi ruhsal rahatsızlıklara ek olarak kalp damar hastalıkları, kas 
– iskelet sistemi hastalıkları gibi fiziksel sağlığı da olumsuz etkilemektedir, diğer taraftan sağlıklı 
olmak tanımı gereği bireyin bütünsel iyilik durumudur (Binbay, 2006). 
 
Çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini yüksek düzeye getirmek ve bu düzeyi sürdürmek, 
sağlıklarına gelebilecek zararları önlemek, işçinin fiziksel ve psikolojik yeteneklerine uygun işlere 
yerleştirmeyi amaçlayan tıp dalı İşyeri Hekimliği’dir (Tiryaki vd, 2011). Araştırmamız, çalışan 
sağlığıyla doğrudan ve yasal olarak ilgilenen işyeri hekimlerinin gözlem ve deneyimlerinden 
yararlanarak çalışma ortamındaki psikososyal riskleri sistematik olarak değerlendirmeyi 
amaçlamıştır.  
 
Çalışmada, niceliksel ve niteliksel yöntemler birarada kullanılmıştır, Tekirdağ ilinde, farklı 
işletmelerde işyeri hekimi olarak çalışan 68 kişi  yüzyüze görüşüp, bir soru rehberi ve yapılandırılmış 
soru formu üzerinden çalıştıkları şirketleri psikososyal riskler açısından değerlendirmeleri 
istenmiştir.  
 
Araştırmanın ilk bulgularına göre, monoton çalışma ve çalışanların işlerini yaparken kullandıkları 
yöntemleri etkileme, değiştirme olanağının olmaması önemli psikososyal tehlike olarak öne 
çıkmaktadır. Çalışmamız, durumu ortaya koymanın yanında, önleyici stratejilerin geliştirilmesi için 
de bir zemin oluşmasına katkı sağlayacaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Psikososyal Sağlık, İşyeri Hekimliği, Psikososyal Tehlike ve Riskler 
E-posta: cvatansever@nku.edu.tr 



Yazarlar:  Murat Darçın, E. Selcen Darçın, Murat Alkan 

Oturum Başkanı: Halil Polat 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Başlık: Fiziksel Risk Etmenlerinin İş Doyumuna Etkisi 

 
Toplum, ekonomik ve sosyal koşullardaki değişim ve yeni teknolojilerin etkisiyle geliştikçe, çalışma 
metot ve koşulları da aynı hızda değişim göstermektedir. Bu baş döndürücü değişim ve dönüşüm, 
çalışan ve işverenlere yüksek düzeyde iş sağlığı ve güvenliği sağlamak için yeni risk ve zorluklar 
getirmektedir. Bu riskleri yönetebilmek için çalışanların iş doyumunun sağlanması zorunluluk haline 
gelmiştir. İş doyumuna etki eden en önemli faktörlerden birisi de çalışma koşullarındaki fiziksel risk 
etmenleridir. İnsanları işlerine bağlı kılmak amacıyla çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş kalitesi ve 
işgücü katılımını sağlamanın da temel şartıdır. Bu çalışmada fiziksel risk etmenleri (titreşim; gürültü; 
yüksek sıcaklık; düşük sıcaklık; duman, toz veya parçacık vb. soluma; solvent veya tiner benzeri 
uçucuları soluma; kimyasal maddeye temas; radyasyon; ortamdaki sigara dumanı; enfeksiyon riski 
olan malzemeler; yorucu ve ağrı veren duruş; insanları kaldırma veya taşıma; ağır yük taşıma veya 
hareket ettirme; ayakta durma veya yürüme; tekrar eden el ve kol hareketleri; kişisel koruyucu giysi 
ve teçhizat kullanma) ve iş doyumu (çalışma koşullarından çok memnun veya memnun olma; gelecek 
altı ayda işi kaybetme korkusu; iyi kazanç; işin kariyer ilerlemesi için iyi olanaklar sunması) setleri 
arasındaki ilişki yapısı Dördüncü Avrupa Çalışma Koşulları Anketi verileri kullanılarak analiz edilmiştir. 
Setler arasındaki korelasyonu açıklamak için XLSTAT ve NCSS programları yardımıyla kanonik 
korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları işyerindeki fiziksel risk etmenleriyle iş doyumu 
arasında anlamlı ve oldukça kuvvetli bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Fiziksel risk etmenlerini 
kontrol altına almak sadece kazayı önlemekle kalmaz, iş tatmini ve kalitesine etkisi yönüyle de iş 
saglığı ve güvenliği sistemini geliştirmede oldukça önemli rol oynar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Fiziksel risk etmenleri, iş doyumu, çalışma koşulları, iş kalitesi 
E-posta: mrtdrc@yahoo.com, selcen.darcin@bilecik.edu.tr 



Yazarlar:  Kadir Kadiroğulları,  Hamza Altınsoy,  Ömer Doğru, Abdulkadir Aslantaş, ÇSGB 

Oturum Başkanı: Halil Polat 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Başlık: Ofis Ortamında Kişi Başına Ortalama WBGT Hesaplanması 

 
Bu çalışmada, kişi başına düşen ıslak hazne küre sıcaklık (WBGT) değerinin hesaplanması 
amaçlanmıştır. Deney İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) merkez binasının 
2.katında gerçekleşmiştir. Burada 13 oda ve 51 çalışan bulunmaktadır. Odalardaki çalışan sayısı 1 ile 
7 arasında değişmektedir. Odalarda çalışanların rutin çalışmaları sırasında pencerelerin ve 
kaloriferlerin açık olup olmaması kişisel tercihlere bırakılarak öğleden önce ve öğleden sonra olmak 
üzere ikişer ölçüm alınmıştır.WBGt ölçümü yapan cihaz herbir dakikada bir ölçüm alacak şekilde 
ayarlanmıştır. Ölçüm başladıktan sonra ölçülen değerlerin daha sağlıklı sonuç vermesi için ilk 15 
dakikada kaydedilen ölçümler dikkate alınmamış, ardından gelen 30 dakikalık kayıtlar kabul 
edilmiştir. Ölçülen WBGT değerlerinin ortalaması alınarak ilk olarak odalardaki çalışan sayısı ile 
çarpılıp, çıkan sonuçlar toplanmış ve kattaki toplam çalışan sayısına bölünerek kişi başına WBGT 
değerleri bulunmuştur. Ölçülen en yüksek WBGT değeri 21,18 en düşük WBGT değeri 18.61 olarak 
belirlenmiştir. Kişi başına ortalama WBGT değeri ise 19.80 olarak hesaplanmıştır. Literatürde ofis 
ortamında ince kıyafet giyerek çalışanlar için, ıslak hazne küre sıcaklığı değerinin 30 C nin altında 
olması gerektiği belirtilmiştir. Bundan dolayı ölçülen maksimum ,minimum değerler ile hesaplanan 
kişi başına ortalama WBGT değerine göre, ortam çalışanlar için kış mevsiminde gayet uygundur. 
Daha sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için bu çalışma yaz mevsiminde de tekrarlanmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Ofis, Termal Konfor, WBGT 
E-posta: kadir.kadirogullari@windowslive.com 



Yazarlar: Hamza Altınsoy, Yıldıray Erbay, Turgay Kavak, İSGÜM 

Oturum Başkanı: Halil Polat 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Başlık: Türkiye'deki Sektörlerin Toz Konsantrasyon Analizi 

 
Bu çalışmada, son üç yıldaki Türkiye'deki toz konsantrasyonu analiz edildi. Asıl amaç ise, maruz 
kalınan toz açısından en riskli sektöre karar vermektir. Gözlemlenen veri iş tiplerine ayrıldı. Her bir 
iş tipi için gözlemlenen veri sayısı güvenilir analizler yapma ve mantıklı sonuçlar bulmak için yeterli 
sayıda olmalıdır. Bu yüzden az sayıda veriye sahip sektörler elenmiştir. ACGIH (3 mg/m3), OSHA (4 
mg/m3) ve NIOSH (5 mg/m3) toz konsantrasyon limit değerleri bu metodolojide kullanılmıştır. Eğer 
toz konsantrasyonu, 3 mg/m3 ten büyük ve 4 mg/m3 ten küçük ise riskli(R1), 4 mg/m3 ten büyük ve 
5 mg/m3 ten küçük ise daha riskli(R2) ve 5 mg/m3 ten büyük ise en riskli(R3) olarak tanımlanmıştır. 
Daha sonra her bir sektör için R1, R2 ve R3 değerlerinin toplamları bulunmuştur. Sonuç olarak, 
seramik işleri, kömür madenleri, kimyasal işler ve alçı işleri toz konsantrasyonu açısından en tehlikeli 
işler olarak bulunmuştur. Altın madenleri ve tekstil işlerinin yapıldığı işler ise diğer sektörlere göre 
en tehlikesiz sektörler olarak bulunmuştur. Genel olarak, son üç yıl içinde ISGUM Ankara Merkez 
Laboratuvarında 421 adet ölçüm yapılmıştır. Bunlardan 152 tanesi 3 mg/m3 ün, 88 tanesi 4 mg/m3 
ün ve 61 tanesi 5 mg/m3 ün üzerinde çıkmıştır. Genelleme yapacak olursak, yapılan her üç ölçümden 
birisi ACGIH in eşik değerinin üstünde çıkmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: fiziksel risk faktörleri, toz, ölçüm, konsantrasyon, Türkiye 
E-posta: hamza.altinsoy@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Hamza Altınsoy, İSGÜM 

Oturum Başkanı: Halil Polat 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Başlık: Termal Konfor İndisleri Ve Türkiye Üzerine Uygulamaları 

 
Islak Hazne Küre Sıcaklığı, Isı Indeksi, Humidex ve Belirgin Sıcaklık genellikle termal konfor indisi 
olarak kullanılmaktadır. Bölgesel iklim Modelleri (RCM) incelenilen bölgedeki indekslerin gelecekteki 
durumlarını tahmin etmek için kullanılmıştır. Bu indeksler Türkiye'nin batısı için hesaplanmıştır ve 
termal konfor koşullarının genel bir haritası çıkarılmıştır. Gerekli olan RCM verileri ( Bağıl nem, 
maksimum hava sıcaklığı, hava akım hızı ve basınç) ENSEMBLES Projesinden elde edilmiştir ve seçilen 
indislerin Türkiye'nin batısındaki dağılımını hesaplayabilmek için kullanılmıştır. Bu analiz, geçmiş 
(1970-2000) ve gelecek (2020-2050) dönemler için yapılmıştır. Isı indeki hariç , diğer herbir indeksin 
incelenilen bölgedeki genel dağılım ve davranış eğilimi birbirlerine çok yakındır. Dahası, her 
mevsimde, aynı bölgeler üzerinde hemen hemen aynı değerleri göstermektedir. Sıcaklık indeksleri 
incelenilen bölgede 18 °C ile 35 °C arasında değişmektedir. Yaz aylarında, 35 °C ye Türkiye'nin 
batısının bazı bölgelerinde kadar çıkmaktadır. Gelecek 2020-2060 için bu indisler artma 
eğilimindedirler ve yaklaşık olarak 4 °C ile 8 °C arasında değişen miktarlarda artabilirler. Kıyı 
bölgelerindeki artışlar, karalara nazaran daha fazladır. En yüksek artışlar ise İzmir ve civarında 
beklenmektedir. Bu çalışmanın yapıldığı bölge Türkiye'nin batısını içermektedir ve eğer daha ayrıntılı 
analiz yapıp daha kapsamlı sonuç elde etmek istenirse daha yüksek çözünürlükteki verilerle iller ve 
kentler üzerinde aynı indisler hesaplanabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Islak Hazne Küre Sıcaklığı, Isı Indeksi, Humidex, Belirgin Sıcaklık, Türkiye, İklim 
Modeli 
E-posta: hamza.altinsoy@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Ömer Yavuz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Oturum Başkanı: Halil Polat 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Başlık: Kimyasal Maddelerle Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği 

 
Son yıllarda sanayileşmedeki gelişmeye paralel olarak kimyasal maddelerin çalışma hayatında 
kullanımı artmıştır. 50 yıl önce yılda toplam 1 milyon ton kimyasal madde üretilirken günümüzde bu 
rakam 400 milyon tona ulaşmıştır. Kimyasal maddelerin üretimi ve kullanımı bir yandan ekonomik 
olarak işletmelere önemli bir katkı sağlarken diğer yandan çalışanlar için sağlık ve güvenlik 
sorunlarına neden olmaktadır. Çünkü kimyasal maddelerle çalışılan işyerlerinde iş kazası ve meslek 
hastalığı görülme sıklığı diğer sektörlere göre daha yüksektir. Kimyasal maddelerle çalışanların iş 
sağlığı ve güvenliği konusu incelenirken öncelikle bu maddelerin çalışanlar üzerindeki etkisi iyi 
anlaşılmalıdır. Bu bağlamda araştırma iki bölüm olarak temellendirilmiştir. İlk bölümde çalışma 
hayatında kullanılan kimyasal maddelerin insan sağlığına etkileri anlatılmıştır. İkinci bölümde ise 
kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri ile ilgili mevzuat incelenerek varsa 
eksikliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Ayrıca Türkiye’deki mevcut mevzuatın Avrupa Birliği 
mevzuatı ile uyumu değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, kimyasal madde, kimyasal maddelerin sağlığa etkileri. 
E-posta: omerfrkyavuz@hotmail.com 



Yazarlar: Yıldız Üner, İş Başmüfettişi, Dr. Ayla Tarım, İş Başmüfettişi, M. Sait Erzincan, İş Müfettişi                
Fatih Aydın, İş Müfettişi    

Oturum Başkanı: Halil Polat 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Başlık: Diş Protez Laboratuvarlarında İsg Şartlarının İyileştirilmesi Hedefli Teftiş Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi 

 
Bu bildiride İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 2012 ve 2013 yıllarında Diş Protez 
Laboratuvarlarında yürütülen risk bazlı sektör esaslı proaktif teftiş yaklaşımının sonuçları 
değerlendirilecektir. 
 
2010 yılında SGK istatistiklerine yansıyan dört diş protez teknisyenin silikosiz tanısı ile hayatını 
kaybetmesi sonucu Diş Protez Laboratuvarlarında pnomokonyoz meslek hastalığının önlenmesi ve 
iş sağlığı güvenliği şartlarının iyileştirilmesi hedefi ile 12 ilde 162 diş protez laboratuvarı incelenerek 
bu laboratuvarlarda çalışan 3254 işçiye ulaşılmıştır. 
 
Diş protez Laboratuvarları Tehlike sınıfları tebliğine göre çok tehlikeli sınıfta yer almakta, genellikle 
konut olarak inşa edilmiş binaların giriş ve ara katlarında kurulu diş protez laboratuvarlarında 
havalandırmasız mekânlarda yapılan uzun süreli çalışmalar ve bu çalışmalar sonucu oluşan silis 
tozları ile ağır metal tozlarına maruziyet çalışanlar için önemli riskler oluşturmaktadır.  
 
İncelemeye alınan işyerlerinin %78 ‘inde genel havalandırma % 95 ‘inde lokal havalandırma tesisatı 
bulunmamaktadır. Programlı teftiş kapsamında Ankara’da Atatürk Göğüs Hastalıkları Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi ile Adana’da Dr. Aşkın Tüfekçi Devlet hastanesinde silikosiz taramasına alınan 
429 diş protez teknisyene uygulanan radyolojik ve diğer tıbbi değerlendirmeler sonucunda 
Ankara’da pnömokonyoz oranı  %4.8 Adana’da  % 3.2 bulunmuştur. Pnömokonyoz ön tanısı 
konanlarla birlikte  bu oran Ankara’da  % 12, Adana’da %16 dır.  
 
Bu çalışmada ayrıca diş protezi üretiminde 2011 yılında yürürlüğe giren Kamu ihale Kanunun 
sektördeki sağlık risklerine etkisi ve üretim ilişkileri incelenmiş, ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği 
Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakkında 18 bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Kimyasal Faktörler, Toz, Pnomokonyoz, Diş Protez Laboratuvarları 
E-posta: yuner@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Murat Darçın, E.S. Darçın, M. Alkan 

Oturum Başkanı: Halil Polat 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Başlık: Psikososyal Risk Faktörlerinin Toplum Kalitesine Etkisi 

 
Çalışma hayatı tüm dünyada büyük bir hızla değişim göstermektedir. Yeni üretim prosesleri, yeni 
materyal ve teknolojilerin girişi, yeni yönetim ve organizasyon biçimleri gibi çalışma yaşamındaki 
değişimler fiziksel ihtiyaç ve çabaları azalmıştır. Buna karşılık çalışanların duygusal ve psikososyal 
istek ve ihtiyaçları artarak ana mesele haline gelmiştir. Psikososyal çalışma ortamını sürekli 
geliştirmek, iş kalitesi ve çalışanların organizasyona bağlılığını sağlamanın ön şartı haline gelmiştir. İş 
stresi ve işyerinde şiddet gibi psikososyal risklerle ilişkili konular, Avrupa Birliği’nde iş sağlığı ve 
güvenliğinin ana sorunları olarak kabul edilmektedir. Zorbalık, bezdiri (mobing), stres, taciz ve şiddet 
gibi psikososyal riskler işyerinde üretkenliğin düşmesine, ruhsal sağlık sorunlarına ve işgücü 
kayıplarına yol açmaktadır. Psikososyal riskleri yöneterek, iş güvenliği ve üretkenlik artışı sağlama 
yoluyla olası ekonomik ve sosyal maliyetler önlenecek ve organizasyonun sürdürülebilirliği 
sağlanacaktır. Çalışanların işyerindeki psikososyal risk etmenleri kaynaklı fiziki ve ruhsal 
durumlarının, toplumdaki çeşitli gruplar arasındaki gerilimi, bireylerin diğerlerine ve kamu 
kurumlarına güvenlerini etkilemesi olasıdır. Bu çalışmada; AB-OSHA’nın Avrupa yeni ve ortaya 
çıkmakta olan risklerle ilgili işletmeler anketi (ESENER) ve Eurofound’un Üçüncü Avrupa Hayat 
Kalitesi Anketi (3EQLS) verileri kullanılarak, NCSS ve XLSTAT paket programlarında kanonik 
korelasyon yöntemi yoluyla, algılanan psikososyal risk etmenleriyle toplum kalitesi arasındaki 
ilişkinin analizi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan psikososyal riskler değişkenleri şunlardır; zaman 
baskısı, yönetim ve çalışanlar arasında zayıf iletişim, meslektaşlar arasında zayıf işbirliği, işlerini 
organize etmede çalışanların kontrol eksikliği, iş güvencesizliği, zor müşteriler, hastalar, öğrenciler 
vb. ile uğraşmak zorunda olma, yönetici-çalışan ilişkilerinde sorunlar, uzun ve düzensiz çalışma 
saatleri, net olmayan bir insan kaynakları politikası, ayrımcılık (örneğin yaş, cinsiyet veya etnik 
kökene bağlı). Toplum kalitesi değişkenleri şunlardır; insanlara güven, kamu kurumlarına güven 
derecesi, fakir ve zengin, yönetici ve çalışan, ırksal ve etnik gruplar, dini gruplar , farklı cinsel 
yönelimler, yaşlılar ve gençler, kadın ve erkek arasında algılanan gerilim. Çalışmanın sonuçları 
işyerindeki psikosoyal risk etmenleriyle toplum kalitesi arasında anlamlı ve oldukça kuvvetli bir ilişki 
olduğunu ortaya koymuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Psikososyal risk etmenleri, toplum kalitesi, çalışma koşulları, iş kalitesi 
E-posta: mrtdrc@yahoo.com, selcen.darcin@bilecik.edu.tr 



Yazarlar: Prof. Dr. Atilla Mirati Murathan, Gazi Üniversitesi, Serdar Öcelan, ÇSGB, İş Teftiş Kurulu 
Başkanlığı 

Oturum Başkanı: Kağan Yücel 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 3-4-5 Salonu 

Başlık: Petrokimya Tesislerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Risk Faktörleri Ve Risk Değerlendirmesi 

 
Bu konferans bildirisi ile petrokimya sektörü ve tesisleri hakkında genel bilgiler verilecek, 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında petrokimya tesislerde 
yapılması gereken tehlike belirleme ve risk değerlendirme metodolojileri üzerinde sistematik olarak 
çalışılacaktır. Petrokimya tesislerinde çok farklı prosesler bulunması ile birlikte, esas olarak ham 
petrolün rafineride distillasyonu ve ham petrolden elde edilen ana ve ara ürünler üzerindeki proses 
aşamaları tehlike belirleme ve risk değerlendirmesinde referans olarak dikkate alınmaktadır. Bu 
kapsamda, ham petrolün damıtılması aşamasında ortaya çıkan LPG, nafta, kerosen, hafif dizel, ağır 
dizel ve rezidü içinden naftanın CCR ünitesinden çıkan reformat türevi üzerinde benzene oranının 
düşürülüp, oktan artışının sağlanması ve ağır reformat ile hafif reformatın depolanması proses 
süreçleri ile alakalı termohidrolik kimya sektörleri için kullanılan HAZOP (Tehlike ve İşletilebilirlik 
Tehlike Belirleme ve Risk Değerlendirmesi) metodolojisi bu tez çalışması-bildiri kapsamında temel 
tehlike belirleme yöntemi olarak kullanılmıştır. Bu tez çalışması-bildiri kapsamında varsayımsal bir 
P@ID (Borulama ve Enstrümantasyon Diyagramı)  oluşturulmuş, bu P@ID üzerinde farklı düğümler-
süreç akış şemaları (Note) seçilmiş ve bunlar üzerinde proses için meydana gelebilecek toplumsal ve 
bireysel ana üç tehlikeli olay olan yangın, patlama ve salınım üzerine çalışmalar yapılmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Petrokimya Rafineri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Sağlığı ve Güvenliği, Risk 
Değerlendirmesi, HAZOP, Güvenlik Bariyerleri 
E-mail: socelan@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Özlem ÖZKILIÇ, Önder Akademi Endüstriyel Güvenlik Eğitim Ve Danışmanlık Ltd. Şti. 

Oturum Başkanı: Kağan Yücel 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 3-4-5 Salonu 

Başlık: Atex Direktifleri Çerçevesinde Ex Koruma Ve Seveso II Direktifi Kapsamında Güvenlik Bütünlük 
Seviyesi (SIL) Arasındaki Bağlantı 

 
Kimya sanayinde emniyet kriterleri prosesin planlama, proje, tasarım ve uygulama aşamasında 
önemli bir yer tutmaktadır. Proses emniyet kriterleri; CENELEC ve IEC standartlarında yeterli bir 
seviyeye gelmiş ve uygulamalarda bu standartlar kullanılmaya başlanmıştır.  
 
Bu standartların amacı, olabilecek tehlikeleri, kazaları risk analizleri ile tespit edip gerekli tedbirleri 
alarak uygulama aşamasında bu riskleri kabul edilebilir düzeye indirmektir.  
Ülkemizde ve dünyada yaşanan kimyasal kaynaklı kazalar bu standartlara uymanın ne derece önemli 
olduğunun açık bir göstergesidir. 
 
Patlama koruması ve fonksiyonel güvenliğe yönelik önlemler proses tesislerinde sıkça kesişir ve çoğu 
kez birbirini tamamlar. Bununla birlikte ikisinin de ortak amacı hem çalışanların hem de halkın 
yaşamı, sağlığı ve çevreyi korumak ve prosesi güvenli şekilde işletmeye almaktır. 
 
Bu bildiride Uluslarası kabul görmüş emniyet prensiplerinden bahsedilecek ve IEC 61508, IEC 61511 
standartları ile ATEX direktifleri arasındaki bağlantı ile bir prosesteki minimum emniyet seviyesinin 
ne olması gerektiği incelenecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: ATEX Direktifleri, Fonksiyonel Güvenlik, EN 61508, EN 6151, SIL, SIF, SIS, ESD 
E-posta: ozlem@onderakademi.com 



Yazarlar: Doç. Dr. Erdal Canpolat, Murat Hotaman 

Oturum Başkanı: Kağan Yücel 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 3-4-5 Salonu 

Başlık: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Sağliği Ve Güvenliği 

 
Kimyasal maddelerin hayatın her alanında yer bulan ağırlığı beraberinde çevre, sağlık ve güvenlik 
risklerinin doğmasına da yol açmaktadır. Yaşanan bazı büyük kazalar sonrası, kimyasal maddelerden 
kaynaklanabilecek risklerin yönetimi konusu, bugün birçok ulusal ve uluslararası örgütün 
gündemindedir. WHO (Dünya Sağlık Örgütü), CRED (Afet Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi) ve EM-
DAT (Acil Durum Olayları Veri Tabanı) bunlar arasında sayılabilir. 
 
Özellikle sanayileşmeyle birlikte son zamanlarda birçok işletmede de kimyasal madde kullanımı 
artmıştır. İşletmelerin, kimyasal maddelerden kaynaklanan riskleri önlemede; 
 
1. Risk Analizi, 
2. Kimyasal Madde Yönetimi Prosedürü, 
3. Güvenlik Bilgi Formları, 
4. Eğitim, Depolama, 
5. Proses Güvenliği Yönetimi, 
6. Statik Elektrik Yönetimi, 
7. Etiketleme ve İşaretleme, 
8. Kişisel Koruyucu Donanımlar, 
9. Yangın Güvenliği ve Yangınla Mücadele 
10. Acil Durum Yönetimi 
 
konularını bütün bir bakış açısıyla ele almaları gerekmektedir. 
 
Bu nedenle alınacak önlemlerle sadece işçilerin sağlığı ve güvenliği emniyet altına alınmayacak, aynı 
zamanda geçici ve sürekli iş göremezlikten ya da ölümden kaynaklanan işgünü kayıplarının neden 
olabileceği ekonomik zararların önüne geçilerek verimlilik artışı sağlanacaktır. 
 
Bu bildiride, sağlık, güvenlik ve çevre açısından kimyasal maddelerin kullanımına yönelik teknik 
kriterler bütünüyle ele alınarak kullanıcılara rehberlik etmek amaçlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Tehlikeli kimyasallar, Kimyasalların Yönetimi, Kimyasallar ve İş Sağlığı -Güvenliği  
E-mail: ecanpolat@firat.edu.tr,  



Yazarlar: Nursel Durmaz, Kamil Orhan 

Oturum Başkanı: Kağan Yücel 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 3-4-5 Salonu 

Başlık: Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesinde Bilişsel Düşünme Tarzının Etkisi: Bilişin Risksiz 
Dünyası 

 
Başta iş kazaları olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunların büyük çoğunluğunun 
insan kaynaklı olduğuna inanılmaktadır. Bu inanç, alanda yerleşik en önemli önyargılardan birisidir. 
Ancak bununla birlikte konu ile ilgili pratik ve teorik uygulamalarda çoğunlukla ortam düzenlenmesi, 
teknik sistemlerin geliştirilmesi, kanuni yaptırımların şekillendirilmesi üzerinde durulmaktadır. Buna 
karşılık insanda davranış, tutum, düşünce değişikliği yaratılması üzerinde çok fazla durulmamaktadır. 
İş kazalarının insani sebeplerinden birisi de bireyin iş kazası riskini algılama biçimidir. Risk yaratan 
durumların önemsenmesi ya da ciddiye alınmaması risk algılanmasında önem kazanmaktadır. 
Kanımızca riskin algılanmasında önemli bir faktör de bireyin düşünme stilidir. Bireyin bilgi işleme 
tarzı kendisinin içinde olduğu ortam ve durumlara riski algılayışını da etkileyecektir. İş ortamında 
bulunan herkes için ortak olan risk faktörleri bireysel olarak farklı algılanmaktadır.  
Çalışmamızın hedefi, risk faktörlerinin algılanışında bilişsel düşünme tarzının etkisi olup olmadığının 
test edilmesidir. Bu amaçla, Denizli’de mermer sektöründe çalışan 30 işçi ile yüz yüze görüşülecek 
ve derinlemesine mülakat tekniği ile konuya ilişkin bilgi alınacaktır. Bunun yanı sıra araştırma yapılan 
işyerlerine ait risk değerlendirme formlarında yer alan risk etmenlerinin, çalışmanın kapsamındaki 
katılımcılar tarafından puanlanması sağlanacaktır. Böylelikle işyerlerinde iş sağlığı güvenliği 
uzmanları tarafından yapılan risk değerlendirmeleri ile çalışanların işyerlerindeki riske ilişkin 
yaptıkları değerlendirmeler karşılaştırmalı olarak sunulacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Risk Algısı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilişsel Düşünme Tarzı 
E-mail: ndurmaz@pau.edu.tr 



Yazarlar: Hamza Altınsoy, İSGÜM 

Oturum Başkanı: Kağan Yücel 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 3-4-5 Salonu 

Başlık: Türkiye'de Ölçülen Sıcaklık Ve Bağıl Nem Verilerinin Analizi 

 
ISGUM ( İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) Ankara' da görevli personel 2011 yılından bu 
yana 85 adet termal konfor ölçümü almıştır. En küçük sıcaklık değerleri şubat ayında akşam 
saatlerinde bakır madenlerinde yıkama işi yaparken ölçülmüştür. (4.15 °C) ve en yüksek değer ise 
kömür madenlerinde öğütme işi yapıldığı sırada kasım ayında sabah saatlerinde elde edilmiştir. 
(35.38 °C) Düşük sıcaklıklar genellikle yıkama, motor söküm, depolama ve sevkiyat işlerinin yapıldığı 
ortamlarda ölçülmüştür. Yüksek sıcaklıklar ise genellikle maden ve inşaat sektörlerinde ölçülmüştür. 
Filtre önleri, santrifüj işlerinin ve öğütme işlemlerinin yapıldığı yerlerde elde edilen ölçüm değerleri 
genel olarak diğer işlere nazaran daha yüksektir. Bakır madenlerindeki soğuk ortamın asıl 
nedenlerinden birisi de işyerinin durumundan ve konumundan kaynaklanmaktadır. Bundan dolayı, 
bakır madenleri soğuktur genellemesi yapmak yanlış olur. En düşük bağıl nem değerleri ise bakır 
madenlerinde mart aylarında değişik saatlerde elde edimektedir. ( %3.7 ile %5 arasında değişen 10 
ölçüm). En yüksek değer ise ağustos ayında maden sektöründe elde edilmiştir( %82.1 ile %91.9 
arasında değişen 6 ölçüm); fakat, bu yüksek değerler çoğunlukla madenin derinliğinden ve yerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu veriler bütün sektörleri ve iş tiplerini içermemektedir. Örneğin, çok sıcak bir 
çevreye sahip olan demir döküm işlerinden herhangi bir veri alınmamıştır. Sonuç olarak, çok soğuk 
veya çok sıcak çevreye sahip tek iş tipleri ve sektörler bahsedilenlerdir, gibi bir genelleme yapmak 
çok da güvenilir değildir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: sıcaklık, nem, Türkiye, ölçüm 
E-mail: hamza.altinsoy@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Hamza Altınsoy, Abdulkadir Aslantaş, Ömer Doğru, Hülya Kılınç, Kadir Kadiroğulları, İSGÜM 

Oturum Başkanı: Kağan Yücel 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 3-4-5 Salonu 

Başlık: Ofis Ortamindaki Odalarin Sicakliklarina Göre Gruplandirilmasi 

 
Bu çalışmanın ana amacı odaları sıcaklıklarına göre sınıflandırmaktır. . Deney İSGÜM(İş Sağlığı ve 
Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) merkez binasının 2.katında gerçekleşmiştir. Burada 13 oda ve 51 
çalışan bulunmaktadır. Odalardaki çalışan sayısı 1 ile 7 arasında değişmektedir. Ölçümler yaz 
mevsiminde ve kış mevsiminde 2 kez tekrarlanmıştır. Yapılan anlık ölçümler kayıt altına alınmıştır ve 
aşağıda anlatılan metot kullanılarak sınıflandırma yapılmıştır. Her bir odanın sıcaklık değeri diğer 
odaların sıcaklık değerlerinden çıkarılmış ve bulunan sonuçların mutlak değerleri alınmıştır. Daha 
sonra herbir oda için bu mutlak değerlerin ortalaması alınmıştır. Seçilen bir oda ile ortalamanın 
altında kalan odaların bir grup oluşturacağı düşünülmüştür. Yaz mevsiminde yapılan ölçümlerin 
Sınıflandırılması sonucunda; 2 farklı grup oluşmuştur. 1. Grupta 6 oda, 2.grupta 5 oda ve bu iki gruba 
da dahil olmayan 2 oda olduğu sonucuna varılmıştır. Kış mevsiminde yapılan ölçümler sonucunda ise 
; 3 farklı grup oluşmuştur. 1.grupta 4 oda, 2.grupta 5 oda 3.grupta 2 oda ve gruplara dahil olmayan 
1 oda olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sınıflandırmalara bakılarak, mevsim değişikliklerinin 
sınıflandırmayı değiştirdiği görülmüştür. Bunun anlamı ölçümler yapılırken mevsim şartlarına dikkat 
edilmeli ve mevsimlerin etkisi kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Soğuktan şikayetçi olunan bir çalışan 
için ortamın termal konfor şartlarının daha sağlıklı belirlenebilmesi için ölçümlerin kış aylarında 
yapılması daha doğru olur.Ölçümler yaz aylarında yapılıyorsa mevsim etkisi ölçüm sonucuna 
yansıtılmalıdır. Aynı şekilde sıcaktan rahatsız olan bir çalışanın ölçümleride yaz aylarında yapılmalı 
ve eğer ölçüm kış aylarında yapılıyorsa mevsim etkisi yine sonuca yansıtılmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: sıcaklık, termal konfor, gruplandırma 
E-posta: hamza.altinsoy@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Hamza Altınsoy, Hülya Kılınç, İSGÜM 

Oturum Başkanı: Kağan Yücel 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 3-4-5 Salonu 

Başlık: Türkiye'de Ölçülen Kişisel Gürültü Maruziyeti Değerlerinin Bsvm/Svm İle Gruplandirilmasi 

 
BSVM/SVM, gruplandırma için kullanılmakta olan bir destek vektör makinasıdır. Daha genel anlamı 
ile yapılan gurplandırmaların istatiksel ve matematiksel olarak anlamlı yada anlamsız olduğunu 
belirleyen bir programdır. Çalışma prosedürünü kısaca şu şekilde ifade edebiliriz. Öncelikle eldeki 
bütün değerler 0 ile 1 arasına normalize edilir. Daha sonrasında ise kullanıcı tarafından beklenilen 
gruplandırmalar belirlenir ve bu gurplandırmayı kullanarak program eğitilir. Elde edilen sonuçlarla 
programa gruplandırma yaptırılır. Program, bunu yaparken kullanıcının verdiği sonuçlar ile bir 
kıyaslama yapar ve yüzdesel olarak gruplandırmanın ne kadar doğru olduğunu belirler. ISGUM ( İş 
Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) Ankara' da görevli personel 2011 yılından bu yana 363 
adet gürültü ölçümü almıştır. Bu çalışmada, bu gürültü verileri gruplandırılmaya çalışıldı. 80 db 
dendüşük değerler 1. grup, 80-85 d arası 2. grup, 85-87 db arası 3. grup ve 87 db üzeri 4. grup olarak 
belirlendi. Bu gruplandırma yapıldığında elde edilen sonuçlara göre 2. ve 3. gruptakiler 1. ve 4. grupta 
yer almaktadır. Bunun için temel iki neden olabilir. Birincisi, kişisel gürültü maruziyeti düşük çıkan 
işlerin bazılarında anlık gürültü değerleri yüksek çıkabilmektedir. İkincisi ise 87dB den çok 
büyük(110.1dB) ve 80dB den çok küçük(57.8dB) ölçüm değerlerinin olması, aradaki grupların 
diğerlerinden ayrışamamasına neden olabilir. Daha ayrıntılı, sektör bazlı ve iş bazlı gruplandırmalar 
daha detaylı biçimde yapılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: BSVM, SVM, gruplandırma, gürültü, Türkiye 
E-posta: hamza.altinsoy@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Elif Çelik, ÇASGEM 

Oturum Başkanı: İsmail Çelik 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Cibali 1-2 Salonu 

Konu: Güvenlik Kültürü 

Başlık: Güvenlik Kültürü İle Güvenlik İklimi Arasındaki İlişki Üzerine Kavramsal Bir Araştırma 

 
Güvenlik kültürü ve güvenlik iklimi kavramları genellikle birbiri yerine kullanılan ancak temelde 
birbirinden farklı kavramlardır. Güvenlik kültürü ve güvenlik iklimi ile ilgili literatürde pek çok tanım 
yapıldığı ancak üzerinde fikir birliğine varılmış bir tanımın olmadığı görülmektedir. Yapılan tanımlar 
çerçevesinde güvenlik iklimi daha yüzeysel ve geçici bir kavram iken, güvenlik kültürü daha derin ve 
değiştirilmesi zaman alan bir kavramdır. Bu amaçla çalışma, güvenlik kültürü ve güvenlik iklimi 
kavramlarını açıklayarak bu kavramların gelişimini ve arasındaki ilişkiyi farkları da ele alarak alan 
yazın doğrultusunda incelenecektir. Çalışma temel olarak 3 noktaya odaklanmaktadır: 1. Güvenlik 
iklimi ve güvenlik kültürü kavramları arasındaki ilişki nedir? 2. Güvenlik iklimi ve güvenlik kültürü 
kavramlarının gelişim aşamaları nelerdir? 3. Güvenlik kültürü ve güvenlik iklimi nasıl ölçülmektedir? 
İş kazaları çalışma yaşamının en önemli sorunlarından birisidir. Kaza nedenlerini alan yazına 
dayanarak araştırmak, daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla güvenlik kültürü ve 
güvenlik iklimi kavramlarını açıklamak çalışmanın başlıca katkılarından birisi olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Güvenlik İklimi, Güvenlik Kültürü 
E-mail:elif.celik@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Çerkez Yuva, Yasemin Aslantürk  

Oturum Başkanı: İsmail Çelik 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Cibali 1-2 Salonu 

Başlık: İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmaları Ve Etik 

 
İş sağlığı ve güvenliği, topluma sağlık, ekonomik ve sosyal bakımdan ideal yaşam standartları 
sağlamaktadır. Çalışanın hakları, iş sağlığı ve güvenliğinin yaptığı çalışmalar ışığında yasalarla 
korunur. İş sağlığı ve güvenliği bireyi bir bütün olarak ele alan etik bir bilimdir. Dünya üzerinde 
yaşayan toplumların yaşam biçimleri ve değer yargıları birbirilerinden farklılık gösterebilir. Fakat 
hepsinin ortak yönü insan merkezli olmalarıdır. İnsanlar konuştukları dil, inandıkları din, ait oldukları 
ırk, cinsiyet, yaşadıkları coğrafi bölge ve düşünceleri bakımından değerlendirilmemelidir. Bu şekilde 
bir değerlendirme etkin olduğu sürece etik kuralların varlığından bahsedilemez. 
 
Bir toplum yaşamı ancak yasalar, ahlaki değerler ile etik kurallar çerçevesinde sürdürebilir. İş yerinde 
yasal yükümlülükler, disiplin çalışma ortamının düzenini sağlamak için gereklidir. İş etiği ve iş ahlakı, 
iş sağlığı ve güvenliği bilimi ile sağlanır. Etik ve ahlak kurallarının olmadığı bir çalışma ortamında 
huzurun sağlanması söz konusu değildir. Ahlak, insan toplulukları tarafından kabul görülmüş değer 
yargıları, insanların birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen ilkelerin tamamıdır. İş ahlakı ise ahlak 
kurallarının çalışma ortamına uygulanmasıdır. İş hayatında da insanlar arasında sağlıklı bir iletişim 
kurulabilmesi adına iş etiği sağlanmalıdır. Etik, insanların birbiriyle olan davranışlarını, ilişkilerini, 
ahlaki değerlerini hukuksal normlara dayanarak inceleyen felsefe dalıdır. Etik, farklı ahlak 
anlayışlarının kesiştiği ortak noktadan çıkarak evrensel normlar oluşturur. İş etiğinin temel ilkeleri; 
eşitlik, dürüstlük, doğruluk, tarafsızlık, gizlilik, saygı, sevgi, kişi hak ve özgürlükleri, yasal kanunlara 
uyum ve sorumluluktur. İş etiğinin amacı; çalışma ortamında eşitliği sağlamak, çalışanların haklarını 
korumak, sorumlulukları belirtmek, gizlilik, tarafsızlık ve kanunlara uymaktır. İş sağlığı ve güvenliğinin 
amacı ise; çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak, işletmenin verimini arttırmak, iş kazaları ve 
meslek hastalıklarını önlemektir. 
 
Devlet, işverenler ve çalışanlar yasal kurallara uymak ve uygulamakla yükümlüdürler. Çalışanlar 
hiçbir nedenle etik kurallara aykırı davranmaya zorlanamazlar. İş sağlığı ve güvenliği ile etik kuralları 
ayrı düşünülemez. İkisi de eşitlik ve toplum sağlığı için gereklidir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Etiği, Gizlilik, Ahlak 
E-mail: crkzyv@gmail.com 



Yazarlar:  Hamza Altınsoy, Hacı Ahmet Yıldırım, İSGÜM 

Oturum Başkanı: İsmail Çelik 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Cibali 1-2 Salonu 

Başlık: Türkiye'nin Sel Kaynaklı Önlenemeyen İş Kazaları Risk Haritası 

 
İş kazalarının %98 i insanlar tarafından önlenebilir. İş kazalarının önlenemeyen kısmını ise deprem, 
sel vb. doğal afetler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'nin risk haritası tahmin edilmeye 
çalışılmıştır. Sel riskinin alansal dağılımı, bölgesel iklim modellerinin iklimsel yağış çıktılarını 
inceyelerek elde edilebilir. 25 kilometre enlem ve boylam çözünürlüğüne sahip olan ENSEMBLES 
Projesinin gridlenmiş yağış verileri bu çalışmanın devamında kullanılmıştır. Aşağıdaki tanımlar sel 
riskini tanımlamak için kullanılmıştır. 1 Günlük ortalama yağış miktarı 50 mm(B50) den fazla ise çok 
riskli 2 Günlük ortalama yağış miktarı 20 mm(B20) den fazla ise riskli 3 Günlük ortalama yağış miktarı 
10 mm(B10) den fazla ise düşük riskli Toplam B50, B20 ve B10 günleri Türkiye'nin batısı için 1970 ve 
2000 yılları arasındaki geçmiş dönem ve 2020 ve 2050 yılları arasındaki gelecek dönem için 
hesaplandı. Genel olarak, sel riskinin kıyı kesimlerde geçmişte de gelecekte de daha fazla olduğu 
bulundu. Daha detaylı, bir şehir ya da kent bazlı analiz daha yüksek çözünürlük kullanılarak 
yapılabilir. Böylece, karaların sel riski firmalar ve fabrikalar kurulurken göz önünde bulundurulabilir. 
Anahtar Kelimeler:    sel, iş kazası, risk haritası, Türkiye 
E-mail:        hamza.altinsoy@csgb.gov.tr 

 

 

 



Yazarlar: Gökçe Begüm Silsüpür, Yrd. Doç. Dr. Nursel Akçam  

Oturum Başkanı: İsmail Çelik 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Cibali 1-2 Salonu 

Başlık: İşyerlerinde Elektromanyetik Radyasyon Maruziyeti 

 
İşyerlerinde sıcaklık, toz, basınç, gürültü, kimyasal maddeler risk oluşturan etmenlerden bazılarıdır. 
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında risk oluşturan unsurlardan biri de çalışanların maruz kalmakta 
oldukları elektromanyetik alanlardır. Beş duyumuzla algılayamadığımız elektromanyetik radyasyon 
gerek ev yaşamımızda, gerekse de günümüzün önemli bir kısmını geçirdiğimiz işyerlerinde yanı 
başımızdadır. Teknoloji geliştikçe elektronik cihazlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline 
gelmektedir.  
 
Elektromanyetik radyasyon çeşitleri her gün bir dizi endüstriyel, tıbbi ve haberleşme alanlarında 
kullanılmaktadır. Bu uygulamalar günlük hayatımızda olumlu rol oynamakla birlikte, olumsuz sağlık 
etkilerine de yol açabilmektedir. Maruz kalan bireyde ya da onun çocuklarında tespit edilebilir 
biyolojik, kimyasal ya da psikolojik bir sağlık bozukluğuna yol açabilmektedir. Mesleki ve kamu 
maruziyetine bağlı olarak oluşan elektromanyetik radyasyonun etkileri epidemiyolojik çalışmalar ile 
tespit edilmektedir. 
 
Elektromanyetik radyasyon maruziyeti ilgili kuruluşlar tarafından etkin olarak kontrol edilmelidir. 
Uluslar arası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Kurulu (ICNRP)’nun ve Elektrik-elektronik 
Mühendisleri Enstitüsü (IEEE)’nün bu konuda standartları bulunmaktadır. Eldeki verilerle ısıl etkiler 
cinsinden ve güvenlik payları bırakılarak sınır değerler belirlenmektedir. 
 
Bu çalışmada, elektromanyetik alanların temel özellikleri ve çeşitleri kısaca açıklanarak, 
elekromanyetik alanların insan sağlığı üzerinde önem arz eden olumsuz etkileri hakkında bilgiler 
verilmiştir. Ayrıca ulusal ve uluslararası sınır değerler hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. 
Çalışmada farklı iş işyerlerinde elektromanyetik alan ölçümleri yapılmıştır.  Yapılan ölçüm sonuçları, 
sınır değerler dikkate alınarak değerlendirilmiş olup, kişisel ve kamusal olarak alınması gereken 
önlemler hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik Alanlar, Radyasyon Maruziyeti, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık 
Etkileri 
E-posta: ggoren @csgb.gov.tr, ynursel @gazi.edu.tr 



Yazarlar: M. Alkan, M. Darçın, E.S. Darçın 

Oturum Başkanı: İsmail Çelik 

Tarih/Saat: 5 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Cibali 1-2 Salonu 

Başlık: Tarımda Kullanılan Motorlu Araç Kaynaklı Trafik Kazaları 

 
Tarım, birçok ülkede en tehlikeli sektörlerden biridir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tahminlerine 
göre; çalışma yaşamında kaza ve hastalıkların yaklaşık yarısı tarımda gerçekleşmektedir. Tarım 
araçlarına bağlı kazalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm ve yaralanmaların ana nedenleri 
arasındadır. Kazalar sıklıkla ulaşım sırasında ve tarım aletlerini kullanırken ortaya çıkmaktadır. 
Günümüzde traktörler öncekilere göre oldukça gelişmiş olmasına rağmen hala birçok tarım kazasının 
en önemli aktörüdür. Bu çalışmada, motorlu tarım araçlarının karıştıkları trafik kazaları analiz 
edilerek kaza sebeplerinin tespiti ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma 
kapsamında, 2008-2013 yılları arasında traktörlerin karıştığı toplam 8732 trafik kazası raporu 
incelenmiştir. Son beş yılda traktörlerin karıştıkları trafik kazalarında jandarma bölgesinde1592 
(polis bölgesi 309) kişi hayatını kaybetmiş, 15 000’den fazla kişi de yaralanmıştır. Traktör kazaları ve 
ölü/yaralı sayıları tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı temmuz-ağustos aylarında artış göstermektedir. 
Diğer araç türlerinde her yüz kazanın yaklaşık 2,6’ı ölümle sonuçlanırken, bu oran traktörlerde 12,6 
olup, traktörlerin karıştığı kazalarda ölüm oranı yaklaşık 5 kat fazladır. Bu sonuç traktör kazalarının 
diğer araç kazalarına göre daha hasar verici olduğunu göstermektedir. Traktörlerin karıştığı kazaların 
yarıdan fazlası yoldan çıkma (%32,5) ve devrilme/savrulma/ takla (%21,2) şeklinde gerçekleşmiştir. 
Traktör kaynaklı ölümlerde takla türü kazalar ana sebeptir. Bu kazaların ölümcül ve yaralayıcı 
etkisinden korunmak için traktörlere takla koruyucu donanımı monte edilmeli, seyir veya tarımsal 
uygulama esnasında emniyet kemeri mutlaka takılmalıdır. Ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan 
traktör kazalarının en yaygın türlerinden biri de traktörden yolcuların düşmesi olup, bu tür kazaların 
kurbanları çoğunlukla çocuklardır. Motorlu tarım araçları kaynaklı trafik kazalarını en aza indirmek 
için, güvenli traktör kullanımı konusunda kullanıcılar bilinçlendirilmeli, güvenlik donanımlı traktör 
kullanımı teşvik edilmeli, özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu dönemlerde denetimler 
artırılmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Kaza, tarım, traktör, tarım araçları 
E-posta: muratalkan95@yahoo.com, mrtdrc@yahoo.com 



Yazar: Dr. Ebru Korkmaz, Dr. Bülent Gedikli, Dr. Buhara Önal, Elif Atasoy, Süreyya Kapusuz,  Gülşen 
Dügel, Canan Yıldız, Fatih Ertürk, Dr. H. N. Rana Güven 

Oturum Başkanı: Şengül Çoşar 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:20 

Yer: Balat Salonu 

Başlık: Tarımda İş Sağlığı Ve Güvenliği Pilot Projesi 

 
Bu çalışma tarım alanında, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönünden risk değerlendirmesini esas alarak, 
önleyici ve koruyucu yaklaşımın etkin kılınması amacıyla Adana ve Şanlıurfa illerinde 26 Nisan 2012 – 
5 Mayıs 2012 tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM) tarafından 
yürütülmüştür.  
 
Metodoloji; 
Pilot bölge olarak seçilen Şanlıurfa ve Adana illerinde tarım sektöründe faaliyet gösteren 5 işyerinde 
İSGÜM gezici iş sağlığı tarama araçlarıyla; risk değerlendirmesi ve ortam ölçümleri yapılmış, 
çalışanların sağlık gözetimi kapsamında iş ve sağlık öyküleri ile İSG bilgi ve farkındalıklarını sorgulayan 
iş sağlığı anket ve anamnez formları, solunum fonksiyon testi, arka-ön akciğer radyografisi çekimi ve 
laboratuar tetkikleri uygulanmıştır. 
 
Sonuç;  
 
Araştırma kapsamında, Şanlıurfa ilinde belirlenen 3 işyerinde çalışan 221 kişiye anket uygulanmış, 
tıbbi anamnez alınmış ve solunum fonksiyon testleri (SFT) yapılmıştır. Katılımcıların %20,3’ü işe giriş 
muayenelerinin, ancak %2,1’i düzenli periyodik muayenelerinin yapıldığını belirtmiştir. SFT yapılan 
210 çalışanın  %6,7’sinde patolojik bulgu tespit edilmiştir. 
Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, çalışanların %18’i 
daha önce iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir eğitim aldığını, %82’si ise herhangi bir eğitim almadığını 
ifade etmiştir. 
 
Tarım çalışanlarından 216 kişinin hemoglobin(Hb)  ve hematokrit(Hct)  değerleri analiz edilmiştir. Hb 
ortalaması 12,43±1,79 ve Hct ortalaması 35,61±4,17  olarak bulunmuştur. Hb(10,85±2.39) ve 
Hct(32,44±5,55)  ortalaması en düşük bulunan grubun okur yazar olmayanlar olduğu tespit edilmiştir. 
İşyerlerinin Hb ve Hct ortalaması karşılaştırıldığında, en düşük Hb ortalaması (11,82±1,74) ve Hct 
ortalaması (34,37±3,80) sera işletmesinde tespit edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Tarım, iş sağlığı, çalışan sağlığı. 
E-Posta:  ebru.korkmaz@csgb.gov.tr 



Yazar:  Bilal Çilkaya  

Oturum Başkanı: Şengül Çoşar 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:20 

Yer: Balat Salonu 

Başlık: Turizm Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar Ve Çözüm Yolları 

 
Tarihsel süreç içerisinde baktığımızda, iş sağlığı ve iş güvenliğinin ilk ortaya çıkışı, sanayi devriminin 
başlangıç yıllarına dayanmaktadır. Sanayi devriminden önce de tarım sektöründe çalışan işçilerin 
varlığı bilinmektedir. Ancak iş sağlığı ve iş güvenliği kavramının sanayi devriminden sonra doğduğunu 
söylemek mümkündür. Günümüzde ise, sanayiden daha farklı çalışma yöntem ve koşulları olan diğer 
bir sektör, hizmet sektörü, hızla yükselmektedir. Hizmet sektörlerinden en önemli biri olan turizm 
sektörü, dünyanın her yerinde gün geçtikçe gelişme kaydederek ülke ekonomileri için önemli 
sektörlerin başında gelmektedir. Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisi olan turizmde, 
uluslararası turizm pazarı büyürken pazardan en yüksek payı almak için turist çeken ülkeler arasındaki 
rekabet de giderek artmaktadır. Türkiye’de de milli gelire ve ülke tanıtımına olan katkıları ile hizmet 
sektörünün önemli bir parçası sayılan, yaklaşık 1,7 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörde yapılan 
işlerin, yüksek vasıf ve eğitim düzeyi gerektirmemesi birçok kişi için iş hayatının kapılarının daha kolay 
şekilde açılmasını da sağlamaktadır. Turizmin genel özelliklerine bakıldığında tatil dönemleri ve yaz 
ayları gibi mevsimsel olarak iş yükünün arttığı dönemlerde ya da hafta sonu ve gece gibi işgücünün 
genelinin çalışmadığı alışılmadık saatlerde çalışılması, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılması, 
birbirinden oldukça farklı işlerin yapılmasının getirdiği iş çeşitliliği karşımıza çıkar. Bu sebeplerden 
dolayı turizm sektörü iş kazası ve meslek hastalıkları açısından dikkate almak gerekir. Ülkemizde iş 
kazası ve meslek hastalıkları sayıları, hizmet sektöründe sanayi sektörüne kıyasla daha düşük olmakla 
birlikte, psikososyal ve ergonomik risklerin yüksekliği, çalışma şartları, işgücünün yapısı ve artan 
istihdam, ülkemizde hızla büyüyen bu sektörü iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının dikkat çeken yeni 
bir merkezi haline getirmektedir. Turizm işletmelerinde meydana gelen artış ile birlikte, istihdam ve 
rekabette meydana gelecek artış ile, çalışanların, bu sektörde çeşitli risk faktörleri ile karşı karşıya 
kaldığını görmekteyiz. Bu sebeplerden dolayı turizm sektörü iş kazası ve meslek hastalıkları açısından 
dikkate almak gerekir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, turizm, hizmet sektörü  
E-Posta:  bilal_cilkaya @hotmail.com 



Yazar:  Serdar Orhan  – Emine Ayan 

Oturum Başkanı: Şengül Çoşar 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:20 

Yer: Balat Salonu 

Başlık: İş Hukukunda İş Güvenliği Uzmanlarının Güvencesi 

 
İş Sağlığı ve Güvenliği olgusu, meydana gelen olayın sonucunda ortaya çıkan zararın giderilmesine 
çalışmaktan ziyade, önleyici fonksiyonu ile birlikte, meydana çıkacak olumsuz durumun giderilmeye 
çalışılmasını sağlamaktır. 
 
İşyerlerinde bu fonksiyonların yerine getirilmesi noktasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunuyla “iş güvenliği” uzmanlarına önemli görevler ve sorumluluklar yüklenmiştir. Bu görevlerin 
yerine getirilmesi noktasında işyerinde görülen eksiklikleri ve yanlış uygulamaların düzeltilmesi için 
işverene bildirimde bulunma, işveren tarafından önlem alınmaması halinde ise; iş sağlığı güvenliği 
uzmanları, işverenin tedbir almadığı hayati tehlike arz eden riskler bulunması durumunda doğrudan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurabilecektir. Böyle bir durumda işverene hizmet akdiyle 
bağlı olan iş sağlığı güvenliği uzmanlarının,  görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki 
bağımsızlık içerisinde ne derece yürütebilecektir? Bir başka husus kanunda ve yönetmelik taslağında 
işverenlerin kendi işyerlerinde iş güvenliği uzmanlığı yapabilecekleri belirtilmiştir. “Hayati tehlike” 
olduğunda işverene yazılı bildirim yapılması ve yapılmadığının ÇSGB’na bildirim İşleyişinin nasıl 
sürdürüleceği konusunda ortaya çıkan sorunlar nasıl aşılacaktır? 
 
Uygulamada iş sağlığı güvenliği uzmanları ile işveren karşı karşıya gelebilir. İş güvencesi noktasında iş 
güvenliği uzmanlarının hukuki korunmasının gerekliliği ortaya çıkacaktır. Bu çalışmada 4857 sayılı İş 
Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunun da iş güvenliği uzmanlarına sağlanan güvenceler ve etkinlikleri incelenecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: iş sağlığı, iş kanunu, sosyal güvenlik 
E-Posta:  anadolu-575@hotmail.com 



Yazar:  Hamza Altınsoy / Hacı Ahmet Yıldırım 

Oturum Başkanı: Şengül Çoşar 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:20 

Yer: Balat Salonu 

Başlık: Türkiye'nin Batısındaki İşçi Verimliliğinin Projeksiyonu 

 
Bu çalışmada, iklim değişikliği sonucunda Türk tarım sektöründeki işçi verimliliğinin azalması tahmin 
edilmeye çalışılacak. Kjellstrom ve arkadaşları sıcak ortamlardan kaynaklanan kayıpları bulmak için bir 
metod önermişlerdir. Bu metodu uygulayabilmek için, Islak Hazne Küre Sıcaklığının(WBGT) elde 
edilmesi gerekmektedir. ENSEMBLES Projesinin(ensemblesrt3.dmi.dk) günlük maksimum sıcaklık ve 
bağıl nem çıktıları yaklaşık WBGT değerini hesaplamak için kullanılmıştır. Bu hesaplamalardan sonra 
WBGT zaman serisi mevsimlere ve sıcaklık aralıklarına ayrılmıştır. Bu sıcaklık aralıkları, her bir iş tipi( 
hafif, orta, ağır ve çok ağır) için geçerli olan eşik değerlere göre belirlenmiştir. Tarım, ağır iş tipi olarak 
tanımlanmaktadır. Bu yüzden bütün hesaplamalar ağır iş tipine göre yapılmıştır. Farklı WBGT 
aralıklarına göre, 25% (27.5-29.5 °C), 50% (29.5-31.5 °C), 75% (31.5-36 °C) ve 100%( 36 °C üstü) lük 
kayıplar öngörülmektedir. Her mevsimdeki net yüzdelik kayıplar elde edildi. Kış aylarında, gelecekte 
ve geçmişte herhangi bir kayıp öngörülmemektedir. İlkbahar ve sonbahar aylarında ise, az kayıp söz 
konusudur; fakat, yaz aylarında, Türkiye\'nin Akdeniz ve Ege kıyılarının bazı bölümlerinde ve 
Hatay\'da geçmiş dönemde (1970 ve 2000 arasında) kayıplar öngörülmektedir. Gelecek dönemde 
(2020 ve 2050 arasında) ise , kayıplar Akdeniz ve Ege kıyılarının çoğuna ve İç Anadolu\'ya doğru 
genişleyebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: işçi verimliliği, NIOSH, Türkiye, tarım 
E-Posta:  hamza.altinsoy@csgb.gov.tr 



Yazar:  Nurettin Gölen 

Oturum Başkanı: İlknur Çakar 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Cibali 1-2 Salonu 

Başlık: Kuaförlük, Berberlik Ve Diğer Güzellik Salonları Faaliyetlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısı 
Üzerine Bir Araştırma 

 
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanmasının en az çalışanlar kadar müşterilerini de 
önemli ölçüde etkileme potansiyelinin öne çıktığı hizmet sektörlerinden biri tehlikeli sınıfta yer alan 
kuaförlük, berberlik ve güzellik salonları hizmetleridir. Kesici aletlerle çalışmanın yanı sıra kimyasal 
kullanımı da bu hizmet kolunun tehlikeli sınıfta yer almasına sebep olan faktörler arasındadır. Bu 
çalışmada Elazığ da faaliyet göstermekte olan kuaför, berber ve güzellik uzmanlarının iş sağlığı ve 
güvenliği algısı, iş güvenliği yasası hakkındaki bilgi düzeyleri, meslek hastalığı farkındalıkları bir anket 
çalışması ile araştırılmıştır. Bu bilgiler ışığında bu işletmelerde iş güvenliğinin etkin bir şekilde 
uygulanması için bir iş sağlığı ve güvenliği algısı yaratmak amaçlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: Hizmet Sektörü, Berber, Kuaför, Güzellik Uzmanı 
E-Posta:  nurettingolen@yahoo.com 



Yazar:  Ömer L. Met - Alaattin İrdem 

Oturum Başkanı: İlknur Çakar 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Cibali 1-2 Salonu 

Başlık: Türkiye’de Özel Güvenlik Hizmetlerinde Risk Faktörleri Ve Risklerden Korunma 

 
Dünya’da özel güvenlik sektörünün gelişmesi, her ülkenin kendi siyasal, hukuksal ve kültürel yapısına 
bağlı olarak farklılık göstermektedir. Türkiye’de, 2004 yılından bu yana özel güvenlik hizmetlerinde 
hızlı bir gelişme olmuştur. Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Özel Güvenlik şirketleri birliğinin 
(CoESS) yayınladığı rapora göre, Türkiye, Avrupa’nın en büyük özel güvenlik sistemine sahip ülke 
olarak görülmektedir. İlk defa, 1981 yılında 2495 sayılı kanunla bazı kurum ve kuruluşlarda özel 
güvenlik örgütlerinin kurulması sağlanmıştır. 2004 tarihinde, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine 
ilişkin yasayla genelleştirme yapılmış, eğitime ilişkin yeni düzenlemeler geliştirilmiştir. Bu yasayla 
birlikte, Özel Güvenlik sektörü Türkiye’de hızla gelişmiştir. Türkiye’de özel güvenlik sektörü, iş sağlığı 
ve güvenliği açısından birçok riskleri barındırmaktadır.. Sektör olarak, özel güvenlik hizmetleri, yüksek 
rekabete dayalı bir sektördür. Güvenlik hizmetlerine ilişkin talebin, kurumlar tarafından düşük ücretli 
bir hizmet olarak algılandığı görülmektedir. Personel yönünden çalışma saatlerinde ve görevlerde 
farklılık ve esneklik vardır. Bunun yanında sektör çok değer görmemektedir. Dolayısıyla, düşük ücret 
ve iş güvencesi eksikliğinin yarattığı psikososyal riskler de söz konusudur. Bu sektörde riskleri 3 genel 
kategoride değerlendirmek mümkündür. Genel durumdan kaynaklanan riskler, güvenlik faaliyetlerine 
ilişkin özel riskler ve işyerine ilişkin risk faktörleridir. Güvenlik hizmetlerine ilişkin spesifik risklerden 
bazıları olarak, İş’te psikolojik taciz ve şiddet, silah kullanımına ilişkin riskler, iş organizasyonuna ilişkin 
risk faktörleri, iş yüküne ilişkin risk faktörleri, psikososyal iş yükü, kadın personele ilişkin riskler vb. 
olarak sayılabilir. Dolayısıyla, özel güvenlik sektöründe mesleki risklerden korunma, şirket, güvenlik 
elemanı ve kurum olarak üç tarafı ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, iş sağlığı ve güvenliği alanında 
yapılan iyileştirmeler, bu üç düzeyde yaklaşımı gerektirmektedir. Araştırmamızda, özel güvenlik 
şirketlerine bağlı kurumlarda çalışan güvenlik elemanları ve yöneticiler üzerinde iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin yaşadıkları riskler anket ve görüşmeler yoluyla değerlendirilmekte ve riskleri 
minimuma indirecek önlemler üzerinde durulmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, özel güvenlik hizmetleri, risk faktörleri, risklerden korunma 
E-Posta:  irdem@hotmail.com 



Yazar:  M. Ali Akkaya 

Oturum Başkanı: İlknur Çakar 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Cibali 1-2 Salonu 

Başlık: Denizcilik Sektöründe İş Sağlığı, Güvenliği Ve Hukuku Uygulamaları 

 
Denizcilik sektörü, işsizlik ile mücadele ve istihdam yaratmanın önem arz ettiği temel sektörlerden 
biridir. 2013 yılı verilerine göre denizcilik sektörü, alt sektörleri ile birlikte doğrudan yaklaşık 50.000 
kişiye, dolaylı olarak ise en az bu rakamın 3-4 katına istihdam sağlamaktadır. Sektör kendisini olumlu 
yönleriyle değil, son yıllarda meydana gelen ölümlü iş kazaları ile hatırlatmaktadır. 2013 Aralık ayında 
yaşamış olduğumuz Alaybey Askeri Tersanesi’ndeki 10 kişinin ölümü ve 17 kişinin yaralanması ile 
sonuçlanan kaza, denizcilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliğini tekrar gündeme getirmiştir. Denizcilik 
sektöründeki bu olumsuz süreci yakından takip eden İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve 
İşletmeciliği Enstitüsü Deniz İşletmeciliği Anabilimdalı Öğretim Üyesi olarak 2012-2013 akademik yılı 
Lisansüstü Eğitim Programı kapsamında “Denizcilik İşletmelerinde İş Sağlığı, Güvenliği ve Hukuku 
Uygulamaları” konulu ders açtık. Bu ders kapsamında tarafımca yürütülen “Avrupa Birliği Sürecinde 
Denizcilik İşletmelerinde İş Sağlığı, Güvenliği ve Hukuku Uygulamaları” konulu Yüksek Lisans Tez 
çalışması tamamlanmıştır. Bu bildiride tamamlamış olduğumuz lisansüstü çalışmayı sektör çalışanları 
ve yöneticileri ile paylaşmak, denizcilik işletmelerinin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönetim 
sistemlerini analiz etmek, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin önemini vurgulayarak 
sektöre ilişkin iş kazaları odaklı bir değerlendirme yapılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: Denizcilik, İş Kazası, İş Hukuku, İş Güvenliği, İş Güvenliği  
E-Posta:  makkaya@istanbul.edu.tr 



Yazar:  Betül Çavdar 

Oturum Başkanı: İlknur Çakar 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Cibali 1-2 Salonu 

Başlık: Tabaklama İşlemlerinde kullanılan Tehlikeli Kimyasallara Deri yolu ile Maruziyette Risk 
Derecesinin Belirlenmesine Yönelik bir Çalışma 

 
Bu çalışmanın amacı deri sektöründe kullanılan tehlikeli kimyasallara deri yolu ile maruziyette risk 
seviyesinin belirlenerek maruziyete karşı önlem stratejilerinin incelenmesidir. Araştırmada deri 
işleme süreçlerinde kullanılan tehlikeli kimyasallar incelenmiş, bu kimyasallardan deri yolu ile 
maruziyetinin risk oluşturabilecek olanları detaylandırılmıştır. Bunun yanı sıra Almanya İş Sağlığı ve 
Güvenliği Federal Enstitüsü (BAuA) tarafından tehlikeli kimyasallara deri yolu ile maruziyette risklerin 
belirlenmesine yönelik geliştirilmiş olan metot kullanılarak Bolu-Gerede’de bulunan tabaklama 
işleminin yapıldığı 10 işyerine inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu ziyaretlerde tehlikeli 
kimyasallar ile çalışan 30 çalışana anket uygulanmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Elde 
edilen bu verilere göre deri işleme endüstrisinde kullanılan tehlikeli kimyasallara deri yolu ile 
maruziyetinin riskli olarak belirlendiği kimyasallar ve bu kimyasallarla çalışmalarda uyulması gereken 
sağlık ve güvenlik önlemleri detaylandırılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: Tabaklama, Tehlikeli Kimyasal, Deri Yolu ile Maruziyet  
E-Posta:  bcavdar@csgb.gov.tr 



Yazar:  Nurettin Demir, Bülent Çakar, Banu Tuna 

Oturum Başkanı: Furkan Yıldız 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: İnşaat İşlerinde İş Güvenliği Yönetimi İçin Özel Uygulamalar 

 
Bir işyerinde, iş güvenliği yönetiminin temel amacı, ölüm ve daimi iş göremezliğin önlenmesi ve iş 
günü kaybı ile sonuçlanacak kazaların azaltılması olmalıdır. Bu bağlamda stratejik yaklaşım, düzeltici 
önleyici faaliyetlerden sonra, iş güvenliği performansının mümkün olan en düşük, minimum risk 
seviyesi hedefi ile sürekli proaktif gelişimidir. Bunun için, geçerli yasal mevzuat ve standartların 
gerektirdiği temel risk azaltma önlemlerinin yanısıra işe özel iş güvenliği önlemleri gerekmektedir. 
 
İş güvenliği yönetiminin aracı, temel olarak inşaat sektörü işlerine özel risklerle ilişkilendirilmiş, genel 
bir risk değerlendirmesi oluşturulmasıdır. Bunun ötesinde, iş güvenliği yönetimi için kayıt edilmiş 
kazaların analiz sonuçlarından faydalanılması önemli bir araçtır. 
 
Ramak kala ve kazaların direkt ve temel nedenlerinin belirlenmesi göstermektedir ki kontrol dışı dış 
etkenler, insan hataları, ekipman ve malzeme arızaları iş kazalarını tetikler. İş güvenliği risklerinin 
kontrolü için deneyim ve uygulamalardan yola çıkılarak bazı özel uygulamalar geliştirilmiştir. 
Aşağıda sıralanan uygulamalar risklerin azaltılmasında etkili bulunmuştur: 
 
i. Yüksek riskli operasyonlar için uzmanlık kapsamında İşe Özel İş Güvenliği Planları, 
ii. Kritik aktiviteler için İş izni, 
iii. Değişimin yönetilmesi, 
iv. Sapma ve uygunsuzlukların takibi, 
v. İş güvenliği uzmanlarının çapraz denetimi, vi. Uzmanlarla birlikte yapılan acil durum tatbikatları ve 
yönetimi, 
vii. En üst seviye farkındalık için drama yolu ile edinilen dersler metodu, 
viii. Tool-box drama uygulaması, 
ix. Özel teknik ve yeterlilik eğitimleri, 
x. Çalışanların katılımı için ödüllendirme, 
xi. Elektrikli ekipmanların renk kodu ve ekipmanların periyodik kontrolü. 
Ağır inşaat sanayii çalışmalarında iş güvenliği performansının gelişimi için özel uygulamaların faydaları 
henüz deneyimlenmiştir. Bununla birlikte, özel uygulamalarla ilgili ayrıntılı çalışmalar gerekmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: İş Güvenliği Yönetimi, Kaza Önlemleri 
E-Posta:  ndemir@gamanurol.com, bcakar@gamanurol.com, btuna@gamanurol.com 



Yazar:  Nurettin Demir, Bülent Çakar, Banu Tuna 

Oturum Başkanı: Furkan Yıldız 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: Çalışanların Katılımı İle Edinilen Dersler Çalışması 

 
Bu çalışma iyi idare edilen bir olay araştırma sürecinde, olayın gerçekleştiği sahada çalışanların 
katılımı ile yürütülen, herkes tarafından bilinen adıyla “edinilen dersler” sürecinin fayda ve etkinliğini 
göstermek için hazırlanmıştır. 
 
Kaza Yönetim Prosedürü kazaların olası etkileri ile diğer bir değişle acil durum yönetimi ve kaza 
araştırması ile ilgilenir ki bunlar delil toplama, kök neden analizi ve yeni önlemlerin planlanmasını vb. 
gibi konuları içerir. Bu çalışmaların sonucu kazalardan bir ders çıkartılmasıdır. 
 
Bu çalışmada, İstanbul Türkiye’de yapılan 13,5 km tünel (TBM, NATM ve batırma tüneller) ve aç kapa 
yapısını içeren, büyük bir altyapı projesinde meydana gelen üç örnek olay kullanıldı. 
 
Bu çalışmalar süresince toplanan bilgiler aşağıda verildi: 
• Çalışanların şahitliği ve acil durum ekibinden geri bildirim ile kaza acil durum yönetimi, 
• Kaza araştırması içeriği; 
o Kazanın yerinde olayın drama metodu ile çalışanlarca canlandırılması ve geri bildirim alınması, 
o Direkt ve temel nedenlerin belirlenmesi, 
o Prosedür değişikliği ve gelecekteki çalışmalar için önlemleri içeren düzeltici ve önleyici faaliyetler 
. 
Aşağıda tanımlanan kazalardan çıkartılan “edinilen dersler” detaylı olarak sunulmuştur: 
 
1. Hat serilmesi işleri esnasında, bir vagonun bağlantı yerinden kurtulması ve eğim yönünde yaklaşık 5 
km. kontrolsüz olarak yol alarak bir diğer vagon ve iş makinası grubuna çarparak durması. 
2. Portal vinç ile indirme operasyonu esnasında delgi makinasının düşmesi. 
3. Elektrik enerjisiyle çalışan elmas bilyeli beton kesme makinası ile kuşak kirişinin kesilmesi 
esnasında halatın kopması ve halatın bir parçasının çalışanın bacağına çarparak yaralaması. 
 
Kaza araştırma süreci dikkatle gerçekleştirildiği zaman iş güvenliği planını geliştirmek için çok değerli 
bilgiler sağlar. Büyük ölçekli bir altyapı projesinde meydana gelen bu olayların araştırılmasından 
sağlanan değerli bilgiler, “edinilen dersler”dir. Bu araştırma süreci aşağıda açıklananlar sebebiyle 
etkilidir: 
 
o Süreçte çalışanların katılımı, 
o Olayın çalışanların katılımıyla drama metodu ile yeniden canlandırılması, 
o Olayın öncesinde, gerçekleştiği esnada ve sonrasındaki (kaza yönetimi gibi) koşulları/hataları içeren, 
kaza ile ilgili her olası kişiden olay ile ilgili geri bilgi toplanması. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: Edinilen Dersler, Olay Yönetimi 
E-Posta:  ndemir@gamanurol.com, bcakar@gamanurol.com, btuna@gamanurol.com 



Yazar:  Kaymaz İ. Ö., Çınar K., Pekpak E., Karaosmanoğlu V. Ö. 

Oturum Başkanı: Furkan Yıldız 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği (İsg) Kanunu’nun Proaktif Yaklaşımının Haddon Matrisi İle 
Değerlendirilmesi 

 
Haddon Matrisi yaralanma mekanizmalarını incelemekte kavramsal çerçeve kullanan kapsamlı bir 
yöntemdir. Ayrıca etkili müdahale stratejileri geliştirmek için de kullanılır. 30 Haziran 2012 tarihinde 
28339 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
Kanunu maddeleri 4 ayrı değerlendirici (A,B,C,D) tarafından Haddon matrisi hücrelerine dağıtılmıştır. 
Haddon matrisi orjinalinde esnek bir yapıya sahip olup çalışma konusuna göre 
şekillendirilebilmektedir. Bu nedenle matris 6331 sayılı İSG Kanunu ile uyumlulaştırmak adına yeniden 
şekillendirilerek detaylandırılmıştır. Çalışmanın amacı Kanun’un hangi faza(kaza öncesi, kaza esnası, 
kaza sonrası) yöneldiğini ve hangi kısımları daha çok öne çıkarttığını objektif değerlendirmelerle 
belirlemektir. Bunun yanında var ise Kanun’un zayıf kalan yönlerinin güçlendirilmesi için önerilerde 
bulunmak da çalışmanın hedeflerinden biridir. Maddeler çoğunlukla kaza öncesi hücrelerde özellikle 
insan faktöründe yoğunlaşmıştır. İnsan faktörlerinde işveren, çevre faktöründe ise devlet hücrelerinin 
daha fazla sayıda madde içerdiği görülmüştür. Maddelerin kaza öncesi hücrelerde yoğunlaşması 
kanunun proaktif yaklaşımını destekler niteliktedir. Matriste maddelerin yoğun olarak bulunmadığı 
kimi hücreler alt mevzuatlarla (yönetmelik, tebliğ) düzenlenmişken kimi hücreler (sosyo-kültürel, 
çalışma ortamı) için bu durum geçerli değildir. Değerlendiricilerin elde ettiği sonuçlar 2 yönlü 
etkileşimli rastgele etkiler modeli (Model ICC 2,1 ANOVA) ile karşılaştırıldığında % 95 güven aralığında 
korelasyon katsayısı 0,98 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç 4 değerlendiricinin sonuçlarının birbirine 
yakın olduğunu göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: İSG Kanunu, Haddon Matrisi, Proaktif 
E-Posta:  omer.karaosmanoglu@csgb.gov.tr 



Yazar:  Muhammet Gül, Ali Fuat Güneri, Ali Ersel Selvi 

Oturum Başkanı: Furkan Yıldız 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: Bulanık Karar Verme Yaklaşımları Kullanılarak Matris (L-Matris) Metodu Bazlı Risk 
Değerlendirmesi 

 
Matris (L-Tipi Matris) metodu İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) risk değerlendirmesinde yaygın olarak 
kullanılan sistematik bir yaklaşımdır. Tipik bir Matris metodu yaklaşımında, bir tehlikenin gerçekleşme 
ihtimali ile gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkaracağı şiddet derecesi gibi iki faktör değerlendirilerek 
bir risk ölçüm değeri elde edilir. Kesin bir risk skoru hesaplamada yetersizlikleri ortadan kaldırmak ve 
karar vermedeki tutarsızlıkları azaltmak için bu çalışmada Matris metodunda yer alan iki faktörün 
değerlendirilmesinde uzmanların dilsel değişkenler kullanmasına olanak sağlayan bulanık bir yaklaşım 
önerilmiştir. Alüminyum levha üretimi yapan bir işyerinde tehlikelere ait ihtimal ve şiddet 
parametreleri Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) kullanılarak ağırlıklandırılmış, daha sonra 
bulanık TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi kullanılarak 
23 farklı tehlike grubunun öncelik sırası belirlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: Risk değerlendirmesi, Matris metodu, Bulanık AHP, Bulanık TOPSIS 
E-Posta:  mgul@yildiz.edu.tr, guneri@yildiz.edu.tr, alierselselvi@gmail.com 



Yazar:  Mehmet Özdemir – Sema Özdemir 

Oturum Başkanı: Furkan Yıldız 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: Taşeronlaşmada İşçi Güvenliği 

 
Taşeron: Büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl müteahhitten kendi üzerine alan ikinci 
müteahhit olarak tanımlanmaktadır. Yasal mevzuatlarda taşeron kelimesi yerine alt-işveren 
kullanılmaktadır. Ancak Fransızcadan dilimize gelen bu kelime daha yaygın olarak kullanılmaktadır. 
1980’lerde ülkemize giren bu sistem basit olarak yapılacak işin bir kısmının başka bir firmaya 
yaptırılmasıdır. 
 
Taşeron firmaların iş hayatında girmediği sektörün neredeyse kalmadığı gibi taşeron çalışanlarında 
karşılaşmadıkları sıkıntı da neredeyse kalmamaktadır. Kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla mesai, işten 
kolaylıkla çıkarılabilmeleri, asıl işveren ve çalışanlarının taşeron çalışanlarına tutum ve davranışları 
gibi konular bu sıkıntılara birkaç örnek olarak verilebilmektedir. Ancak biz taşeron çalışanların bir 
diğer sıkıntısı olan iş sağlığı ve güvenliği konusunu ele alacağız. 
 
İşverenler tarafından genellikle iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak bir külfet olarak 
görülmektedir ve ellerinden geldiğince bu önlemleri minimize etmeye çalışırlar. Çünkü ne kadar 
minimize ederse o kadar çok kazanacağını düşünürler. İstatistiksel veriler bunun tam tersi olduğunu 
söylese de büyük bir çoğunluğu yaşayarak öğrenmeyi tercih etmektedir. 
 
Taşeron çalışanlar, işten atılma korkusu ile iş güvenliği önlemlerini talep edememektedir. Talep 
olmayınca da zaten önlemleri minimize etmek isteyen taşeron işverenin işi daha da kolaylaşmaktadır. 
Yasal olarak taşeron çalışanlarından taşeron işveren ile birlikte sorumlu tutulan asıl işveren ise bu 
konuda kendi çalışanlarına karşı olmadığı kadar hassas gözükmektedir. Kendi cebinden çıkmayacak 
olan para ile kendi işyerinde çalışacak olan işçiler için taşeron işverenden maksimum önlemi talep 
etmektedir. Bu durum taşeron çalışanlar için iyi bir durummuş gibi gözükse de genellikle bu önlemler 
alınmamaktadır. Çünkü asıl işveren bu durumu kendi elini kuvvetlendirmek ve taşeron firmaya daha 
rahat hükmedebilmek için kullanmaktadır. Taşeron firma istekleri doğrultusunda hareket etmediği 
zaman, “Bu önlemleri halen neden almadınız?” diyerek, cezalar kesmektedir. Kısacası taşeronlaşma 
yoluna giden firmalarda iş güvenliği, üst yönetimlerin bir oyunu haline gelmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: Taşeron, Taşeronlaşma, İşçi güvenliği, 
E-Posta:  mehmetozdemir988@gmail.com 



Yazar: Yrd. Doç. Dr. Vedat Laçiner¬- Öğr. Gör. Şebnem Gedik   

Oturum Başkanı: Furkan Yıldız 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: Alt İşverenlik (Taşeron) İlişkisinde İş Sağlığı Ve Güvenliği 

 
İşverenler ürettikleri mal ve hizmetleri bir yandan müşteri memnuniyetini karşılayacak şekilde kaliteli 
yapmak, diğer yandan ise bunları müşterilerin satın alabilmesini sağlayacak şekilde makul bir fiyatla 
pazara sunmak zorundadırlar. Özellikle rekabet piyasası şartlarının baskısı nedeniyle çoğu işveren, 
önemli maliyet unsuru olarak gördüğü işçi giderlerini asgari düzeyde tutmaya çalışmaktadır. Taşeron 
firmalar yoluyla hizmet alımı yapan işverenlerin büyük çoğunluğu bu düşünce ile hareket etmektedir. 
Ancak, teknolojinin ve uzmanlaşmanın iş piyasasında oldukça önemli hale geldiği günümüzde, 
alanında uzmanlaşmış taşeron firmalarla çalışmanın işletmelerde profesyonelleşmenin bir gereği 
olarak görüldüğü de belirtilmelidir. 
 
Alt işveren (taşeron) her ne kadar asıl işverenden bağımsız bir işveren olsa da üstlendiği işi asıl 
işverenin işyerinde/iş organizasyonunda yerine getirmektedir. Bu durum da asıl işveren-alt işveren 
ilişkisinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin kimin sorumluluğunda olduğunun belirlenmesi sorununu 
ortaya çıkarmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinde işverenlerin sorumluluklarının belirlenmesi, işçilerin 
korunması ve ihlal durumunda yaptırımların uygulanması açısından son derece önemlidir. 
Bu çalışmada genel anlamıyla asıl işveren-alt işveren ilişkisi ele alınacak, asıl işveren ve alt işverenin 
sorumluluk alanları belirlenecek, devamında ise alt işveren uygulamasında iş sağlığı ve güvenliği 
konusu ulusal ve uluslararası mevzuattaki düzenlemelerle, yargıya taşınmış güncel örneklerle 
irdelenecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: Taşeron, alt işveren, alt işveren işçileri, alt işveren sorumluluğu 
E-Posta:  sebnemgedik@gmail.com 



Yazar:  Vedat Toğan, Hasan Basri Başağa, Bayram Ali Temel 

Oturum Başkanı: Sedat Yenidünya 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: İnşaat İşlerindeki Korkuluk Uygulamaları Üzerine Değerlendirmeler 

 
Bilindiği üzere ülkemizde ölümlü iş kazası sayısı bakımından inşaat sektörü ne yazık ki liderliğini hala 
korumaktadır. Bu iş kazasından kaynaklı ölümlere yol açan ana faktörlerden biri de çalışanların çeşitli 
sebeplerden dolayı düşmeleri özellikle de yüksekten düşmeleridir. Bu tür tehlikelerden çalışanların 
korunması için düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları ve 
hava yastıkları gibi uygulanabilecek toplu koruma önlemleri bulunmaktadır. İşverenin çalışanların 
yüksekten düşmelerine karşı alabileceği diğer bir toplu koruma önlemi de güvenli korkuluk 
uygulamalarıdır. Mevzuatımızda özellikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa dayalı olarak 
yayınlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde, bu güvenlikli korkuluk önleminin 
uygulamasında ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği açıkça belirtilmektedir. Hatta aynı 
yönetmelikte bu önlemin nerelerde (örn: betonarme platformların döşeme kenarlarında, 
döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda (asansör, merdiven, baca vb. boşluklar gibi)) 
kullanılacağı da belirtilmektedir. Ancak, pratikte korkuluk uygulamalarının kullanılmasının gerektiği bu 
yerlerde uyarı ve ikaz şeritlerinin kullanıldığı görülebilmektedir. Tehlikelere karşı uyarı ve fark 
edilebilirlik için kullanılan bu ekipmanların tek başlarına güvenlikli bir korkuluk uygulamasından 
beklenilen amacı göstermesi mümkün değildir. Pratikte uyarı ve ikaz şeritlerinin tek başlarına 
kullanılmalarının yanı sıra uygun korkuluk sistemleri üzerine fark edilebilirliği artırmak için korkuluk 
sistemleri ile birlikte kullanıldığı güzel uygulamalarda söz konusudur. Bu çalışmada, inşaat 
işyerlerindeki korkuluk uygulamalarının yönetmelikler ışığında değerlendirilmesi yapılmaktadır. Sonuç 
olarak, pratikteki korkuluk uygulamalarındaki doğrular ve yanlışlar iş sağlığı ve güvenliği açısından 
ortaya konulmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: İnşaat işleri, iş sağlığı ve güvenliği, korkuluk 
E-Posta:  togan@ktu.edu.tr, hasanbb@ktu.edu.tr, bayram_ali_temel@hotmail.com 



Yazar:  Prof. Fahrettin Korkmaz, Prof. Park Dal Jae, Araş. Gör. Serdar Korkmaz 

Oturum Başkanı: Sedat Yenidünya 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: Türkiye Ve Güney Kore’de İnşaat Sektöründe Çalışan Yabancı İşçilerin İş Güvenliği Ve İşverenin 
Sorumluluğu 

 
Kapsadığı birçok mesleki gruplar ve iş alanları ile inşaat çok geniş bir sektördür. Hem gelişmiş hemde 
gelişmekte olan ülkelerde inşaat, çalışan nüfusun iş sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkisi açısından en 
önemli sektörlerden biri olarak kabul edilmektedir. 
 
Yapılan bu araştırmada, Türkiye ve Güney Kore ülkelerinde çalışmakta olan yabancı/göçmen inşaat 
işçilerinin iş güvenlği performanslarının ölçülmesini ve gözlenmesini sağlayan yapısal ve sistematik bir 
yaklaşım sunulmaktadır. Bu araştırma aynı zamanda inşaat sektöründe iş güvenliği sürecine etki eden 
faktörlerin analizinide kapsamaktadır. 
 
Güney Kore’nin Seul, Pyeongtaek ve Gyeonggi bölgelerindeki inşaat şantiyelerinde yabancı/göçmen 
işçilere yapılan anket ile iş güvenliği yönetimi, iş güvenliği politikası, eğitimler, iş kazalarına neden 
olan faktörler ve genel iş güvenliği incelenmiş ve şantiyelerdeki yabancı işçilerin iş güvenliği 
performanslarının geliştirlmesi için yapılması gerekenler ifade edilmiştir. 
 
Bu çalışma sırasında inşaat şantiyerlerinde yapılan anketler ile Güney Kore ve Türkiye’de ki 
yabancı/göçmen inşaat işçilerinin iş güvenliği ve eksikliklerinin nedenleri istatistik analizler ile 
açıklanmıştır. 
 
Hukuki yapı bakımından ise gerek Güney Korede ve gerekse Türkiye’de önemli benzeşmelerin 
olduğunu görmekteyiz. Her iki ülkede de son yıllarda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için 
işvereni ve çalışanı sorumlu tutan düzenlemeler yapılmış ve bunlar içerisinde işçiyi gözteme 
borcundan dolayı işvereni daha çok sorumlu kılan mevzuat hükümleri getirilmiştir. Bu bağlamda 
Türkiye de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkarılmış kurum ve kuruluşlar zaman içerisinde 
sorumlu tutulmuştur. Her iki ülkenin zaman içerisinde bu alanda gösterdiği duyarlık özellikle inşaat 
sektöründe kendini göstermiş olup işverenin kapsamlı sorumluluğuyla önlemlerin alanmasının önü 
açılmıştır.  
 
İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük 
ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu 
tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlü 
tutulmuştur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar kelimeler: inşaat, yabancı isçi, güney Kore, Türkiye 
E-Posta:  mserdarkorkmaz@hotmail.com 



Yazar:  Hüseyin Ökelek 

Oturum Başkanı: Sedat Yenidünya 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: İSG Mevzuatı Çerçevesinde Asıl işveren-Alt işveren İlişkileri 

 
Bilindiği üzere 30.06.2012 tarihinde ülkemizin ilk İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası olan 6331 sayılı Yasa 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 
 
Kendi namına çalışanlar hariç hemen hemen tüm işyerleri bu yasanın çerçevesi içine alınmış 
durumda. Peki, Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde AB direktiflerine bağlı kalınarak hazırlanan 
6331 sayılı İSG yasası ne getirdi?  
 
Öncelikle proaktif bir yaklaşımla kamu, özel sektör asıl işveren- alt işveren ayrımı gütmeden 
hazırlanan yasa ile beraber işyerleri yaptığı işe göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 
sınıflandırılmış ve tehlike sınıflarına göre işyerlerine farklı yükümlülükler getirilmiştir.  
Ayrıca yeni yasa ve yasaya dayanılarak hazırlanmış yönetmelikler çerçevesinde asıl işveren- alt işveren 
ilişkilerinde ciddi düzenlemeler yapılmış, taşeron olarak bildiğimiz alt işverenin faaliyet alanlarından 
asıl işverenin de sorumluluktan kurtulamayacağı birçok yerde özellikle belirtilmiştir.  
 
6331 sayılı İSG kanunu kapsamında taşeron firma çalışanları nerde ise asıl işverenin personeli gibi 
algılanmaktadır. Asıl işveren, özellikle taşeron firmalarda görev alan İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri 
Hekimlerinin faaliyetleri, alt yüklenici firmanın çalışanlarının çalışma ortam ve organizasyonları, 
çalışanların eğitimleri, işyerine giriş çıkışlar, hijyen şartları, çalışanların sağlık raporları konularında alt 
işverenle beraber sorumludur.  
 
Asıl İşverenin bu sorumluluğu risk değerlendirmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kurullarının çalışması 
boyutu ile daha da artmıştır. Alt işverenlerin risk değerlendirme dokümanlarını asıl işverenlere 
sunmaları hatta tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, yapı ve kimya sanayinde ki işlerde risk 
değerlendirmesi olmadan işe başlatılmamaları gerekmektedir.  
 
Asıl işverenin risk değerlendirme dokümanındaki eksiklikleri giderme ve alt işverenin çalışmalarını 
denetleme sorumluluğu da bulunmaktadır. 
 
İş sağlığı ve güvenliği kurulu bulunmayan alt işverenlerin asıl işverenin iş sağlığı ve güvenliği kuruluna 
da yetkili bir temsilci ataması zorunluluğu da yapılan yeni düzenlemelerdendir. Ayrıca çok tehlikeli ve 
tehlikeli işlerde mesleki eğitim aldığını belgelemeyenler çalıştırılamayacaktır. Alt yüklenicinin 
çalışanlarının eğitimlerinden yine asıl işverenle alt işverenle beraber sorumlu olacaklardır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Altişveren, Asılişveren,Taşeron, Yüklenici 
E-posta: huseyin.okelek@teias.gov.tr 



Yazar:  Özgür Dandin 

Oturum Başkanı: Ali Rıza ERGUN 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Başlık: Risk Analizi Uygulaması 

 
Üretim ve üretim dışı rutin ve rutin olmayan tüm prosesler, uygulamaya geçilmeden ve/veya 
uygulama sırasındaki iş adımlarındaki potansiyel iş güvenliği, ergonomi ve endüstriyel hijyen 
tehlikelerini tespit etmek, değerlendirmek ve uygun kontrolleri belirlemek, hayata geçirmek ve 
devam ettirmek amacıyla, risk analizi prosesi oluşturulmuştur. 
 
Bu proses aşağıda belirtilen durumları kapsar (ama bu durumlarla kısıtlı değildir): 
• Üretim, üretim dışı ve bakım işleri 
• Test (örn: test sürüşü) ve ÜG aktiviteleri 
• Fabrika içi nakliye, taşıma ve elleçleme işlemleri 
• Ofis işleri 
• Tesis, proses, bina harici alanlar, yollar, yardımcı tesislerde yapılan işler 
• Standart olmayan işler 
 
Standart olmayan iş: ilk defa yapılan iştir. 
Ekip üyelerinin görüşleri alınarak yapılacak iş planlanır, tehlikeler ve önleyici tedbirler belirlenir, 
“standard olmayan işler için tehlike analizi” formu doldurulur. Tüm ekip üyeleri doldurulan formu 
okur ve imzalar. Bu sürecin amacı; ekip üyelerinin yapılacak iş öncesi mevcut tehlikelerden haberdar 
olmasının sağlanmasıdır. Doldurulan form çalışma yapılacak alanda uygun yere asılır. Ekip, işi 
yaparken güvensiz durum gerçekleşirse işi durdurur ve ilk amire haber verir. 
 
Her ayrı ekipman ve proje için aşağıdaki fazlarda risk analizi uygulanır: 
• Proje geliştirme aşamasında 
• Satınalma aşamasında 
• Tasarım 
• Montaj/devreye alma aşamasında 
• Çalıştırma 
• Revizyon 
Aşağıdaki hallerde risk analizi yapılır: 
• Proses/yer değişikliği olduğunda, 
• Yeni ekipman/makina devreye girdiğinde, 
• İş kazası/yakın kaza, olaylar yaşandığında, 
• Yasal mevzuatta değişiklik olduğunda, 
• Yılda bir kez gözden geçirme amacıyla. 
 
Risk analizi prosesi, tesis dışından kaynaklanan ve tesis kontrolü altındaki insanların sağlığını ve 
güvenliğini olumsuz yönde etkileme ihtimali olan tehlikelerin tanımlanması  ve risklerin 
değerlendirilmesini de kapsamaktadır. Tesis yan sanayi bölgesi, yangın güvenliği ve acil durum 
yönetimi, tesis iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamında değerlendirilmektedir. 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Risk analizi, risk, tehlike, standart olmayan, proses 
E-Posta: odandin@ford.com.tr 



Yazar:  Nihat Eğri, Kübra Ünal Gülsoy, Esin Pekpak, Kürşat İsmail Akça 

Oturum Başkanı: Ali Rıza Ergun 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Başlık: Koltuk Döşeme Atölyelerinde Bir Risk Değerlendirmesi Çalışması 

 
Mobilya imalat sektöründe bir ağacın tomruk haline getirilmesinden mobilya mağazasında satışa 
sunulmasına kadar gerçekleştirilen üretim faaliyetleri sırasıyla kereste atölyesi, mobilya atölyesi, 
boyahane ve döşeme atölyesinde gerçekleştirilir. Döşeme atölyelerinde ise koltuk iskeletlerinin 
üzerine sünger kumaş vb. yapı elemanlarının eklenmesi suretiyle koltuk imalatı tamamlanır. 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 9uncu maddesi uyarınca yayımlanan İşyeri Tehlike Sınıfları 
Tebliği’ne göre “mobilya imalatı” iş kodunun altındaki faaliyetler tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa 
girmektedirler. Sandalyelerin, koltukların vb. döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerin yapılması (büro ve 
ev mobilyalarının yeniden kaplanması hariç) işleri ise tehlikeli sınıfa girmektedir. Bu çalışmanın 
amacı döşeme atölyelerindeki çalışma ortamının incelenmesi, risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu 
risklerin kontrol altına alınması için öneriler geliştirilmesidir. Çalışmada döşeme atölyelerinde 
yapılan faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının araştırılması için Ankara Siteler bölgesinden 
iki örnek döşeme atölyesi seçilmiştir. Yapılan incelemelerde koltuk döşeme atölyelerinin genelinde 
döşemelik kumaş, sünger, tutkal gibi malzemelerin kullanıldığı, temel faaliyetlerin kesme, dikiş ve 
kompresör yardımıyla kullanılan hava tabancası ile zımbalama olduğu tespit edilmiştir. Yapılan risk 
değerlendirmesi çalışmasındagürültü maruziyetine, elektrik kaçaklarına, yangına, kimyasal 
maruziyetine ve yaralanmalara yol açabilecek toplam 19 risk faktörü gözlemlenmiştir. Çalışanların 
sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları, iş kazası ve meslek hastalıkları risklerinin ortadan 
kaldırılması için belirlenen risk faktörleri için çözüm önerileri sunulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Döşeme atölyesi, İş sağlığı ve güvenliği, Risk değerlendirmesi, Risk faktörü, 
Çalışma ortamı 
E-Posta: kursat.akca@csgb.gov.tr 



Yazar:  Fatih Erel, Mert Durşen, Ali Burak Özdemir 

Oturum Başkanı: Ali Rıza Ergun 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Başlık: Siteler Bölgesinde Ondan Az Çalışanı Olan Doğrama Ve Mobilya Atölyelerinde Risk 
Değerlendirmesi Çalışması 

 
Günümüzde endüstrileşmenin artması, yeni teknolojilerin gelişmesi sonucu iş sağlığı ve güvenliği 
kavramının önemi giderek artmıştır. Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar 
dolardır. ABD, İtalya, Almanya dünya mobilya üretiminin %58'ini gerçekleştirmektedirler. Türkiye 
dünya üretiminden yaklaşık %1’lik pay almaktadır. Türkiye'de toplam istihdam yaklaşık 26 milyon 
civarındadır, mobilya imalat sektöründe çalışan sayısı ise 150.000 olarak tahmin edilmektedir. 
İstihdamda İstanbul’u Ankara, Kayseri, Bursa ve İzmir takip etmektedir. Ülkemizde 250.000 imalat 
sanayi işyerinin 16.000'ni mobilya imalat sanayi işyerleri oluşturmaktadır Ahşap Doğrama ve 
Mobilya Sektörü çok geniş bir faaliyet sahasını kapsamaktadır. Kapı-pencere, mobilya, hazır mutfak 
ve birçok ürün ve hizmet çeşitleri bulunmaktadır Mobilya imalat atölyelerinde proses tasarım, 
kesme, delme, şekil verme, montaj, yapıştırma, zımparalama gibi işlemlerinden oluşmaktadır. 6331 
sayılı İSG Kanunu’nun 9uncu maddesi uyarınca yayımlanan İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne göre 
mobilya imalatı 31 NACE koduyla tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa girmektedirler. Bu çalışmanın amacı 
Ankara Siteler Bölgesinde belirlenen iki adet mobilya imalat atölyelerindeki iş sağlığı ve güvenliği 
koşullarının araştırılması, çalışma ortamının incelenmesi, risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu 
risklerin kontrol altına alınması için öneriler geliştirilmesidir. Yapılan çalışmada mobilya atölyelerinin 
genelinde işlenmiş kereste, masif, tutkal, çivi gibi malzemelerin kullanıldığı, temel faaliyetlerin 
kesme, biçme, delme ve montaj olduğu, ilgili proseste yoğun olarak kesici, delici ve hareketli 
parçaları bulunan, gürültü ve toz üreten freze, şerit testere, planya, zımpara gibi makinelerle 
çalışıldığı görülmüştür. Yapılan risk değerlendirmesi çalışmasında toz, gürültü ve kimyasal 
maruziyetine, elektrik kaçaklarına, yangına, yol açabilecek toplam 22 risk faktörü belirlenmiştir. 
Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmaları, belirlenen risk faktörlerinin ortaya 
çıkarabileceği iş kazası ve meslek hastalıkları risklerinin bertarafı için alınabilecek tedbirler 
önerilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Mobilya Atölyesi, , İş sağlığı ve güvenliği, Risk değerlendirmesi, Çalışma ortamı, 
İş Kazası, Makine Koruyucuları 
E-Posta: fatih.erel@©csgb.gov.tr 



Yazar:  Emine Atasoylu, Işıl Nurdan Işık, Doğu Akdeniz Üniversitesi 

Oturum Başkanı: Ali Rıza Ergun 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Başlık: KKTC'de İşverenin Risk Değerlendirmesi Yükümlülüğünün Yerine Getirilme Oranı, Durum 
Tesbiti ve İyleştirme Önerileri 

 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 2008 yılında iyleştirilen iş sağlığı ve güvenliği yasası 2009 yılından 
bu yana yürürlükte olmasına rağmen, önlem alınması mümkün olan iş kazalarının devam ettiği 
gözlenmektedir. Oysa ki sözkonusu yasanın 8. maddesi uyarınca iş yerlerinin risk değerlendirmesinin 
yaptırılıp, ilgili raporların iş yerinde muhafaza edilmesi zorunluluğu da getirilmiştir.  
 
Bu çalışmanın temel amacı işverenlerin neredeyse beş yıldır yürülükte olan yasa ile ilgili bilincini 
ölçmek ve risk değerlendirmesi yükümlülüğünü  ne oranda yerine getirdiklerini ortaya çıkarmaktır. 
Bunun için Gazi Mağusa bölgesi pilot bölge olarak seçilmiş, işverenden anket ve sözlü mülakat 
yöntemiyle veri toplanmıştır. 
 
Çalışmanın sonucunda, çoğu iş yerinde, iş güvenliği ile ilgili konulara önem verilmediği, yasa 
hakkında yeterince bilgi sahibi olunmadığı, risk değerlendirmesi yükümlülüğünün yerine 
getirilmediği ve herhangi bir koruyucu önlem alınmadığı ortaya çıkmıştır. Risk değerlendirilmesi gibi 
çok önemli bir yükümlülüğün yerine getirilmemiş olmasının temel nedeninin, çalışma dairesi 
tarafından henüz önleyici denetimlerin başlamamış olmasının büyük payı olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bu çalışmada durum tesbiti yapılmış ve mevcut durumu iyleştiricek öneriler de 
üretilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Posta: emine.atasoylu@emu.edu.tr 



Yazar:  Mustafa Bağan 

Oturum Başkanı: Ali Rıza Ergun 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Başlık: Sosyal Güvenlik Kurumunun İstatistiklerini Kullanarak Risk Değerlendirmesi Yapmak! 

 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İş hayatına ait her yıl istatistikler yayınlamaktadır. Türkiye’de yaşanan 
iş kazalarına ait veriler de bu istatistiklerin içinde yer almaktadır.  Halen 2007 – 2012 arasındaki 
yıllara ait istatistikler yayınlanmıştır. Bu çalışma,  istatistiklerden yararlanarak inşaat sektöründe 
oluşan kazaların risk analizi ve değerlendirmesini ve kabul edilebilir risk seviyesini saptamayı 
amaçlamaktadır. Çalışmada Yunanistan’daki inşaat kazaları için yapılan risk değerlendirilmesinden 
yararlanılmıştır. 
 
Risk değerlendirme metodu olarak Fine-Kinney metodu kullanılmıştır. 
 
Yapılan değerlendirmede kullanılan Karar-Eylem risk skorları olarak Risk değeri 200-400 olan 
vakalarda riskin kesin olduğu ve 1 yıldan önce planlama yapılması gerektiği öngörülmüştür. Bu 
çalışma sonunda örneğin 2010 ve 2011 yılları için 1 yıl içinde planlama yapılması gerektiği 
saptanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İstatistikler, Fine-Kinney Metodu, İnşaat Sektörü 
E-Posta: mustafa.bagan@tksd.org.tr 



Yazar:  Gülin Feryal Can, Kumru Didem Atalay 

Oturum Başkanı: Ali Rıza Ergun 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 1-2 Salonu 

Başlık: Metal Aksesuar Üretim Sürecinde Risk Analizi Çalışması 

 
İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde risk analizi süreci en önemli aşamalardan birisidir. Bu 
süreç, tehlikelere ve sonucunda ortaya çıkacak risklere ilişkin doğru düzeltici ve önleyici tedbirlerin 
alınmasını beraberinde getirmektedir. Risk analizi kapsamında, iş ortamındaki mevcut ve olası 
tehlike kaynakları belirlenmekte, bu kaynakların risk dereceleri hesaplanmakta ve risk yanıtlama 
planları oluşturulmaktadır. Böylece iş ortamı çalışanların zihinsel, fiziksel ve fizyolojik sağlıklarına 
uygun bir hale dönüştürülmektedir. Çalışmada porselen izolatör üretimi yapan bir firmanın metal 
aksesuar üretim süreci göz önüne alınmıştır. Bu firmanın metal aksesuar üretim birimi yeni 
yapılandırıldığı için ortam koşulları iş sağlığı ve güvenliği açısından yetersizdir. Bu nedenle üretim 
sürecinde risk analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve yöntem olarak 3T RD (3T Risk Değerlendirme) 
kullanılmıştır. Çalışma sonucunda süreç kapsamındaki tehlike kaynakları nedeniyle ortaya çıkan 
riskler açıkça belirlenmiştir. Belirlenen bu riskler doğrultusunda alınacak önlemler sunulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: : risk, 3T RD yöntemi, risk grupları 
E-Posta: uralferyal@gmail.com 



Yazar:  Nurettin Yamankaradeniz 

Oturum Başkanı: Berk Atlı 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 3-4-5  Salonu 

Başlık: İklimlendirme Sektöründe Karşılaşılan İş Sağlığı Ve Güvenliği Sorunları Ve Sektöre Yönelik 
Örnek Risk Analiz Rehberi 

 
 
Türkiye’de iklimlendirme sektörünün pazar payı hızla büyümekte olup, 2013 yılı itibari ile yaklaşık 
400.000 kişi bu sektörde istihdam edilmektedir. Ülkemizde özellikle son yıllarda gerçekleştirilen iş 
sağlığı ve güvenliğine ait yasal düzenlemeler ile birlikte birçok iş kolunda olduğu gibi iklimlendirme 
sektöründe de bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. İklimlendirme sektörü ve bu sektör 
çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları açısından değerlendirildiğinde mevcut durumun pek iç 
açıcı olduğu söylenememektedir. Özelikle tecrübesiz kişilerin yoğunlukta çalışması, çalışma 
sahalarının devamlı kontrol altına tutulamaması ve teknolojik gelişmeler takip edilmeden, eski usul 
çalışmaların benimsenmesi, sektördeki risklerin boyutunu ortaya koymaktadır. Yapılan bu 
çalışmada, özellikle yaz aylarında mevsimlik ve tecrübesiz çalışanların yoğun olarak yer aldığı 
soğutma ve klima sektöründe, tehlikeli durum ve davranışların neler olduğunun belirtilmesi amacı 
ile sektördeki bir firma çalışanları tarafından canlandırmalar yapılmış ve bu durumlar 
fotoğraflanarak sektördeki uygunsuz davranışların ve bu davranışlar sonrası oluşabilecek risklerin 
gösterilmesi sağlanmıştır. Ardından olması gereken uygun çalışma şartlarının, duruşlarının nasıl 
olması gerektiği canlandırılmış ve riskleri ortadan kaldırabilmek için alınması gereken önlemlerin 
neler olması gerektiği açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, özellikle iklimlendirme 
sektörüne ışık tutabilecek risk analiz rehberini ortaya koymaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İklimlendirme, Risk, Güvenli çalışma, Klima, Risk değerlendirmesi 
E-posta:nurettinyamankaradeniz@hotmail.com 



Yazar:  Özlem Özkılıç 

Oturum Başkanı: Berk Atlı 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 3-4-5  Salonu 

Başlık: 2006/42/EC Makine Emniyeti Direktifi Ve 2009/104/EC Sayılı İş Ekipmanları Direktifi 
Kapsamında Makine Risk Değerlendirmesi 

 
 
2006/42/EC Makine Direktifi, insan ile makine arasındaki etkileşime yönelik standartlaştırılmış sağlık 
ve emniyet gerekliliklerini tanımlar. 
 
Üreticiler, makinelerini Makine Direktifinin temel güvenlik ve sağlık koşullarına uygun şekilde 
tasarlamak zorundadırlar. Üreticiler, güvenlik bütünlüğünü daha yapım sırasında göz önünde 
bulunduracaklardır. Bunun uygulamadaki anlamı, 
Tasarımcının daha geliştirme aşamasında risk değerlendirmesi yapması gerektiğidir. 2006/42/EC 
sayılı Makine Direktifi, 29.12.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.   
 
İşverenin görevleri, 2009/104/EC sayılı İş Ekipmanları Direktifinde düzenlenmiştir. Bu Direktif, 
işyerinde makinelerin ve cihazların kullanımı için geçerlidir. 
 
Üretim yeri ve tarihi dikkate alınmaksızın, 01.01.1995 tarihinden itibaren Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’na ait alanlarda ilk kez kullanılan tüm makineler, EU Makine Direktifi'ne tabidir ve bu 
nedenle CE onaylı olmalıdır. 
 
Güvenli tasarım, risk azaltma işleminin ilk ve en önemli aşamasıdır. Bu esnada olası tehlikeler daha 
yapım ve tasarım sırasında ortadan kaldırılmaktadır. Bu nedenle güvenli tasarım en etkili 
yaklaşımdır. Makine tasarlanırken, muhtemel risklerin analiz edilip, gerektiğinde kullanıcıyı olası 
tehlikelere karşı korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekir. Makine üreticisine bu görevi 
yerine getirmekte yardımcı olmak için, standartlarda (EN 12100, EN 13849 vb.) makine risk 
değerlendirmesi süreci tanımlanmış ve tarif edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: 2006/42/EC Makine Emniyeti Direktifi, 2009/104/EC Sayılı İş Ekipmanları 
Direktifi, Makine Risk Değerlendirmesi, EN 12100, EN 13849-1, EN 13849-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-posta: ozlem@onderakademi.com 



Yazar:  Özlem Özkılıç 

Oturum Başkanı: Berk Atlı 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 3-4-5  Salonu 

Başlık: :   Seveso II (COMAH) Direktifi Ve ARAMIS Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Risk 
Değerlendirme Metodolojisi 

 
 
1976 yılında İtalya Seveso’da meydana gelen ciddi sanayi kazasından sonra, sanayi kuruluşlarında 
kaza oluşumunu önlemeye yönelik bir Direktife (82/501/EEC) karar verilmiştir. Daha sonra 1984 
yılında Hindistan Bhopal’de ve 1986 yılında İsviçre Basel’de meydana gelen iki kaza, bu direktifte 
değişikliğe neden olmuştur. Seveso II Direktifi, tehlikeli maddelerle ilgili büyük kaza risklerinin 
kontrol yükümlülüklerini gerektirmektedir. İgili kuruluşların güvenlik raporları ve acil eylem 
planlarını hazırlamaları gerekmektedir.   
 
Seveso II Direktifi uyumlaştırma çalışmaları 2013 yılında tamamlanmış ve Büyük Endüstriyel 
Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ülkemizde 30.12.2013 tarih ve 
28867 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.  
 
Bu bildiride SEVESO II direktifinin özel gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla Avrupa 
Komisyonu’nun beşinci çerçeve programında yer alan ve ortaklaşa yatırım yapılan ve bir Avrupa 
projesi olarak geliştirilen ARAMIS Metodolojisi irdelenmiştir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Seveso II Direktifi, ARAMIS, Kantitatif Risk Değerlendirmesi,  Büyük Endüstriyel 
Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (COMAH) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-posta: ozlem@onderakademi.com 



Yazar:  Öğr.Gör. Oğuzhan Çankaya, Öğr. Gör. Gizem Akalp, Öğr. Gör. Nurettin Yamankaradeniz 

Oturum Başkanı: Berk Atlı 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Kasımpaşa 3-4-5  Salonu 

Başlık: Meslek Yüksek Okulları Laboratuvarlarında Risk Analizi Uygulamasının Önemi Ve Alınacak İş 
Sağlığı, Güvenliği Önlemleri (Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine 
Laboratuarı Örneği) 

 
Gerek dünyada gerekse Türkiye’de iş kazaları çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. İş 
kazalarının oranı, ülkelerin gelişmişlik ve eğitim düzeyleri yanında, konuya verdikleri öneme bağlı 
olarak da değişmektedir.Ülkemizde, iş kazaları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanma olayları, 
gelişmiş ülkelere oranla oldukça fazladır. İşgücü kayıpları yanında, ekonomik kayıplara da neden 
olan iş kazalarının azaltılabilmesi için, yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklere titizlikle 
uyulması, iş güvenliği eğitimine önem verilmesi ve iş kazalarının nedenleri ile alınması gereken 
önlemlerin saptanmasına yönelik çalışmalara gereksinim duyulmaktadır.  
 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunutemel dayanağını, işyerinde var olan ya da dışarıdan 
gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile 
tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin 
kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar olan risk analizine dayandırmaktadır.  
 
Günümüzde, ülkelerin rekabet gücü insan kaynaklarıyla ilişkilidir. Mesleki ve teknik eğitim ise 
ülkelerin, nitelikli insan kaynağı yetiştirerek kalkınma ve çağdaşlaşabilmelerinin itici gücüdür. Bu 
bağlamda, iş yaşamının çok fazla ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştiren kurumlar olan 
Meslek yüksek okullarının (MYO)  başarılı olması, verilen teorik eğitimlerinin yanı sıra uygulamaya 
yönelik çalışmaların da çok fazla olması ile mümkündür. AncakMYO’larda yapılan uygulama 
derslerinde, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından maruz kalabileceği tehlikeler ve riskler de 
belirlenmeli, bu konuda gerekli önlemler alınarak laboratuarların riskleri, kabul edilebilir bir seviyeye 
çekilebilecek önlemler alınmalıdır. 6331 sayılı kanun gereği de 2016 tarihine kadar bu 
düzenlemelerin yapılması zaten zorunludur.  
 
Bu çalışmada amaç, kazaların önlenmesinde kritik bir öneme sahip olantehlike ve risk kavramlarını 
değerlendirerek, mesleki ve teknik eğitimin olmazsa olmazlarından biri olan laboratuarlarda iş 
sağlığı ve güvenliği yönünden alınması gerekli olan önlemleri belirleyebilmektir. Bu kapsamda 
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Programı laboratuvarına Kinney 
metodu ile Risk değerlendirmesi yapılmış olup, alınması gerekli önlemler belirlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Mesleki ve Teknik Eğitim, Tehlike, Risk Analizi  
E-posta: oguzhanc@uludag.edu.tr 



Yazar:  Prof.Dr. Zeynep Şimşek 1, Uzm. Dr. İlker Kayı 2, Dr. Zehra Keklik 1, Dr. Canan Demir 1 
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Oturum Başkanı: Ümit Tarhan 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: GAP Bölgesi’nde Tarımda Hastalık ve Erken Ölümlerle İlişkili Risk Değerlendirmesi 

 
 
Bu çalışmada Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarımda hastalık ve erken ölümlerle ilişkili riskleri 
saptamak amaçlanmıştır. 2013 yılında kesitsel araştırma tipinde yürütülen bu çalışmada, 1077 
hanehalkı reisine ‘Tarımda Mesleki Riskler Formu’ uygulanmıştır. Yaklaşık %90’ı 19 ha ve altında 
tarımsal üretim yaptığını, %15,1’i sadece makineli tarım yapıldığını, %41,3’ü sadece insan gücüne 
dayalı tarım yapıldığını bildirmiştir. Genel çevresel riskler incelendiğinde; yaklaşık %60’ı tarlada 
çalışma sırasında güvenli içme kullanma suyuna erişilemediğini, el yıkama düzeneği ve sabun 
olmadığını, %85’i erişilebilir arazi tipi tuvalet olmadığını, üç kişiden ikisi güneş ışınlarının dik indiği 
saatlerde çalıştığını bildirmiştir. Ayrıca %98’i gürültülü çalışma ortamlarında gürültüden koruyucu 
kulak tıkacı kullanmadığını; %75’i tozdan koruyucu ekipman kullanmadığını, %89’u su kanalı 
etrafında koruma bandı ya da çit bulunmadığını; %91’i ilk yardım bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. 
Hayvanlarla ilgili riskler incelendiğinde; %83’ünün hayvan doğumu sırasında eldiven kullanmadığı, 
%82’isinin köpeklerine kuduz aşısı yapılmadığı, %63’ünün hayvanlarına brusella aşısı yapılmadığı, 
yaklaşık yarısının hayvanlarının veteriner kontrolünde olmadığı belirlenmiştir. Nakliye ve 
makinelerle ilişkili riskler incelendiğinde yaklaşık %80’i emniyet kemeri takmadığını, dört kişiden biri 
traktörlerin bakım ve kontrolünün düzenli yapılmadığını söylemiştir. Çalışanların %72’si pestisit 
uygularken tulum giymediklerini, iki kişiden biri maske takmadığını, %28’i uygulama sırasında sigara 
içtiklerini bildirmiştir. Çocuk işçiliği açısından katılımcıların %27’si çocukların tarımda çalıştırıldığını, 
%14’ü 14 yaşından küçük çocukların traktör kullandığını bildirmiştir. Katılımcıların %66’sı tarımda 
çalışmanın stresli olduğunu bildirmiştir. GAP Bölgesinden elde edilen bulgular tarımda risk düzeyinin 
yüksek olduğunu ve risklerin ortadan kaldırılması için çok sektörlü yaklaşımla halk sağlığı 
müdahalelerinin yapılması gerektiğini göstermektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Tarım, risk değerlendirmesi  
E-posta: ilkerkayi@gmail.com 



Yazar:  Ali Rıza Ergun, İSG Uzmanı, Maden Yüksek Mühendisi 

Oturum Başkanı: Ümit Tarhan 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: Madencilik Sektöründe Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasal Yaklaşımı 

 
Madencilik tüm endüstriyel süreçlerin başlangıcı olarak bilinmektedir. Madenciliğe iş sağlığı ve 
güvenliği açısından da bakıldığında bu konunun öncülüğünü de bu sektörün yaptığı görülecektir.  
 
Amaç:  
• Madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği açısından ele alınması ve maden çalışanlarının 
karşı karşıya kaldığı problemlerin ifade edilmesi. 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yayımlanmasından önce madencilik sektörünün mevzuat 
açısından ele alınması ve eksikliği görülen noktaların belirlenmesi. 
• Mevzuatın güncel durumunun ifade edilmesi ve Kanun ve yeni Yönetmelik ile meydana 
gelen yeniliklerin belirlenmesi. 
 
Metot 
Her ne kadar Türkiye’de madencilik konusunda bilgi birikimi oldukça yüksek olsa da, istatistiksel 
verilere bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği açısından kat edilmesi gereken daha çok yol olduğu 
görülmektedir. Yayımlanan yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve maden işleri ile ilgili Yönetmelik bu 
konuda önemli bir adım olarak gösterilebilir. Çalışmada, yeni mevzuat ile getirilen değişiklikler 
istatistiksel veriler ile de desteklenerek aktarılmaktadır. Ayrıca ilgili diğer yasal düzenlemeler de ele 
alınarak etkiler değerlendirilmiştir.  
 
Bulgular 
Madencilik diğer tüm endüstriyel faaliyetler için oldukça önemlidir ve iş sağlığı ve güvenliğinin çıkış 
noktasıdır. Türkiye için madenciliğin önemi artarak devam etmektedir. Yeni mevzuat düzenlemesi ile 
iş sağlığı ve güvenliği seviyesi, madencilikte sektöründe iyileşmekte ve çalışan ve işveren arasındaki 
çalışma barışı daha tutarlı olmaktadır.  
 
Sonuç 
Her ne kadar ilerlenmesi gereken uzun bir yol olsa da, yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuat yaklaşımı 
daha iyi koşullar için oldukça büyük bir adım atmış ve etkilerini kısa zamanda göstermeye 
başlamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-posta: aergun@csgb.gov.tr 



Yazar:  Ali Rıza Ergun, İSG Uzmanı, Maden Yüksek Mühendisi 

Oturum Başkanı: Ümit Tarhan 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: Madencilik Sektöründe Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Yaklaşımı 

 
Madencilik tüm endüstriyel süreçlerin başlangıcı olarak bilinmektedir. Madenciliğe iş sağlığı ve 
güvenliği açısından da bakıldığında bu konunun öncülüğünü de bu sektörün yaptığı görülecektir.  
 
Amaç:  
• Madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği açısından ele alınması ve maden çalışanlarının 
karşı karşıya kaldığı problemlerin ifade edilmesi. 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yayımlanmasından önce madencilik sektörünün mevzuat 
açısından ele alınması ve eksikliği görülen noktaların belirlenmesi. 
• Mevzuatın güncel durumunun ifade edilmesi ve Kanun ve yeni Yönetmelik ile meydana 
gelen yeniliklerin belirlenmesi. 
 
Metot 
Her ne kadar Türkiye’de madencilik konusunda bilgi birikimi oldukça yüksek olsa da, istatistiksel 
verilere bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği açısından kat edilmesi gereken daha çok yol olduğu 
görülmektedir. Yayımlanan yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve maden işleri ile ilgili Yönetmelik bu 
konuda önemli bir adım olarak gösterilebilir. Çalışmada, yeni mevzuat ile getirilen değişiklikler 
istatistiksel veriler ile de desteklenerek aktarılmaktadır. Ayrıca ilgili diğer yasal düzenlemeler de ele 
alınarak etkiler değerlendirilmiştir.  
 
Bulgular 
Madencilik diğer tüm endüstriyel faaliyetler için oldukça önemlidir ve iş sağlığı ve güvenliğinin çıkış 
noktasıdır. Türkiye için madenciliğin önemi artarak devam etmektedir. Yeni mevzuat düzenlemesi ile 
iş sağlığı ve güvenliği seviyesi, madencilikte sektöründe iyileşmekte ve çalışan ve işveren arasındaki 
çalışma barışı daha tutarlı olmaktadır.  
 
Sonuç 
Her ne kadar ilerlenmesi gereken uzun bir yol olsa da, yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuat yaklaşımı 
daha iyi koşullar için oldukça büyük bir adım atmış ve etkilerini kısa zamanda göstermeye 
başlamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-posta: aergun@csgb.gov.tr 



Yazar:  Ferdi Karakaya 

Oturum Başkanı: Ümit Tarhan 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: Hafif Ticari Araç Üretimi Yapan Fabrikalarda Risk Değerlendirmesi 

 
İşletmelerde ve özellikle araç üretimi yapan fabrikalarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları 
sorunlarından biri, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına şansına sahip olmamalarıdır. 
İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda planlı ve sistemli çalışmaları uygulamaları gerekmektedir.  Dünyada ve ülkemizde 
sanayileşme ile birlikte iş sağlığı ve güvenliğine verilen önem artmış, bu kapsamda kuruluşlarda iş 
sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve çalışma şartlarının sürekli iyileştirerek korunabilmesi için ayrı 
bir standart oluşturulmuştur. Bu standart OHSAS 18001 TS 18001 olarak da bilinen İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Sistemidir.   
 
Bu yönetim sisteminin en önemli basamağı mesleki sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve 
tanımlanmasıdır. İşyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması yasal bir zorunluluk olmakla birlikte 
işletme ve ülke ekonomisi açısından oldukça önemlidir. Risk değerlendirmesinin yapılması için iş 
sağlığı ve güvenliği konusundaki temel yasa olan 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddeleriyle atıf 
yapılmıştır. Risk değerlendirmesi yapılmasının gerekliliği hazırlanmış olan Yönetmeliklerle 
desteklenmiş ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili maddeleri ile şüpheye yer 
bırakmayacak şekilde zorunlu hale getirilmiştir.   
 
Bu tezin amacı, ticari araç üretimi yapan otomotiv fabrikalarında ve bağlı bölümlerinde fiziksel ve 
kimyasal ortam ölçümleriyle risklerin değerlendirmesini yapmak ve elde edilen sonuçları iş sağlığı ve 
güvenliği açısından değerlendirilmektir. Yapılan risk değerlendirmelerinden elde edilen sonuçlar,  
risk kaynaklarının tanımlanması, belirlenmesi ve değerlendirilmesi;  risklerin önlenmesi ve bu 
risklerin tamamen ortadan kaldırılabilmesi ya da zararlarının en aza indirilebilmesi amacıyla 
yapılacak çalışmaları da içerecektir.  Bu çalışmada tespite dayalı reaktif risk değerlendirmesi 
yöntemleri yerine önleme dayalı proaktif risk değerlendirmesi yöntemleri tercih edilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Değerlendirmesi, HAZOP, FMEA 
E-posta: fkarakaya@csgb.gov.tr 



Yazar:  Nurettin Demir, Bülent Çakar, Banu Tuna 

Oturum Başkanı: Ümit Tarhan 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: İnşaat İşleri İçin Olay Yönetimi 

 
Bir iş güvenliği olayı, iş ile ilgili bir kaza veya bir ramak kala olabilir. Olayların işleyişini kavramak için 
bir olay yönetim süreci gereklidir, öyle ki bu kazaların önlenmesi için düzeltici önleyici faaliyetler 
dikkatlice planlanıp ve uygulanabilirler. 
 
Uygun bir olay yönetimi uygulaması, detaylı, kapsamlı bir standart istatistiksel iş güvenliği veri 
tabanı oluşumunu sağlar, bunun için bir kez iş güvenliği uygulamalarından yeterli bilgi sağlanarak 
ilgili iş güvenliği parametreleri ile korelasyon kurulabilir. 
 
İnşaat işleri için uygun, tipik bir olay yönetim prosedürünün detaylı kapsamlı tanımı aşağıda 
sunulmaktadır: 
i. Kazaların tanımlanması ve sınıflandırılması, 
ii. Olay yönetimi için gereklilikler ve yükümlülükler, 
iii. Acil durum müdahalesi, 
iv. Bildirim, raporlama ve kazaların kaydedilmesi, 
v. Kazaların araştırılması, 
vi. Kazaların değerlendirilmesi ve analizi; direkt ve kök neden ve öğrenilen dersler, 
vii. Sapma ve uygunsuzluklar, 
viii. Düzeltici ve önleyici faaliyetler, 
ix. İş Güvenliği Yönetim Sistemi’ne geri bilgi sağlanması, 
x. Kaza veri tabanının hazırlanması. 
 
Yaygın güvenlik performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için İstanbul Türkiye’de büyük bir 
altyapı projesi için İnşaat işleri veri tabanının öncül ve artçıl temel performans göstergeleri kullanıldı. 
Bunun ötesinde, iş güvenliği performansında sürekli gelişimin planlanması için düzeltici ve önleyici 
faaliyetler ve risk azaltımı arasındaki ilişki kullanıldı. 
 
Kazaların azalması ve sonuçları aşağıdaki düzeltici ve önleyici faaliyetlerle bağlantılıdır: 
 -İş izin sistemi, 
-Teknik eğitimler, toolbox konuşmaları, mesleki eğitimler, 
-Saha gözetimi ve saha koşulları, 
-Ödüllendirme programı. 
Öte yandan kazaların artışı şunlarla ilişkilidir: 
-İşin risk derecesi, 
-Saha koşulları, 
-İşin karmaşıklığı (işe başlama, iş bitiş periyotları, diğer işlerle etkileşim), 
-Zaman baskısı. 
 
Bu tipte büyük altyapı projelerinin olay verilerinin analiz sonuçları literatürle aynı doğrultudadır. 
Bununla birlikte bu sonuçlar, bir projenin erken aşamalarında kazaların artış sebeplerinin önlenmesi 
ve kazaları azaltacak tedbirlerin önceliklendirilmesine imkan sağlaması sebebiyle güvenlik planın 
oluşturulması sırasında bir avantaj sağlar. 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği Yönetimi,  Olay Yönetimi 
E-posta: ndemir@gamanurol.com, bcakar@gamanurol.com, btuna@gamanurol.com 



Yazar:  Ercüment N. Dizdar, Muharrem Ünver 

Oturum Başkanı: Ümit Tarhan 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: Türkiye’de İş Kazalarının Ve Meslek Hastalıklarının Meslek Grupları Ve Çalışan Sayısı Göz 
Önünde Bulundurularak İstatistiksel Olarak İncelenmesi 

 
İş kazalarının meydana gelmesinde en önemli kaza nedenlerini 3 ana başlık altında toplayacak 
olursak; bunlar iş yerinden kaynaklanan, işçiden kaynaklanan ve hem iş yerinden hem de işçiden 
kaynaklanan kazalar olmak üzere toparlayabiliriz. Tüm bu kazalara ilişkin nedenleri daha 
derinlemesine irdelemek maksadıyla, istatistiksel yöntemlerden yararlanmak, geçmişe ait sayısal 
bilgiler ışığında geleceğe yön vermek amacını taşır ve bilimsel yaklaşıma dayalı uygulamaları içerir. 
Özellikle SGK istatistik yıllıklarına ait resmi veriler ve TTB' ne ait bilgiler istatistiki yöntemler 
kullanılarak, ilişkiler ve modellemeler bağlamında yapılan incelemeler konuya ışık tutacaktır. 
Değerlendirmede kullanılan, Çok Boyutlu Ölçekleme(ÇBÖ) uygulamada az hesaplama zamanı 
gerektiren,  anlaşılması kolay ve sade olduğu söylenebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İstihdam, İş Kazası Yıllık İstatistikleri, Çok Boyutlu Ölçekleme (ÇBÖ) 
E-posta: endizdar@gmail.com, muharremunver@karabuk.edu.tr 



Yazar:  H.Latif İşcen 

Oturum Başkanı: Ebru Korkmaz 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: Yaşam Güvenliği Kuramı 

 
Hayatımıza dair olan birçok şeyi bırakın kaleme almayı , düşünmek istemeyiz hata sorgulamayız. 
Sorgulamadığımız gerçekleri  metafizki , teolojik ve antipozitivist  inançlarımızla örter karar veririz….. 
 
İşlerimizi yaparken bilimsel normları kullandığımızı idda ederiz Bizim türetiğimiz temelsiz bilgileri 
paylaşır yada değerlendiririz. Bilimsel olduğunu savunduğumuz  yetersiz ya da temelsiz bilgimize 
önce zihnimizde  üst katmana taşır olmayan bilgiyi varmışcasına savunuruz! .İnanırız !  
Birşeyler kendimizi ortaya koymak için yapar .....Kendimizi değerli hissetme ihtiyacınız 
sağlarken….söylemesi zor olmasına karşın bir insanın yada toplumun kolaylıkla zarar göreceği kararı 
vererek ortak oluruz. Bizim kolaylıkla ifade ettiğimiz yada ortaya koyduğumuz olgulara  
çevremizdekilerin inanmalarını bekleriz......Sınırlı olan aklımızın sınırsız olduğunu savunuruz....Bütün 
bilgilerin bizde yeter miktarda ( Kafi ) olduğunu düşünürüz. …. 
 
 Araştırmak isteriz neden oldu ! Niçin oldu ? Niçin kayıplar oluştu ? Niçin düştüler ? Niçin göçük 
altında kaldılar.....ve niceleri ?  
 
 Kazaların yüzde 85 ‘i güvensiz davranışlardan olduğu idaa edilir.  İnsanların aldığı kararlardan ...... 
Sorgulamadığımız  şey ise % 15 Güvensiz durumları kimin inşaa ettiğidir. Kazaların yüzde yüzü 
güvensiz davranışlar nedenlidir. Güvensiz davranışların temeli insandır ! İnsanın sahip olduğu 
bilginin oluşum evresi ne yazık ki süzgeçten geçirme cesaretini gösteren İş Sağlığı ve Güvenliği  
Yaşam Güvenliği methodu ile mümkündür.  
 
Dünya’ya Öğretmeliyiz ! 
 
Her insan bir önceki çağın  getirdiği bilgiyi teslim alır. Dünyaya boş bir beyinle geliriz. İnsanın bu boş 
hafızaya kaydetmiş olduğu bilgiyi zamanla değiştirmeye çalışırız ! Değiştirmek güçtür... Dünya 
güvenlik kültürü anlayışı yanlızca mühendislik temelli inşaa edildiği  müddetçe güvenlik kültürü 
inşaasında başarılı olma istemimizin çapı kadar başarıya ulaşacaktır. İnşaa edilmesi gereken yapı 
kişilerin karar alma merkezlerinin yada methodlarının değiştirilmesi ile mümkündür. 
 
 Metafiziki düşüncenin , telojik yapının ve Antipozitivist kararların sınırsız ve kontrolsüz aktarılması 
kazalara neden olur.  İş Sağlığı ve Güvenliği doğru yaklaşım… Yaşam Güvenliği Kuramıdır.  
Anahtar Kelimeler: Yaşam Güvenliği Kuramı, İnsan Değerlidir! İSGDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-posta : latif.iscen@unilever.com 



Yazar:  Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, Araş. Gör. Meryem Danışmaz, , Araş. Gör. Aylin Arıcı, , Araş. 
Gör. Yasemin Ertan 

Oturum Başkanı: Ebru Korkmaz 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: İş Güvenliği Kültürü Üzerine Bir Araştırma: K. Maraş Mutfak Eşya Sektöründe Yöneticilerin Ve 
Çalışanların İş Güvenliği Kültürü Algıları 

 
Çalışma hayatında insan faktörü söz konusu olduğunda, bir davranış düzenleyicisi olarak kabul 
edilen kültür kavramının incelenmesi gerekir. Kültürün bir alt boyutu olan ve çalışanların güvenlikle 
ilgili paylaştığı değerler, algılar, inançlar ve tutumların bir yansıması olan güvenlik kültürü 
kavramının da iş yaşantısında yeri oldukça büyüktür. İş güvenliği ile ilgili mevzuatın uygulanmasında 
işletme yönetiminin ve çalışanların güvenlik ve sağlık konularındaki bakış açıları önemlidir. İş 
güvenliği kültürünün işletmelerde ve kurumlarda yerleştirilmesinde işletme/kurum yönetiminin ve 
çalışanların güvenlik kültürü algıları önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, işletmelerde 
yönetimin ve çalışanların güvenlik kültürüne yönelik algılarını tespit etmek ve bulgulardan hareketle 
güvenlik kültürünün yerleştirilebilmesi açısından önemli konulara dikkat çekmektir. Bu amaçla, 
Kahramanmaraş imalat sanayinde işletme yönetimlerinin ve çalışanların güvenlik kültürüne yönelik 
tutum ve davranışlarını tespit etmeye yönelik olarak gerçekleştirilen alan araştırmasında 
Kahramanmaraş mutfak eşya sektöründe çalışan 30 idari personel ve 300 işçiye anket uygulanmıştır. 
Çalışma kapsamında sektöre ilişkin diğer nicel ve nitel verilerden de faydalanılarak güvenlik kültürü 
algısı ve uygulama düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Nicel verilerden hareketle, orta ve büyük 
işletmelerde iş güvenliği uygulamalarının işçiler açısından %50’nin üstünde bir “olumlu iş güvenliği 
kültürü” oluşturduğu söylenebilir. Fakat nitel veriler incelendiğinde, bu durumun “toplulukçu bakış 
açısının” bir yansıması olduğu görülmekte ve bazı birimlerde iş güvenliği uygulamalarının ve 
kültürünün yeterli düzeyde geliştirilemediği görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş güvenliği ve sağlığı, Güvenlik kültürü, Mutfak eşya sektörü 
E-posta : myilmaz25@gmail.com 



Yazar:  Elif Sungur 

Oturum Başkanı: Ebru KORKMAZ 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: Dönüştürmek İçin Çalışanların Gözünden Görmek: Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Kurumsal 
Tarihçenin Görselleştirilmesine Yönelik Bir Atölye Çalışması 

 
Kurumsal kültür işyerinde örgütsel iletişim yoluyla hayat bulur, görünür, paylaşılır, öğrenilir, 
hikayeler, kahramanlar, semboller yoluyla aktarılır. Tüm yönetim kavram ve tekniklerinin 
uygulanması, güvenlik de dahil olmak üzere, örgüt kültürü ile birlikte değerlendirilmelidir. (Koçel, 
2001) Kurumsal tarihçe ve tarihsel anlatılar, kurumlarda sağlık ve güvenliği etkileyen kurumsal 
kültürün bir parçasıdır. 1990’lardan itibaren örgüt teorisyenleri artan biçimde örgütsel iletişim 
stratejilerinde önemli bir rol oynayan tarihsel anlatıları dikkate almaya başlamışlardır. Geçmişlerini 
bilgi depoları olarak kullanan kuruluşlar tarafından ve son dönemde yapılan örgütsel söylem 
çalışmalarında da tarihsel yaklaşım kullanılmaktadır. (Gatti, 2011) Çalışma, bu teorik çerçevede 
metal sektöründeki bir üretim işletmesinde yapılmıştır. Sağlık ve güvenlik kültürünün olumsuz 
özelliklerinin giderilmesi ve olumlu yönde dönüştürülmesi amaçlı bir araştırma çalışmasının parçası 
olarak gerçekleştirilmiştir. Kurumsal tarihçenin sağlık ve güvenlik fonksiyonu açısından çalışanların 
gözünden nasıl göründüğünü anlamak üzere deneysel biçimde gerçekleştirilmiştir. Yöntem, küme içi 
etkileşiminden yararlanarak 65 katılımcının birlikte çalışıp kurumun sağlık ve güvenlik tarihçesini 
görselleştirmesi ve elde edilen materyalin içerik analizi yöntemi ile sorgulanmasıdır. Materyalde 
işletmenin resmi tarihçesindeki olayların ve kurumsal değerlerin sağlık ve güvenlik açısından 
çalışanların algısında nasıl anlamlar oluşturduğu çözümlenmiştir. Ortaya çıkan malzemenin kurumda 
paylaşılmış semboller sistemine ait ve kültürel anlamlar taşıdığı ancak resmi kurumsal değerlerle 
örtüşmediği noktalar bulunduğu görülmüştür. Bu çalışmada elde edilen bilgilerin, işletmelerde 
yürütülen güvenlik kültürü dönüştürme çalışmalarının tasarımında yararlı olacağı düşünülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Örgütsel kültür, kurumsal tarihçe, sağlık ve güvenlik kültürü, sağlık ve güvenlik 
kültürünün görselleştirilmesi  
E-posta : elifsungur@maltepe.edu.tr 



Yazar:  Serdar Gültek  (Makine Müh.) Serkan Küçük (Kimya Müh.) 

Oturum Başkanı: Ebru Korkmaz 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: Toz patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi 

 
Tozdan kaynaklanan patlama ve yangınlar endüstride çok önemli zararlara yol açmaktadır. Gerek EN 
standartları gerekse diğer ulusal ve uluslararası standartlar bu alanı düzenlemeye çalışmaktadır. 
Buna karşın, endüstride bilgi eksikliği ve uygulama hataları ile yoğun olarak karşılaşılmaktadır. Bu 
bildiri, tozdan kaynaklanan patlama ve yangın risklerinin değerlendirilmesi için gerekli teknik bilgileri 
ve uygulamaya yönelik önleyici önlemleri aktarmayı amaçlamaktadır. Tozdan kaynaklanan patlama 
ve yangın risklerinin yönetilmesinde; a) Tozun karakteristiği b) Ortama yayılma şekli c) Ortamda 
birikme şekli d) Ortamdaki tutuşturucu kaynaklar e) Ortamdaki hava akımları f) Ortama yayılan 
miktar g) Ortamda kullanılan ekipman ve cihazlar h) Elektrik tesisat ve düzenekleri i) Elektrostatik 
alanlar j) Elektro manyetik alanlar k) Çalışanlar l) İSG Yönetim prosedürleri m) Toz patlamalarının 
şiddeti n) Tehlike bölgelerinin sınırları Göz önünde tutulmalıdır. Bu bildiri ile yukarıda sayılan 
parametreler, uygulayıcılar için kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde aktarılacak ve risk 
değerlendirmesine temel teşkil edecek olan, muhtemel bir patlamanın etki şiddetinin 
hesaplanmasına yönelik literatürdeki ve standartlardaki yaklaşımlar açıklanacaktır. Öte yandan 
teçhizat seçimine temel teşkil edecek faktörlerin de aktarımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Bildiri iş 
güvenliği uzmanları ile bakım kadrolarının, işletmelerindeki risklerin yönetiminde karar kriterlerini 
oluşturmaları için başvuru kaynakları arasında yer almayı hedeflemektedir 
 
UYGULAMA:  İnşaat sektöründe altında işçi ekipleri ile çalışan yaklaşık 400 işçi ve formene 
uygulanmıştır. Uygulama sonuçları ve geri bildirimler karşılıklı olarak raporlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Toz patlaması 
E-posta : serdargultek@armetr.com, k.serkan@armetr 



Yazar:  Sarp Suat, CarrefourSa-BankPozitif, İş Hekimi, İstanbul, Sezen Adem, İstanbul Bilim 
Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İstanbul, Vural Yalçın, Ece İş Çözümleri 
Danışmanlık, İnsan Kaynakları Uzmanı, İstanbul, Koçyiğit Dündar, Ece İş Çözümleri Danışmanlık, İş 
Güvenliği Uzmanı (C), İstanbul, Sarp Sedat, Amerikan Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı-İş Hekimi, 
İstanbul, Sezen Erengül, İş Güvenliği Uzmanı (A), İstanbul, Güney Müslüm, Yisgüm OSGB, İş Hekimi, 
İstanbul 

Oturum Başkanı: Ebru Korkmaz 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: İşveren/İşveren Vekillerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında Bilgilendirilmesi İçin Öncelikli 
Eğitim Konusu Başlıkları 

 
AMAÇ: İSG konusunda işveren/işveren vekillerinin bilgilendirilmesi için öncelikli konu başlıklarının 
taraflara sorularak tespiti ile; beklentilerin karşılanarak, bilgi eksikliklerinin giderilmesiyle İSG 
kültürünün geliştirilmesi. 
 
YÖNTEM:  223 kişiye uygulanan ankette, “İSG konusunda işveren/işveren vekillerinin 
bilgilendirilmesi için öncelikli konu başlıkları” sorgulandı. Konular A ve B grubu olarak sınıflandırıldı 
ve öncelikli grubun tespiti ve her gruptaki konu başlıklarının önceliğe göre sıralanması istendi. 
 
BULGULAR: 134 kişinin yanıtladığı İSG profesyonelleri anketinde 66 iş hekimi, 48 iş güvenliği uzmanı 
, 11 diğer sağlık personeli, 9 işveren vekili görüş bildirmiştir. 89 kişinin yanıtladığı işveren/işveren 
vekili anketinde, eğitimli callcenter elemanlarınca telefonla anket verileri toplanmıştır, iletilen 
linklerden de anket dönüşleri olmuştur. 
 
B grubu konular öncelikli tercih olarak belirtilmiştir: İSG profesyonelleri %72, İşveren %64; İSG 
profesyonellerinin A grubu konulardaki sıralamaları: Kanun (birinci), Uygulamalar, İSG 
Profesyonelleri ve OSGB Seçimi, Yönetmelikler,  Güvenlik Kültürü; İşveren/işveren vekillerinin A 
grubu konulardaki sıralamaları: İSG Profesyonelleri ve OSGB Seçimi (birinci), Uygulamalar, 
Yönetmelikler, Kanun, Güvenlik Kültürü; İSG profesyonellerinin B grubu konulardaki sıralamaları: 
İşveren/işveren vekillerinin cezai-hukuki sorumlulukları (birinci), İSG hizmetlerinin işverene 
ekonomik ve sosyal katkısı, İş kazası-meslek hastalıklarında tazminat bedelleri, İnsan Kaynakları 
Birimlerinin İSG açısından önemi, İşveren/işveren vekili kimdir; İşveren/işveren vekillerinin B grubu 
konulardaki sıralamaları: İkinci ve üçüncü sıradaki yer değişikliği ihmal edilirse, İSG profesyonelleri 
ile aynı sıralama olarak tespit edilmiştir. 
 
SONUÇ: A grubu konularda işveren/işveren vekillerinin “İSG Profesyonelleri ve OSGB Seçimi” 
konusuna ilk sırada yer vermeleri anlamlıdır. İşveren/işveren vekillerinin 6331 sayılı İSG Kanununa 
dördüncü sırayı vermeleri, yeterince bilgilendiklerini göstermektedir. Güvenlik Kültürü konusunun 
en alt sırada olması ise kaygı yaratmalıdır, çünkü İSG uygulamaları ancak bu kavramın üzerine 
oturtulursa amacına ulaşabilecektir; diğer beklentiler ancak işletmelerin İSG kültürleri olumlu yönde 
şekillenip, olgunlaşıp, benimsenip, uygulandıkça karşılanabilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İşveren/işveren vekili, İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, İşyeri hekimi seçimi  
E-posta : drsuatsarp@gmail.com  



Yazar:  Prof.Dr. Osman Çerezci, Arş.Gör. Şuayb Yener, Arş.Gör. Baha Kanberoğlu 

Oturum Başkanı: Ebru Korkmaz 

Tarih/Saat: 6 Mayıs 2014/16:30-17:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Bir Otomobil Fabrikasında Ölçümü Ve Uluslar Arası 
Standartlara Göre Değerlendirilmesi 

 
Çalışma ortamındaki 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 gerekliliği olarak 
belirlenmiştir.Nitekim Avrupa birliği ülkelerinde  2012 yılında yürürlüğe giren EU 2004/40/EC  
direktifiyle başta otomotiv,metal endüstrisi olmak üzere tüm  kurumların çalışma ortamlarındaki 
elektromanyetik alan maruziyetlerinin ölçülmesi zorunlu olmuştur.Bu nedenle çalışma ortamlarında  
özellikle Elektromanyetik Radyasyon seviyesinin değişik frekanslar için ölçülerek İş güvenliği ve 
sağlığı bakımından kayıt altına alınması Ülkemiz için önemli bir araştırma konusunu oluşturmaktadır. 
Bu çalışma elektromanyetik alan konusunda 25 yıldır çalışma yapan Sakarya Üniversitesi 
Elektromanyetik Araştırma Laboratuarı (SEMAM)  uzman elamanları tarafından ve bir otomobil 
fabrikasında 2004/40/EC   direktifi kapsamında yapıldı ve 1 ay süren çalışma sonunda elde edilen 
elektromanyetik alan ölçüm sonuçları,tablo ve grafiklerle sunulacak  ve sonuçlar Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) tarafından tanınan ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection-İyonize olmayan radyasyondan koruma komisyonu) tarafından önerilen limitlere göre 
karşılaştırılacaktır. 
 
REFERANSLAR: 
[1] Çerezci.O,” Ekranlama Teorisi ve Uygulamaları” TMMOB EMO dergisi 1989.Ankara. 
[2] Şeker.S,Çerezci.O,” Elektromanyetik Dalgalar ve Mühendislik Uygulamaları” 1995,Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınları. 
[3] Toyota Fabrikası  Elektromanyetik Ortam değerlendirme Raporu 2012 
[4] ICNIRP Guidelines, “Guidelines For Limiting Exposure To Time-Varying Electric, Magnetic, 
And Electromagnetic Fields (Up To 300 GHz)”, Health Physics 74 (4), pp 494-522, 1998. 
[5] Çerezci O. Şeker,S ,”Elektromagnetik Alanların Biyolojik Etkileri Güvenlik standartları ve 
Korunma Yöntemleri” Boğaziçi Üniversitesi 1991. 
[6] Türkkan A, Çerezci,O. Pala K. “Elektromanyetik Alanlar ve Sağlık Etkileri”, Nilüfer Belediyesi 
yayınları 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Elektromanyetik (EM) kirlilik,EMR Güvenlik standartları,Non-İyonize 
Radyasyon,EU 2004/40 direktifi. 
E-posta :  cerezci@sakarya.edu.tr 



Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Barış YILMAZ, İş Güvenliği Uzmanı (A), Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, 
Türkiye, Gökhan ÖNOĞLU, İş Güvenliği Uzmanı (A), İzmir, Türkiye, Prof. Dr. Tamer YILMAZ, İSG 
Eğitmeni, İzmir, Türkiye 

Oturum Başkanı: Esin KÜRKÇÜ 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: İş Güvenliği Uzmanlığı Sınav Notu Ve Katılımcı Profili İlişkisi 

 
Ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte çalışma hayatının temposu içinde 
yıllarca gölgelenmiş olan iş kazası ve meslek hastalıkları problemlerinin önüne geçmek amacıyla 
esaslı bir adım atılmıştır. İlgili kanun gereği yayınlanmış olan birçok yeni yönetmelik ile işyerlerinde 
sağlanması gereken iş sağlığı ve güvenliği (İSG) şartları tanımlanmış, işverenlerin İSG konusunda 
uzmanlık ihtiyacını karşılayacak olan düzenlemeler de belirtilmiştir. Diğer taraftan, birçok mühendis, 
mimar ve teknik eleman İSG uzmanı olmak için eğitim almakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nca yapılan sınavlara katılmaktadır.  
 
Bu çalışmada, 18 Ağustos 2013 günü Ankara’da yapılan (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına giren 
katılımcılarının sınav notlarının meslek gruplarına göre dağılımı ve katılımcı sınav notu-yaş-cinsiyet 
ilişkisi incelenmiştir. İncelemede, İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimi veren kurumlardan alınan N= 152 
adet sınav notu kullanılmıştır. 
 
Birinci seviye istatistiklerle, yaşı 22 ile 63 arasında değişen katılımcıların % 63 ünün 25-35 yaş 
grubunda,  % 4 ünün ise 45 yaş üstü çalışan katılımcı olduğu; mühendis katılımcıların % 39, teknik 
eleman katılımcılarının % 36 oranında başarıya ulaştıkları belirlenmiştir. Diğer taraftan, bayan 
katılımcıların % 43, erkek katılımcıların ise % 35 oranında başarılı olduğu görülmüştür. 
 
Katılımcı grupları arasında fark olup olmadığı varyans analizi ile kontrol edilmiş, en büyük iki grup 
(mühendis ve teknik eleman) sınav notu arasında istatistik açıdan fark olmadığı, katılımcıların yaşları 
ile sınav notu arasında pozitif bir korelasyon olduğu, bu korelasyonun bayan katılımcılarda çok daha 
güçlü olduğu tespit edilmiştir.  
 
Araştırmanın sonunda, İSG eğitimde kalitenin ve düşük bulunan başarı seviyesinin arttırılması için 
gerekli görünen iyileştirme çabalarının yanı sıra, bu tip istatistik çalışmaların gerekliliği tartışılmış, 
görüş ve önerilere yer verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:İş güvenliği uzmanı, Varyans analizi, Mühendis, Mimar, Teknik eleman. 
E-posta: baris.yilmaz@cbu.edu.tr 



Yazarlar: Dr. Fahriye  Yonca AYAS 

Oturum Başkanı: Esin KÜRKÇÜ 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri İçin Denenmiş Bir Modele Dair 

 
Bildiride  ASBİAD  ( Antalya  Serbest  Bölgesi  İşadamları  Derneği) tarafından gerçekleştirilen ve 
ülkemiz için ilk sayılabilecek bir çalışmanın özetini  sunulacaktır.Projeye  katılan 17 firmanın 
çalışanlarına tek eğitmen tarafından aynı dili konuşmak ve bir kültür geliştirmek adına yapılmış 
eğitimler. Türkiye için ilk  sayılabilecek,  küme iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri.  
 
Türkiye Ekonomi Bakanlığının 2010/ 8 sayılı tebliğiyle “ Uluslar arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin 
Desteklenmesi “ projesi kapsamında “ Antalya Lüks Yat Üretimi ve Sektörünün Geliştirilmesi “ projesi 
Türkiye Ekonomi Bakanlığının 12 Haziran 2012 tarihli yazılarıyla onay almış ve ara vermeden 
çalışmalar başlamıştır. 
 
Bu bildiride;  ASBİAD tarafından Projenin bir parçası olarak, Antalya Serbest Bölgesi Yat İşçilerine 
verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin kısa bir özetinin sunulması amaçlanmaktadır.    
Bildiriyi  projeyi  tanıtım  amaçlı  yazmış  bulunduğum  ASBİAD   EĞİTİM  PROJESİ  SONUÇ KİTAPÇIĞI  
ışığında  sunacağım.  Koordinatör  ve  tek  eğitmen  olarak  görev aldığım  Eğitim Projesinde yer alan 
17 firmanın katılım oranları, katılan işçilerin meslek grupları hakkında bilgilendirmeler  , eğitim 
metotlarımız, ön test ve son test grafiklerimiz ile  eğitim  fotoğrafları  bildiride sunulacaktır. 
 
Aktif  olarak 350 işçinin  eğitildiği  proje  ile  Antalya Serbest Bölgesi  içinde  yaklaşık 1000  kişi  dolaylı  
olarak  etkilenmiştir. Eğitim esnasında çalışanlara YAT SEKTÖRÜ çalışanı olmanın özelliğini, sektöre 
ait riskleri aktardık. Bu riskleri içeren eğitimleri verirken; kanuni zorunluluktan çok kurallara uymanın 
kendileri ve aileleri için önemini vurgulamayı, benimsetmeyi hedefledik.  Konu  başlıkları  şunlardı: 
6331, Yat İşçisi Olmanın  Özellikleri, Niçin Kendimizi  Korumalıyız, Sektörde  Kullanılan  Malzemelerin  
Olası  Riskleri, Bölümlere  Göre  Malzemelerin  Olası Riskleri, Kişisel  Koruyucu ve  Biz, Kurallara  
Uyulmadığı  Zaman  İşverenin  Hakları.  
 
Bildiride  bu  eğitim  verilirken  Yetişkin  Eğitimi  kuralları  çerçevesinde  hedef  kitlenin  meslek ,  
eğitim  özellikleri  göz  önüne  alınarak  oluşturulan  modeli  tanıtmayı  da amaçlamaktayım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Küme eğitim, iş sağlığı, güvenliği, yetişkin eğitimi 
E-posta: hekimyonca@gmail.com 



Yazarlar: Dr. Kenan Ergus, Bilgemed Bursa 

Oturum Başkanı: Esin KÜRKÇÜ 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: İSG Profesyonelleri Alanında Etik Boyut 

 
İSG PROFESYONELLERİ ALANINDA ETİK BOYUT  
 
Tarihsel süreç içerisinde etik kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Sözlük anlamı olarak etik; töre 
bilimi, ahlak bilimi olarak tanımlanmaktadır. Etik, ahlaki olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, 
insan davranışları ile ilgili problemleri inceleyen felsefe dalı olarak tanımlanmaktadır. Etik, ahlak 
felsefesidir. Etik, insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırır. Günümüzde etik kavramı, 
daha çok iş hayatı içersindeki davranış biçimlerini irdeleyen, düzenleyen bir disiplin olarak 
görülmektedir. Ahlak kavramı ise, kişilerin sosyal yaşam içerisindeki ilişkilerini düzenleyen bir disiplin 
olarak görülmektedir. Etik, pratik felsefenin bir bölümü olarak insan eylemleri ve onların ürünlerini 
konu alır. Etik her şeyden önce istenilecek bir yaşamın araştırılması ve anlaşılmasıdır. Daha geniş bir 
bakış açısı ile, bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması neyin yapılacağı ya da 
yapılamayacağının; neyin isteneceği ya da istenmeyeceğinin; neye sahip olunacağı ya da 
olunamayacağının bilinmesidir. Etik; insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini 
oluşturan değerleri, normları, kuralları doğru-yanlış ya da iyi-kötü gibi ahlaksal açıdan araştıran bir 
felsefe dalıdır. İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve 
standartların toplamına “mesleki etik” denilmektedir. Belirli bir meslek grubunun, meslek üyelerine 
emreden, onları belli kurallarla davranmaya zorlayan kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz 
üyeleri meslekten dışlayan, mesleki rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan 
mesleki ilkelerdir. Tarihsel süreç içerisinde, insanoğlunun ihtiyaç duyduğu her türden mal ya da 
hizmet üretimi eşitli meslek gruplarının doğmasına neden olmuştur. Bu meslek grupları zamanla 
örgütlenip bir takım ilkeler belirlemiştir Uluslararası Çalışma Komisyonu, İSG profesyonellerinin 
amacını çalışanları korumak, işletmeyi korumak, üretim ve kaliteyi artırmak olarak belirlerken, 
profesyonellerin bilgi ve uzmanlıkla donanımlı, birincil koruma hizmeti sunan, çalışma ortamını ve 
çalışanların özelliklerini bilen, hizmet sunarken etik değerleri her zaman göz önünde 
bulundurulmasını gerekli görmektedir . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Etik, ahlak, İSG profesyonelleri 
E-Posta: erguskenan@hotmail.com 



Yazarlar: Sarp Suat, CarrefourSa-BankPozitif, İş Hekimi, İstanbul,  Akçay Ayfer, CarrefourSa, İş 
Hemşiresi, İstanbul,  İmre Nacar, CarrefourSa, Yardımcı Sağlık Personeli, İstanbul, Gencer Müge, İstek 
Okulları, İş Hekimi, İstanbul, Arca Gülümser, EsBir OSGB, İş Hemşiresi, İstanbul, Vural Yalçın, Ece İş 
Çözümleri Danışmanlık, İnsan Kaynakları Uzmanı, İstanbul, Koçyiğit Dündar, Ece İş Çözümleri 
Danışmanlık, İş Güvenliği Uzmanı (C), İstanbul 

Oturum Başkanı: Esin KÜRKÇÜ 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: İş Hemşirelerinin İş Sağlığı-Güvenliği Hizmetlerindeki Öneminin Tartışılması 

 
AMAÇ: İş hemşirelerinin çalışma şeklinin, çalışma sürelerinin, görev öncelik algılarının, karşılaştıkları 
güçlüklerin sorgulanması. 
 
YÖNTEM:  Yönetmelik gereği iş hemşirelerinin görevlerini yerine getirebilmeleri için gereken çalışma 
sürelerinin yeterliliği, çalışma şekilleri, en çok önemsenen görevleri, görevlerini yaparken kimden 
destek gördükleri ile kimin zorluk çıkardığı 146kişiye anket çalışması ile soruldu.  
 
BULGULAR: 146 kişinin yanıtladığı ankette;34 iş hemşiresi, 61 iş hekimi, 29 iş güvenliği uzmanı, 22 
işveren vekili görüş bildirmiştir. İş hemşiresi olmayanlardan soruları kurum iş hemşirelerinin çalışma 
şartlarını göz önünde bulundurarak cevaplamaları istenmiştir. 
 
Çalışma türü: Bordrolu %53, OSGB bünyesinde %18; Çalışma şekli: Tam zamanlı %63; Kaç işyerine 
hizmet verildiği: 1 işyeri %45, >10 işyeri %10; Çalışma süresi: 6/9/12 dakika/çalışan/ay %32, Daha 
fazla %41; En çok kimden destek görüldüğü: Hekim %55, Çalışanlar %6; En çok kimin zorluk çıkardığı: 
İdari kadro %23, Çalışanlar %20; Uygulamada en çok zamanın hangi göreve ayrıldığı: Organizasyon, 
iletişim %34; İşyeri hemşirelerince en çok zaman ayrılmak istenen görev: İşyeri sağlık gözetimi ve 
hijyen denetimleri %41; İş hekimlerince en çok önemsenen görevleri: Organizasyon, iletişim %29; 
İşveren/işveren vekillerince: Organizasyon, iletişim %23, İşyeri sağlık gözetimi ve hijyen denetimleri 
%20, Danışmanlık %11; Çalışanlarca: Danışmanlık %28; Tam zamanlı hekim çalışan işyerlerinde iş 
hemşiresi çalıştırılmamasının işveren ve çalışanların zararına olduğu %62.  
 
SONUÇ: Halen tam zamanlı çalışmanın %63, tek işyerine hizmet verme oranının %45, yönetmelikte 
belirtilenden fazla çalışılan saatlerin %41 olmasına rağmen, OSGB bünyesinde çalışanların oranı %18 
iken, süre yetersiz diyenlerin oranının %26 üzerinde olması anlamlıdır. İş hemşireleri 
sertifikalandırılıp, OSGB bünyesinde, birden fazla işyerinde çalışmalar arttığında yetersizliğin artacağı 
ortadadır. İşverenlerin %11, çalışanların %28 oranıyla önemsedikleri danışmanlık görevi, işyeri 
psikologlarına olan ihtiyacı göstermektedir. En çok kimin zorluk çıkardığı sorusunun, idari kadro %23, 
hizmet verilen çalışanlar %20 olarak cevaplanması,İSG kültürüne verilmesi gereken önemi 
vurgulamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İşyeri hemşiresi, Öncelikli görev, İşyeri hemşiresi görevleri, İşyeri hemşiresi önemi 
E-Posta: drsuatsarp@gmail.com 



Yazarlar: Vedat Laçiner, Kübra Yavuz 

Oturum Başkanı: Esin KÜRKÇÜ 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: Kadın İşçilerin Gece Çalışması ve İş Güvenliği 

 
Küreselleşme ve beraberinde getirdiği yoğun uluslararası rekabet ile çalışma hayatı giderek 
esnekleşmektedir. Çalışma hayatının dinamik oluşu ve üretimde makineleşmenin artması, çalışma 
şartlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Ekonomik ve teknolojik gereksinimler, çalışma süresinin günün 
24 saatine yayılması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Endüstride ve hizmet sektöründe yer alan işkolları 
tam gün çalıştırmayı gerektirdiğinden bu mesleklerde vardiyalı çalışma sistemi uygulanmaktadır. 
Günlük yaşamımızda günün karanlık bölümü olan gece, bazı kişiler için kısmen veya tamamen 
çalışılan bir zaman kesimi olmaktadır. Standart olmayan saatlerde yapılan bu tip çalışmaların insan 
üzerinde tıbbi, psikolojik ve sosyolojik yönden olumsuz etkileri olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 
Gece çalışmasını düzenleyen temel mevzuat 4857 sayılı İş Kanunu’nun 69. ve 73. maddeleridir. Bu 
mevzuat kapsamında kadın işçiler, gece çalışmasında özel olarak korunan guruplardandır. İş Kanunu 
dışında mevzuatta 18 yaşını dolduran kadın işçilerin gece çalışmaları ile ilgili hükümleri içeren çeşitli 
yönetmelikler mevcuttur. Kadın çalışanlar iş hayatında her geçen gün daha fazla yer almaktadır. 
Kadının evde ağırlıklı olarak yüklendiği aile içi rolleri ve sorumlulukları tüm işçiler için öngörülen 
genel hükümler dışında özel bir takım hükümlerle de korunmaları gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu 
çalışmada, gece çalışmasının kadın işçiler üzerine sağlık ve sosyal açıdan etkileri ile mevcut ulusal ve 
uluslararası hukuki düzenlemeler eleştirel bir bakış açısıyla incelenerek öneriler sunulmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Gece çalışması¸ İş sağlığı ve güvenliği, Kadın işçiler  
E-Posta: kubrayavuz17@gmail.com 



Yazarlar: Yrd. Doç. Dr. Vedat LAÇİNER, Öğr. Gör. Fatma LAÇİNER (ÇOMÜ) 

Oturum Başkanı: Esin KÜRKÇÜ 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Eyüp Salonu 

Başlık: Ev İşlerinde Çalışan Kadınlar ve İş Güvenliği 

 
Ev işlerinde işçi çalıştırma emek piyasasındaki en eski istihdam biçimlerinden birisidir. Bu çalışma 
türü küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte artan göç olanakları sayesinde daha da yaygın hale 
gelmiştir. Bu bağlamda, ev işlerinde çalışan yabancı sayısı son yıllarda Türkiye’deki göçmenler 
arasında oldukça artmıştır. Bu grupta çalışanların büyük bir çoğunluğu ev içi bakım hizmetlerinde 
istihdam edilmektedir. Yapılan işlerin niteliğine uygun olarak, ev işlerinde çalışanların büyük bir 
çoğunluğunun kadın işgücünden oluştuğu görülmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 189 sayılı 
Sözleşmesi ev işlerinde çalışanların insani bir ortamda çalışabilmesine ilişkin ilkeleri düzenlemektedir. 
Türkiye bu sözleşmeyi henüz onaylamamıştır. Bu çalışmada ev işlerinde çalışanlardan özellikle kadın 
işçiler dikkate alınarak, işyerlerindeki çalışma koşulları ve iş güvenliği konusu incelenecek, 
Türkiye’deki mevcut iş güvenliği düzenlemelerinin yeterli olup olmadığı tartışılacak, 189 sayılı ILO 
Sözleşmesiyle karşılaştırma yapılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Ev işlerinde çalışanlar, kadın işçiler, 189 sayılı ILO Sözleşmesi 
E-Posta: vlaciner@gmail.com 



Yazarlar:Bülent Akay 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin KUTAL, Gedik Üniversitesi 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13.30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: iş güvenliği uzmanlarının eğitiminde üniversitelerin rolü ve yeni bir model önerisi 

 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işverenler işyerlerinde, işin sürekliliğini sağlamak, oluşacak iş 
kazalarını ve maddi hasarların önüne geçmek ve yasal zorunluluklarını yerine getirmek için "İş 
Güvenliği Uzmanı" bulundurmak zorundadır. Bu durum, hedeflenen amaçlara ulaşabilmek için 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen özel eğitim kurumlarının verdiği 
eğitimler yeterli mi? sorusunu da beraberinde getirmektedir. Peki bu konuda Üniversiteler neler 
yapıyor? Ve neler yapabilir?  
 
Bilindiği gibi bazı Meslek Yüksekokullarında İş Sağlığı ve Güvenliği programlarından mezun olan 
öğrenciler özel eğitim kurumlarında tekrar bir eğitim alarak bakanlık tarafından düzenlenen İş 
Güvenliği Uzmanlığı sınavına girebiliyorlar. Yine bazı üniversitelerimizde iş sağlığı ve güvenliği yüksek 
lisans programları bulunmakta ve çoğu tezsiz yüksek lisans yaptırmaktadır. Ancak bu programlardan 
mezun olan adayların doktora yapma şansları da bulunmuyor.  
 
Bu yeni modelde Mühendislik Fakültelerinde İş güvenliği lisans programının değişik ve özgün bir 
yapılanma tarzı önerilmektedir. Bu yapılanma ile, Mühendislik Fakültesine kayıt yaptıran öğrenciler 
halihazırda mühendislik fakültesinde kendi derslerini alırken aynı anda da İş güvenliği programında 
çift anadal programı yapmaları ve ikinci bir diploma ile iş güvenliği mühendisi ünvanı almaları 
öngörülmektedir. Önerilen yeni modelde kısaca şu unsurlar yer almaktadır. Öğrencinin İş Güvenliği 
programına başvuru tarihinde Mühendislik Fakültesinde kayıtlı bulunduğu lisans programı “anadal”, 
başvurduğu ve kabul edildiği İş güvenliği programı “ikinci anadal” olarak adlandırılır. Çift anadal 
programı İş Güvenliği Programında belirlenen tüm dersleri kapsar.  
 
İlgili kurulların onayından sonra öğrenciye kayıt yaptırdığı İş Güvenliği anabilim dalından bir 
danışman atanır. Anadal programından mezun olan öğrenci, kayıtlı olduğu ve mezuniyet için gerekli 
tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği İş Güvenliği çift anadal programının diplomasını almaya hak 
kazanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İSG Eğitimi, Çift anadal, İş Güvenliği Mühendisliği 
E-Posta: bakay@ankara.edu.tr 



Yazarlar: Rafet Arıkan, Yasin Dursun SARI 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin KUTAL, Gedik Üniversitesi 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13.30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: Milli Eğitimde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Önemi 

 
İş güvenliği, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına maruz kalmaması için güvenli çalışma 
ortamının oluşturulmasına yönelik alınacak tüm önlemleri kapsamaktadır. Bu önlemlerin başında 
eğitim gelmektedir. Önce iş güvenliği uzmanlarının eğitimi ile işe başlanır, sonra bunlar tarafından 
işyerinde çalışanların eğitimi gerçekleştirilir. İş kazalarının en aza indirilmesi konusunda, çalışanların 
peryodik eğitimi, İSG uzmanlarının yetiştirilmesi ve özel güvenlik birimlerinden yararlanılması gibi 
sınırlı çözüm yollarından öte, daha etkili olabilecek çarelerin bulunması gerekmektedir. Çünkü sorun; 
küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler ya da büyük endüstrilerle sınırlı değildir. Ev ve apartmanlarda 
oturanlardan kasap, manav ve marketlerde çalışanlara kadar 76 milyon insanın sorunudur. 
Dolayısıyla tüm toplumun bilgilendirilmesi, daha da önemlisi bilinçlendirilmesi ve bunun bir kültüre 
dönüştürülebilmesi yalnızca kısa süreli eğitim kurslarıyla olması zordur. Köklü çözüm için, trafikte 
olduğu gibi, bu konunun Milli Eğitimin ders müfredatlarına girmesi şarttır. Çünkü iş kazalarının 
nedenleri araştırıldığında bunların başında bilgisizlik, bilinçsizlik, dikkatsizlik, disiplinsizlik gibi kişisel 
kusurların geldiği görülecektir. Bundan dolayı İSG konusunda insan unsuru üzerinde daha fazla 
durulması gerekmektedir.  
 
İş kazalarının meydana gelmesinde çeşitli teknik eksiklikler ve kusurların yanında özellikle çalışanların 
İSG bilincinin olmaması veya az olması tetikleyici ana faktör olmaktadır. Bu eksikliklerin 
giderilmesinin en etkili yolu okul eğitimidir. Bunun, ilkokuldan üniversite bitimine kadar sürdürülmesi 
gerekmektedir. İnsanın doğasında zaten öğrenme ve alışkanlıklar vardır. Bunların en iyi kazanıldığı 
dönemin okul dönemi olup iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili bilgilerin, bilincin, kültürün ve iş ahlakının 
oluşturulabilmesi için gerekli eğitiminin mutlaka okullarda verilmesi şarttır. Bu konunun 4+4+4 
şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitim sistemine girmesi durumunda sorun büyük ölçüde çözüm yoluna 
girmiş olacaktır.  
 
Üniversite düzeyinde ise, İSG’nin disiplinlerarası bir bilim dalı olması nedeniyle diğer 
mühendisliklerde olduğu gibi dört yıllık bir “İş Güvenliği Mühendisliği” bölümü kurulması, ayrıca 
bunun temelini oluşturan meslek liseleri ve meslek yüksek okullarının da kuvvetlendirilmesi  suretiyle 
İSG mesleğinin gerçek sahiplerinin yetiştirilmesi mutlaka sağlanmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İSG, Milli Eğitim,  İş Güvenliği Mühendisliği  Bölümü 
E-Posta: rarikan@atilim.edu.tr 



Yazarlar: Ayşegül Altınok 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin KUTAL, Gedik Üniversitesi 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13.30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: Türkiye’de ki İş Güvenliği Uzmanları için Eğitimi Kurumlarının Yetkilendirilmesi ve İşlevleri 

 
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışacak iş güvenliği uzmanlarının Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmesi ve 
sertifikalandırılması gerekmektedir. İş güvenliği uzmanlığı belgesi; yetkilendirilmiş bir eğitim 
kurumundan eğitim alıp, yapılan uzmanlık sınavlarında başarılı olan mühendislik, mimarlık ve fen 
bilimleri fakültelerinin mezunları ile teknik elemanlara verilmektedir. 
 
Amaç: 
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, standartı sağlamak amacıyla iş güvenliği uzmanlarının 
eğitimleri için Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından verilmektedir. Eğitim 
Kurumlarının yetkilendirilmesi ve sertifikalandırılması işlemleri Bakanlığın İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü tarafından; 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu ve 28512 sayılı İş Güvenliği 
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda 
yürütülmektedir. 
 
Metotlar: 
Eğitim Kurumu olarak hizmet verebilmek için gereken başvuru koşulları ilgili kanun ve yönetmelikler 
kapsamında standardize edilmiştir. Bu kapsamda; iş güvenliği uzmanı adaylar, verilen dersler, eğitici 
kadroları, sözleşmeler ve sorumlu müdürler yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından 
kaydedilmekte ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerini kayıt, takip ve izleme amacıyla kullandığı yazılım sistemi olan ISG-KATIP aracılığıyla 
internet üzerinden kontrol edilip onaylanmaktadır. 
 
Bulgular: 
20.04.2014 tarihi itibariyle ISG-KATIP sisteminde; 
220 adet yetkilendirilmiş Eğitim Kurumu, 
3.821 tane sertifikalı Eğitici, 
10.472 adet sözleşme (Eğitici ile Eğitim Kurumu arasında), 
8.692 adet onaylanmış Eğitim Programı, 
170.056 tane İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimi alan katılımcı 
 
Kayıtlı bulunmaktadır. 
 
Sonuç: 
Bu yönetmelik sayesinde iş güvenliği uzmanı yetiştirmek için eğitim vermek üzere açılan kurumların 
nitelikleri ve kaliteleri, fiziksel ve termal şartları, derslik standartları,  sahip olmaları gereken eğitici 
kadrolarının nitelikleri ile verecekleri uzaktan ve örgün eğitimlerin ders içerikleri standartlara 
dayandırılmıştır. Ayrıca eğitim kurumlarının ve eğitimlerin Bakanlık tarafından kontrol edilip 
denetlenmesi sağlanmış, eğitim alan katılımcılardan gelen geri bildirimler Genel Müdürlükçe 
değerlendirilip kanun ve yönetmeliklerde düzenlemelere gidilmiştir.  
 
 
 
 
 
E-Posta: aysegul.altinok@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Çağla Ünlütürk Ulutaş, Nagihan Durusoy Öztepe 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin KUTAL, Gedik Üniversitesi 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Fener Salonu 

Başlık: Ev Ve Bakim Hizmetleri, İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları 

 
GİRİŞ 
 
Ev hizmetlerinde çalışma, dünyanın birçok ülkesinde, kadınların en çok istihdam edildiği sektörlerden 
biridir. Özellikle artan yaşlı ve çocuk bakım ihtiyacı, yeniden üretim faaliyetlerinin kadınlar ve 
erkekler arasındaki eşitsiz dağılımı, refah noksanlığı, kadınların çalışma yaşamına artan katılımı ve 
geleneksel aile yapılarının dağılması gibi etmenler bu talebin arkasında yatan nedenler olarak 
görülmektedir. Ayrıca, yoğunlaşan ulusal ve uluslararası kadın emek göçü, bu talep için büyük bir arz 
kaynağı yaratmaktadır. Kültürel engeller, işgücü piyasasında ayrımcılık, geleneksel cinsiyet rolleri gibi 
gerekçeler, göçmen kadınlarn kentsel işgücü piyasasındaki formel istihdam alanlarına girmelerini 
engellemektedir. Ev ve bakım hizmetleri, bu kadınların yaygın olarak istihdam edildikleri kayıt dışı 
hizmet alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. 
 
Geleneksel olarak kadınlar tarafından yerine getirilen ve toplumsal olarak değersizleştirilmiş bir emek 
biçimi olan ev içi emek (domestic labour) ve bakım emeği, metalaşarak bir ücretli emek kategorisi 
haline geldiğinde de, düşük statülü cinsiyetlendirilmiş doğası korunmuştur. Ev hizmetlilerinin çalışma 
koşullarına rengini veren iki unsur çalışmanın “ev” içinde gerçekleşmesi ve istihdamın “kayıt dışı” 
özelliğidir. Çalışmanın kayıt dışı biçimde ev içi alanda gerçekleşmesi, ev hizmetlerinde çalışanların 
düzenli ücret, çalışma saatleri, sağlıklı ve güvenli iş çevresi gibi istihdam bazlı haklarından 
yararlanamamaları önündeki en büyük engeldir.  
 
Ev işlerinin belli bir sınırının bulunmayışı, ağır iş yükü, özel hayat mahremiyetlerinin olmayışı, yetersiz 
beslenme ve barınma koşulları ve ev ve bakım işlerinden kaynaklanan psikolojik, fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik sağlık ve güvenlik riskleri,  ev hizmetlerinde çalışan kadınların karşılaştığı önemli sorunlardır.  
Ayrıca son yıllarda çok sayıda ev işçisi, temizlik sırasında camdan düşerek hayatını kaybetmiştir.  Bu 
bağlamda, ev hizmetlerinde çalışma iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir çalışma alanıdır. Ne 
var ki,  ülkemizde ev hizmetlerinde çalışanların sağlık ve güvenliği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yasasında kendine yer bulamadığı gibi, akademik ilgiden de mahrum kalmıştır.  
 
Bu çalışmanın amacı, ev ve bakım hizmetlerinde istihdam edilenlerin çalışma koşullarını inceleyerek; 
yaptıkları iş ile ilgili karşılaşabilecekleri iş sağlığı ve güvenliği risklerini farklı yönleriyle ortaya 
koymaktır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Ev ve bakim hizmetleri, kayıt dışı çalışma, kadın emeği, iş sağlığı ve güvenliği 
E-Posta: ndurusoy@pau.edu.tr 

 



Yazarlar: Tuba İmert 

Oturum Başkanı: Arif Şimşek, ÇSGB 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanında Yaptırımlar 

 
Hukuk kurallarına aykırı davranılması halinde uygulanan zorlayıcı nitelikteki devlet gücüne yaptırım 
denir. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)’de idari ve cezai olmak üzere iki çeşit yaptırım vardır. Yasalarda 
açıkça yasaklanmayan durumlarda, idarenin doğrudan bir işlem ile idare hukukuna özgü usullerle 
vermiş olduğu yaptırımlara idari yaptırım denir. Cezai yaptırım ise idari yaptırımdan farklı olarak, 
yargılama faaliyeti sonucunda ve bir yargı kararı şeklinde, devlet tarafından ve kanuna dayalı olarak 
verilen yaptırımdır. 
 
Bu gün 6331 sayılı İSG kanunu ile işverene önemli görevler verilmekte ve bu görevlerin yapılmaması 
durumunda önemli miktarda cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. İSG açısından en önemli 
aşamalardan biri olan risk değerlendirmesi, 2013 yılından itibaren bütün işyerleri için zorunlu hale 
getirilmiştir. Şüphesiz hem risk değerlendirmesi hem de diğer İSG kurallarına uyulması ve dolayısıyla 
İSG’nin tam olarak amacına ulaşması için uygulanacak yaptırımlar büyük önem arz etmektedir. İş 
kazaları ve meslek hastalıklarını yıllara göre değerlendiren birçok çalışmada, yaptırımların artmasıyla 
birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaldığı görülmektedir.  
 
Bu çalışmada 6331 sayılı İSG kanununa göre işveren ve çalışana getirilen idari ve cezai yaptırımlar 
irdelenecek ve bu yaptırımların İSG kanununun amacına uygun olup olmadığı incelenecektir. Ayrıca 
bu yaptırımların uygulanma oranı ele alınarak, İSG’nin tam olarak amacına ulaşması için daha başka 
hangi yaptırımların uygulanması gerektiği hakkında bilgiler verilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İSG Kanunu, Cezai Yaptırım, İdari Yaptırım. 
E-Posta: tuba_imert23@hotmail.com 



Selaha Çelik, Fırat Üniversitesi 

Oturum Başkanı: Arif Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Sosyal Diyalogun Rolü Ve Önemi 

 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) açısından sosyal diyalog genel olarak; işçi, işveren ve hükümet arasındaki 
sorunların çeşitli yapılaşmalar ve uzlaşmaya yönelik ikili etkileşimler ile çözüme kavuşturma 
çabasıdır. Sosyal diyaloga örnek olarak Toplu İş Sözleşmesi ve Ekonomik ve Sosyal Konsey verilebilir.  
Türk tarihinin ilk Sosyal Diyalog denemesi 1908’de II. Meşrutiyet yıllarında İttihat ve Terakkiciler 
tarafından oluşturulan İktisadiyat Meclisi adında bir danışma meclisi ile gündeme gelmiştir. Daha 
sonra Kurtuluş savaşı sonrasında 1923’de İzmir İktisat Kongresi yapılmıştır. Bu kongre Cumhuriyetin 
ilanı öncesinde ilk Sosyal Diyalog ve toplumsal uzlaşma arayışı olarak bilinir. Cumhuriyetin ilanından 
sonra 1927’de bir diyalog kurumu olan Başvekâlete bağlı Ali İktisat Meclisinin kurulması o günkü 
meclis tarafından kabul edilmiştir. Bu meclis Cumhuriyet sonrası dönemde kurulan ilk Ekonomik 
Konsey tipi yapılanma olarak bilinmektedir. Bu kongreden sonra birkaç Sosyal Diyalog girişimi olmuş, 
ancak 1978’de dönemin hükümeti ile Türk-İş arasında Sosyal Diyaloga ilişkin ilk gerçekçi adım olan 
“Toplumsal Anlaşma” imzalanmıştır. 1990’lı yıllarda Avrupa Birliği (AB)’ne adaylık, grevlerin 
artmasıyla birlikte Sosyal Diyalog Türk çalışma hayatının gündemine çok yoğun şekilde gelmeye 
başlamıştır. Bu gelişmeler sonucunda 1990’lı yıllarda sosyal taraflar arasında ikili esasta Sosyal 
Diyalog başlamıştır. 
 
2012 yılında çıkarılan İSG kanunu ile çalışma hayatına yeni düzenlemeler ve çalışanlara yönelik çeşitli 
iyileştirmeler yapılmaktadır. Şüphesiz bu kanunun amacına tam olarak ulaşması için bu kanun 
kapsamındaki işveren, çalışan ve hükümetin birlikte aynı ortak payda için çalışması büyük önem arz 
etmektedir. Bu nedenle İSG kanunun başarıyla uygulanması ve amacına ulaşması için Sosyal Diyalog 
büyük önem taşımaktadır.  
 
Bu çalışma ile İSG kanununun amacına uygun olarak uygulanması ve başarısı için yapılması gereken 
Sosyal Diyalog çalışmalarını belirlemek amaçlanmıştır. Böylece İSG kültürünün geliştirilmesi yolunda 
bir farkındalık yaratılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İSG Kanunu, Sosyal Diyalog, Toplu İş Sözleşmesi. 
E-Posta: selaha_celik23@hotmail.com 



Yazarlar: Ahmet Tozlu, Planlama Uzmanı 

Oturum Başkanı: Arif Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: Temel Politika Dokümanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği 

 
İşçi sağlığı ve işyeri güvenliği önemli bir çalışma hayatı konusu ve çalışma sorunudur. İş sağlığı ve 
güvenliği (İSG) konusunun Kalkınma Planlarında ele alınması 1963-1967 dönemini kapsayan Birinci 
Kalkınma Planı ile birlikte başlamıştır. Bu tarihten sonra tüm Planlarda alana ilişkin farklı alt başlıklara 
odaklanmak suretiyle doğrudan ya da dolaylı bir biçimde İSG konusu ele alınmıştır. Ancak uzun bir 
süre, gerek konjonktürel gelişmeler gerekse ekonomide rekabet edebilirlik, büyüme gibi konuların 
daha hayati nitelikte değerlendirilmesi sebebiyle Planlardaki önceliklendirme de genel olarak İSG 
alanının aleyhine olmuştur. Bu dönemlerde Kalkınma Planlarında; İSG’ye ilişkin tespit ve önerilerin 
istihdam, çalışma hayatı, sağlık ve sosyal güvenlikle ilgili kısımlarında yoğunlaşmış olması, konunun 
ağırlıklı olarak sanayi sektörü odaklı ele alınması, alandaki denetim ve bütüncül mevzuat eksikliğine 
vurgu yapılması gibi ortak özellikler dikkat çekmektedir. 
 
Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak gayesine paralel bir anlayışla hazırlanmış Onuncu Kalkınma 
Planı (2014-2018) başta olmak üzere yakın dönemdeki Planlarda ise konunun daha ayrıntılı ve 
öncelikli olarak ele alındığı aşikardır. Bütüncül ve katılımcı bir anlayış çerçevesinde Kalkınma Bakanlığı 
tarafından hazırlanmakta olan ve diğer üst politika belgesi niteliğinde olan Orta Vadeli Programlar 
(OVP) ve Yıllık Programlar ise Kalkınma Planlarıyla uyumlu birer ekonomik, sosyal ve kültürel politika 
aracıdırlar. Dolayısıyla İSG ile ilgili politika, öneri ve hedefler söz konusu dokümanlarda da 
işlenmektedir. Diğer yandan tüm plan ve program süreciyle uyumlu olmak üzere, belirlenen 
hedeflere ulaşılmasını sağlamaya yardımcı olacak nitelikte projelerin yer aldığı yıllık Yatırım 
Programlarında da İSG alanına yönelik projeler bu doğrultuda desteklenmektedir. 
 
Hükümet politikalarının ve kamu kurumlarının dönemlik faaliyetlerinin bütüncül ve sistemli bir 
şekilde yer aldığı söz konusu dokümanların İSG açısından tahlil edilerek gelinen noktanın analiz 
edilmesi, alanın tarihsel gelişiminin idrakini sağlamakla kalmayacak bundan sonraki çalışmalara da 
ışık tutacaktır.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışma Hayatı, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık 
Program, Yatırım Programı. 
E-Posta: atozlu@dpt.gov.tr 



Yazarlar: Müge Yıldız, Namık Kemal Üniversitesi  

Oturum Başkanı: Arif Şimşek, ÇSGB 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri 

 
Çalışanların eğitimi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalması açısından oldukça önemlidir. Eğitim 
sayesinde çalışanların yapılan iş konusundaki bilinç düzeyleri artacak, daha dikkatli ve planlı çalışmayı 
öğrenerek, iş sağlığı ve güvenliğine katkıda bulunacaklar, kendi sağlık ve mutluluklarını korumada da 
mesafe almış olacaklardır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda eğitim konusuna yer verilmiş 
ancak hangi eğitim yöntemlerinin kullanılacağı ve diğer ayrıntılar uygulamacılara bırakılmıştır. Anılan 
Kanun’da ve bağlı yönetmeliklerinde, eğitim konusu iş sağlığı ve güvenliğinde en az risk 
değerlendirmesi kadar öneme sahiptir. Risk değerlendirmesi yapılmasından sonra ilk iş önlem almak 
ve çalışanları bilgilendirmektir. Bilgilendirme ise çalışanların eğitimi ile yapılabilir. Çalışmamızda yer 
verdiğimiz bir ya da birkaç yöntem ve teknik bir arada kullanılarak verilecek olan eğitimler, belirli 
periyotlarla tekrarlanan ve uzun süreli öğrenme ve öğrenilen bilgilerin bizzat uygulanması ile 
sürdürülecektir. Tecrübeli iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri işverenle koordineli çalışarak ve 
çeşitli eğitim yöntemlerini kullanarak çalışanları eğitecek ve Türkiye’de iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının önlenmesine önemli katkılar yapacaklardır. 
 
Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini; kimlerin, ne sıklıkta, hangi kanun tüzük ve 
yönetmeliklere dayanarak ve hangi yöntemlerle verecekleri netleştirilmeye çalışılmıştır. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, eğitim, 6331 Sayılı Kanun, iş kazası, meslek hastalığı. 
E-Posta: teomanakpinar@windowslive.com 



Yazarlar:  Hamza Altınsoy / Hande Seray Tuncay / Uğur Bayar 

Oturum Başkanı: Arif Şimşek, ÇSGB 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Konu: ULUSAL İSG POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ 

Başlık: Türkiye'deki Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği 

 
3üncü Güvenli ve Sağlıklı Üniversite konferansında, katılımcılar, üniversitelerde ve araştırma 
merkezlerinde kazaları tetikleyen ve/veya insan sağlığına zarar veren değişik fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik etmenleri, sosyal, psikolojik ve ekonomik faktörleri tartıştılar. Bunlardan bazıları aşağıda 
anlatılmıştır. Kimyasal etmenler açısından bakıldığında, nano maddelerin kullanıldığı 
laboratuvarlarda patlama daha güçlü ve risklidir. Fiziksel etmenler açısından bakıldığında, en uygun 
rengi, ses aralığını ve diğer fiziksel etmenleri seçmek çok önemlidir ve bu konuda Avrupa'daki 
araştırma merkezlerinde bazı deneyler yapılmıştır. Maddi imkânların kısıtlılığı, sabit olmayan 
üniversite pozisyonları uluslararası çalışma ortamları, e-öğrenme ve bunların avantaj ve 
dezavantajları konferans boyunca çok tartışılmıştır. Üniversitelerdeki hiyerarşi en büyük 
problemlerden birisidir, çünkü profesörler, dekanlar ve rektör İSG uzmanın önerilerini ve isteklerini 
dikkate almayabilir ve İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymayabilir. Üniversitenin işverenleri olarak 
tanımlanan yöneticiler sağlıklı ve güvenlikli ortamda çalışmayı sağlamaktan sorumludur. Bu duru İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanununda düzenlenmiştir. Kanun sayesinde, sik değerlendirmesi yapmak, 
güvenlik ve yangınla mücadele planlarını yapmak, işçileri eğitmek ve bilgilendirmek, özel sektörde ve 
kamuda ve aynı zamanda üniversitelerde iş güvenliği uzmanları ve doktorları çalıştırılması zorunluluk 
oldu. Bu önlemler alındığı takdirde, çalışanları tehlikelerden, risklerden korumak kolay olacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Güvenlik ve sağlık, üniversite, araştırma, Türkiye.  
E-Posta: hamza.altinsoy@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Murat Hotaman, Fırat Üniversitesi 

Oturum Başkanı: Nihat EĞRİ 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Hasköy Salonu 

Başlık: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sendikaların İş Sağlığı Ve Güvenliği Alisinin Avrupa İle 
Karşılaştırılması 

 
Sanayileşme ile iş hayatında kendisine yer bulan İş Sağlığı ve Güvenliği algısı, sanayileşmiş 
toplumlarda önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında ülkemizdeki 
sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda beklenenin altında kaldığını söylenebilir.   
 
Ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri olan iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle her yıl 
binlerce insanımız ölmekte, on binlerce insanımız sakat kalmaktadır. Bu durumun en önemli 
nedenlerinden biri de; iş sağlığı ve güvenliğine yeterli önemin verilmemesidir.  
 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazası ve meslek 
hastalıklarından dolayı hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle gelişmekte olan bir ülke olarak bu 
konuda gelinen noktanın anlaşılması açısından bu çalışma oldukça önem arz etmektedir.  
 
Sendikalar hem mesleki örgüt hem birer sivil toplum kuruluşu olarak üzerine düşeni layıkıyla 
yapabilseler çalışma hayatında birçok soruna çözüm bulunabilir. Ancak ülkemizde sendikalar bunları 
yapmak yerine daha çok ücret sendikacılığı ile uğraşmışlar ve bu konuyla uğraşmaya devam 
etmektedirler. Bu durum da çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesinde yeterli seviyeye 
ulaşılamamasına sebep olmaktadır.  
Belirlenmiş bazı Avrupa ülkeleri çalışanları üzerinde yapılan sendikalarla ilgili araştırmada,  
sendikaların gelişmiş ülke çalışanlarının haklarını almasında oldukça etkili olduğu, İş Sağlığı ve 
Güvenliği kültürünün işçilere benimsetildiği, işçiler arasında yaygınlaştırıldığı ortaya çıkmaktadır. 
Bu araştırmada, Türkiye’de sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda rolü ve önemi araştırılacak, 
yeterli – yetersiz olma durumu tartışılacak, sorunlar tespit edilerek gerekli çözüm önerileri 
geliştirilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Sendikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı 
E-Posta: murathotaman@mail.com 



Yazarlar: Mutlu Kutlu, VİKO ELEKTRİK 

Oturum Başkanı: Hüseyin OKUYUCU, ÇSGB 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Balat Salonu 

Başlık: İSG Yönetim Sistemleri 

 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ 
 
İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) Sistemi; VİKO’da gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında 
oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, tehlike tanımlamalarına göre insan, makine, malzeme, çalışma 
ortamı boyutları ve acil durum yönetimi açısından risklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin 
alınması, İSG organizasyonunun ve kontrol sistemlerinin tanımlanması ve sistematik olarak 
gerçekleştirilmesi ile çalışma ortamının iyileştirilmesini sağlar. İSG Sistemi, OHSAS 18001 İSG Yönetim 
Sistemi Standardı ve 6331 sayılı İSG Kanununa göre yönetilir.  
 
RİSK YÖNETİMİ  
Risk analizleri iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve bölüm çalışanlarından oluşturulmuş risk analizi 
ekibi ile süreç bazlı olarak yapılmaktadır. Yapılan risk analizi sonucunda; alınan önlemler, yasal 
uygunluk, iş kazaları, eğitim ihtiyacı gibi konular incelenir ve risk derecesi belirlenir. Risk derecelerine 
göre alınacak önlemler belirlenir, faaliyetler planlanır ve gerçekleştirilir. Faaliyetler tamamlandıktan 
sonra alınan önlemlerin yeterli olup olmadığının kontrolü yapılır.  
SEÇ (SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE) KOMİTESİ Üretim bölümleri çalışanlarından oluşan SEÇ Komitesi, 
sağlık, güvenlik ve çevre konularında uygulamaların yayılımı ve etkinliği konusunda çalışmalar 
yürütür. 3’er aylık periyotlarla denetimler gerçekleştirir.  
 
RAMAK KALA SİSTEMİ  
Ramak Kala bildirimleri idari çalışanlar tarafından kullanıcı bilgisayarlarından, üretim çalışanları için 
üretim alanlarında bulunan Kiosk bilgisayarlardan VİKO Intranet sistemi kullanılarak yapılır. Ramak 
Kala bildirimleri iş güvenliği uzmanı tarafından incelenerek gerekli önlemler alınır.  
 
EĞİTİM  
Tüm çalışanlarımız için, yaptıkları iş kapsamına göre ilgili yönetmelikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda 
planlanan eğitimler gerçekleştirilir. İşbaşı yapan tüm personel için çalışmaya başlamadan İSG 
oryantasyon eğitimleri düzenlenmektedir.  
7S YÖNTEMİ  
7S, 5S tekniğine Güvenlik ve Tasarruf adımlarının eklenmesi ile VİKO tarafından oluşturulmuştur. 7S 
adımları; 1. Ayıklama 2. Düzenleme 3. Temizlik 4. Güvenlik 5. Tasarruf 6. Standartlaştırma 7. 
Sürdürme Güvenlik adımında çalışma ortamında gerekli düzenlenmelerin yapılması ile olası 
tehlikelerin net bir şekilde tespit edilmesi, önlemlerin alınarak iş kazası risklerinin azaltılması 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda riskler görselleştirilerek çalışma bölgelerine asılmakta ve çalışanlar 
bilinçlendirilmektedir.  
 
İSG PERFORMANS GÖSTERGELERİ  
İSG performans göstergelerimiz, stratejik yönetim sürecimizin temel aracı olan Balanced Scorecard 
sistemi üzerinden takip edilmektedir. 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  VİKO İSG Yönetim Sistemi 
E-Posta: mkutlu@viko.com.tr; akarabulut@viko.com.tr 



Thoralf Klehm, Mibrag Consulting International Gmbh 

Oturum Başkanı: Hüseyin OKUYUCU, ÇSGB 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Balat Salonu 

Başlık: Mibrag Mbh´Nın İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

 
Almanya’da linyit madenciliği sektöründe çalışan en büyük şirketlerden biri Mitteldeutsche 
Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG) şirketini temsil edip bizim iş sağlığı ve güvenliği yönetim 
sisteminin pratik uygulamalarını İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nda sunmaktan gurur duyarız. 
MIBRAG 2005 yılından itibaren iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri değerlendirmesinin 
sonucunda verilen „Sicher mit System“ ("Sistemli Güvenlik") mührünü kazanmaktadır. Son aldığımız 
sertifika 2015'e kadar geçerlidir. Bu sertifika MIBRAG ISO 14001 ve OHSAS 18001 gereklerini 
başarıyla uyguladığını gösterir. Buna ek olarak, 2013 yılında MIBRAG RoSPA kurumun tarafından İş 
Sağlığı ve Güvenliği Gümüş Madalyayi aldı. Iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin gereksinimleri 
MIBRAG´ın kurumsal el kitabında tanımlanır ve ayrıntılı olarak, iş güvenliği ve çevre koruma ile ilgili iç 
yönetmelik ve talimatlarında açıklanır. Kurumun iş güvenliğini sağlamak için MIBRAG´da düzenli 
talimatlar, eğitimler ve denetimler yürütülmektedir. MIBRAG´ın tüm çalışanları kendi iş yerlerinde 
yönetmeliklere uyumaktan sorumlulardır. Sunumumuzda İş Sağlığı ve Güvenliği alanında şirketin en 
iyi uygulamalarını açıklayıp yonetim sistemimizin olumlu etkilerini sunacağız 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Madencilik, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, en iyi uygulamalar, ISG Eğitim 
E-Posta: Thoralf.Klehm@mibrag-consulting.de,  Olesia.Tkachenko@mibrag-consulting.de 



Dr. İsrafil KAYABALI, Jeoloji Yük. Müh., Koru Hastaneleri İş Güv. Uzmanı, Ankara, Prof. Dr. Halim 
MUTLU, Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 

Oturum Başkanı: Hüseyin OKUYUCU, ÇSGB 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Balat Salonu 

Başlık: Tıbbi Mineraloji’nin İsg Açisindan Önemi Ve Mineralojik Risk Etmenleri İle İlgili Bazi 
Saptamalar 

 
Minerallerin insan sağlığına etkileri jeoloji ve tıp bilimlerinin tarihi geçmişinden beri bilinmektedir. 
Minerallerin oluşturduğu madenler ve taşlar fiziksel ve kimyasal özellikleri itibariyle eczacılıkta ve 
tedavide kullanıldıkları gibi, çeşitli meslek hastalıklarının da sebebi olmaktadırlar. Solunum, sindirim 
ve cilt teması yoluyla insan sağlığını olumsuz etkileyen bu mineraller (asbest, silis, bor, zeolit vd.) 
Tıbbi Mineraloji’nin ana konusunu teşkil etmektedir. Günümüzde birçok araştırmaya konu olmuş bu 
minerallerin, çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini maruziyet eşik değerlerinin altında tutmak için 
Tıbbi Mineraloji içeriklerinin kontrol edilmesi önem arzetmektedir.  
 
Maden ve taş işleriyle uğraşan işyeri risk değerlendirmelerinde, kontrol tedbirlerinin uygulanmasında 
ve çalışanların meslek hastalıklarına maruziyetlerinin en aza indirilmesinde kullanılacak en önemli 
verilerden biri de faaliyet alanındaki litolojik birimlerin Mineralojik, Petrografik ve Kimyasal analiz 
değerleridir. Bu analizler, minerallerin, kimyasal bileşimleri, tane boyları, kristal sistemleri ve tenör 
dağılımları gibi fizikokimyasal özelliklerini belirleyen değerlerdir. Sektörde faaliyet gösteren 
işyerlerinde sağlık/güvenlik dokümanları ve planları arasında yer alması gereken bu “analiz raporları” 
sayesinde İSG profesyonelleri, saha ve ortam gözetimlerinden elde edeceği bilgilerle birlikte risk 
değerlendirme çalışmalarını daha sağlıklı yapacak ve çalışanlara verecekleri eğitimlerle önemli bir 
boşluğu doldurmuş olacaklardır. 
 
Öte yandan, sektörde silika mineralinin kristalen olmasının maruziyeti daha etkili hale getirdiği veya 
mermer tozunun solunum açısından diğer (kuvars, kömür vb.) tozlara göre daha az tehlike 
oluşturduğu gibi, eksik bilgilerden kaynaklanan yanlış algılamalara dayalı bazı değerlendirmeler 
saptanmıştır. Halbuki silikoz hastalığı pomza taşı örneğinde olduğu gibi, daha çok, kristalize olmamış 
(amorf) silis mineralinden oluşmaktadır. Mermer ifadesi ise kesilip, parlatılabilen bütün taşlar için 
kullanıldığı için, adlandırmalarda veya risk değerlendirmelerinde mineral içeriği esas alınmalıdır. Zira 
“granit mermeri” örneğinde olduğu gibi sert taşların mineralojik bileşiminde yüksek oranlarda silis 
minerali bulunmaktadır. 
 
“Tıbbi Mineraloji” teriminin sektör terminolojisine girmesi ve içeriklerinin dikkate alınması ile önemli 
bir açılım sağlanacağı ümit edilmektedir. İSG Profesyonellerinin görev ve sorumluluklarını yerine 
getirmelerinde katkısı olacak bu konunun İSG eğitimi veren kurumlarda ders olarak okutulmasının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Tıbbi Mineraloji 
E-Posta: ikayabali@hotmail.com 



Yazarlar: Yasin Dursun SARI, Senayi DÖNMEZ 

Oturum Başkanı: Ümit TARHAN 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Balat Salonu 

Başlık: Mermer Sektörü İçin Yeni Bir Risk Değerlendirme Yöntemi 

 
Değişik amaçlar için kullanılan birçok risk değerlendirme yöntemi bulunmaktadır. Bazı yöntemler 
teknik sistem ve süreçleri analiz etmek için kullanılırken, bazıları da insanların çalışma faaliyetleri ile 
işle ilgili ve çalışma ortamındaki tehlikeleri analiz etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca belirli işyerleri 
için geliştirilmiş yöntemler de bulunmaktadır. 3T Risk Değerlendirme yöntemi değişik sektörlerde 
uygulanmak üzere tasarlanmış ve de küçük ölçekli veya kurumsal firmalarda da kullanılabilmektedir. 
Bu çalışmada mermer sektörü için uyarlanmış 3T Risk Değerlendirme yöntemi ve uygulama örnekleri 
verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Risk Değerlendirme, Mermer, 3T Risk Değerlendirme Yöntemi  
E-Posta: yasindsari@hotmail.com 



Yazarlar: Necmi Türer 

Oturum Başkanı: Kenan YAVUZ, ÇASGEM 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

 Yer: Kasımpaşa 1/2 Salonu 

Başlık: Makine Emniyeti ve Risk Değerlendirmesi 

 
Metal Sektöründe ciddi kazaların temel sebebi, makine koruyucularının ya da emniyet 
fonksiyonlarının eksik olması ya da yanlış kullanılmasıdır. Bununla birlikte tasarım hatalarının 
kullanıcıyı üretim gereksinimlerinden dolayı manipülasyona teşvik etmesidir. 
 
Yeni yaklaşım; 
- “Yeni makinelerin” CE Direktiflerine ve EN Standartlarına uygun olarak satın alınması 
- Yeni-eski tüm makinelerde kullanmaya başlamadan önce “Risk Değerlendirmesi”nin yapılması 
- “Eski makinelerde” güncel yönetmelik ve Standartlar dikkate alınarak "Retrofit" uygulanması 
Yapılacak bu sunumda bu yaklaşımların önemi ve çözümlerin uygun yapılması için gerekli ipuçlarının 
verilmesi hedeflenmiştir. Riskler bir pres üzerinden örnekle anlatılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Makine Emniyeti, İş Güvenliği, Risk Değerlendirmesi, Risk Analizi, CE işareti, 
Retrofit, Pres, Emniyet, Makine Direktifi 
E-Posta: necmi.turer@bshg.com 



Yazarlar: Yazarlar: Tuğçe ÖZEN, Nilüfer ÖZKAN 

Oturum Başkanı: Kenan YAVUZ, ÇASGEM 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Yer: Kasımpaşa 1/2 Salonu 

Başlık: Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri  Üzerine Araştırma 

 
Metal sektörü, dökümcülük, kaynakçılık ,   metal kesme, hurda eritme ,  yüzey şekillendirme gibi işleri 
içeren ve ülkemizde önemli yere sahip bir sektördür. SGK işyeri ve çalışan sayısı istatistiklerine 
bakıldığında 2012 yılında metal sektöründeki işyeri sayısının 187.127 ve sigortalı çalışan sayısının ise 
1.547.712 olduğu görülmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde; bu 
sektörde yapılan işler çoğunlukla tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Metal sektörü, 
yüksekte çalışma, ağır yük kaldırma, toz, gürültü ve kimyasal maruziyeti gibi birçok  tehlikeyi 
bünyesinde barındırmaktadır. Bu tehlikeler işitme kaybı, solunum yetmezliği, uzuv kaybı gibi ciddi 
sağlık problemlerinin yanı sıra ölümlü kazalara da sebep olabilmektedir. Risklerin belirlenerek 
derecelendirilmesi ve çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, çalışanları ve işverenleri bu olumsuz 
sonuçlardan kurtaracaktır. Bu çalışmanın amacı, metal sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde 
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulabilmesi adına tehlikeleri belirlemek ve bu alanda 
yapılan saha çalışması sonuçlarının paylaşılmasıdır. Bu amaçla metal sektöründe faaliyet gösteren 
işyerlerinde incelemeler gerçekleştirilerek, metal sektöründeki tehlikeler gözlemlenmiştir. Metal 
sektöründeki tehlikeler 3T risk değerlendirmesi metodundaki başlıklara paralel olacak şekilde,  
zemin- yollar, düzen-temizlik, iç nakliye, makineler ve el aletleri, yangın-patlama güvenliği ile  ilgili 
tehlikeler ve yüksekte çalışma, fiziksel, kimyasal, biyolojik  ve ergonomik  tehlikeler olarak ele 
alınmıştır. Sonuç olarak bu çalışmada;  metal sektöründe ortaya çıkabilecek tehlikeler ve riskler 
tanımlanarak sektöre yönelik iyi ve kötü uygulama örnekleri değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  İş Sağlığı ve Güvenliği, Metal Sektörü, Tehlikeler, İyi uygulama ve kötü uygulama 
örnekleri. 
E-Posta: tugce.ozen@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Melis ÖZMEN 

Oturum Başkanı: Kenan YAVUZ, ÇASGEM 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Yer: Kasımpaşa 1/2 Salonu 

Başlık: Kum Kalıba Döküm Yönteminin İş Sağlığına Etkileri ve Çözüm Yolları 

 
Dökümhanelerin yaklaşık %70 inde kullanılan kum kalıplar ısı geçirimliliğinin yüksek oluşu ve 
malzemeye kalıp şeklinin verilebilmesinden dolayı özellikle karmaşık şekilli parçaların yapımında 
kullanılmaktadır. Kum kalıba döküm, iş sağlığı açısından değerlendirildiğinde sağlıksız olsa da kalıp 
maliyetlerini düşürmesi sebebiyle tercih nedenidir. Dökümhanelerin kum alanlarında alınacak 
önlemler çalışan sağlığının korunması açısından önem arz etmektedir. Silis tozu kumun kullanıldığı 
her işlemde ortaya çıkan ortak problemdir. Bu sorun en başta kumun hazırlanması esnasında ortaya 
çıkmaktadır. Kumun hazırlanması; döküm kumuna organik bağlayıcı ve suyun karıştırılmasından 
ibaret olup karıştırma esnasında havaya yayılan tozlar ortamda bulunan çalışanın sağlığına zarar 
vermektedir. Buradaki maruziyet, kumun kapalı tamburlarda karıştırılması ile giderilebilir. Kum kalıba 
dökümde çalışan sağlığına zarar veren diğer bir maruziyet prosesi ise kalıp yapımı ve kalıp bozma 
işlemleridir. Kalıp yapımı, içine döküm yapılacak şekillerin eldesi için kalıp kumu kullanılarak modelin 
negatifi çukurların hazırlanmasıyken kalıp bozma işlemi, döküm sonrasında kalıbın darbeli sarsma ile 
dağıtılmasıdır. Her iki proseste de görülen sağlık sorunları ortaktır. Ancak, kalıp bozma sırasında 
ortama yayılan kum sıcak metalle temas ettiği için sertleşmekte ve havadaki silis konsantrasyonunu 
arttırmaktadır. Bu sorunun aşılması için işyeri zemininin daha inşa aşamasında yivli malzemeyle 
döşenmiş olması gerekmektedir. Ancak,zemin üzerinde yapısal değişiklikler yapmak sonradan 
gerçekleştirilmesi maliyeti artırdığından işverenler bu önlemi almaktan kaçınmaktadırlar. Bu durum 
çalışan sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Diğer bir husus ise, zeminin düzenli olarak ıslatılmasıdır. Yere 
kümelenmiş tozlar ıslatılmadıkça tekrar askıya geçerek çalışanlar tarafından solunmakta ve silis kumu 
kullanıldığı taktirde serbest silika bulunması nedeniyle silikozis hastalığına ortam hazırlamaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Kum kalıba döküm, Kalıp, Silikozis 
E-posta: mozmen@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Elif Tavzar 

Oturum Başkanı: Kenan YAVUZ 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Kasımpaşa 1/2 Salonu 

Başlık: Metal Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmalarının Sahada Uygulanmasının Zorlukları 

 
20 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ülkemizdeki 
çalışma hayatında yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu tarihten öncesi ile karşılaştırıldığında devrim 
niteliği taşıyan kanun, uygulamada bazı sıkıntılar yaşanması sorununu da beraberinde getirmiştir. 
Özellikle küçük işletmelerdeki işveren ve  
 
işçilerin yeni oluşturulmaya çalışan iş sağlığı ve güveliği bilincini reddettikleri gözlenmekte, eski 
alışkanlıklarını sürdürmeye çalıştıkları fark edilmektedir. Ancak diğer taraftan kanunun yaptırım gücü, 
ihlalleri caydırıcı hale getirmektedir. Söz konusu yaptırımlar işverene büyük para cezaları, çalışanlara 
ise iş sözleşmesinin feshi gibi şekillerde yansımaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin oldukça önem arz 
ettiği sektörlerin başında da metal sektörü gelmektedir.  
 
Metal sektörü, İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre ülkemizde “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” olarak 
sınıflandırılan bir iş koludur. Otomasyondan çok insan gücüne ihtiyaç duyulan bu sektör, üretim 
yöntemleri ve prosesleri bakımından da çalışanlarını fiziksel olarak zorlamaktadır. Fiziksel güce 
ihtiyaç duyulması sektörün zorluğunu ve tehlike durumunu tasdiklemektedir. Türkiye’de de genel 
olarak sektörün çalışma koşulları eğitim seviyesi düşük insanlar tarafından kabul edilmektedir. Bu 
noktada saha çalışmaları oldukça güçleşmektedir. Bir de işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği 
çalışmalarında çalışanları bireysel olarak korumaya yönelik önlemler alması özellikle işe yeni başlayan 
personelde firma hakkında olumsuz düşünceler uyandırmakta ve kişinin istifa etmesine neden 
olmaktadır. Özellikle bazı pozisyonlarda sürekli değişen personel üretim ile ilgili diğer konularda 
sorun yarattığı gibi iş sağlığı ve güvenliği konusunda da probleme neden olmaktadır. Bu çalışma, 
metal sektörüne hizmet veren Karyer Group şirketlerinde metal sektöründe iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda yaşanan zorlukların örneklerle incelenerek değerlendirilmesini amaçlamaktadır. 
Durumun belli ölçüde ortaya konmasının ardından sorunlara çözüm önerileri  
getirilmesi hedeflenmekte ve bu doğrultuda çalışmalar yapılması planlanmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  metal sektörü, saha uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği 
E-Posta: eliftavzar@gmail.com 



Yazarlar: Erdem Babaarslan, Meryem Karabulut, Selin Algan, E. Tuğba Karadoğan, İlkay Ertekin 

Oturum Başkanı: Kenan YAVUZ 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Kasımpaşa 1/2 Salonu 

Başlık: İş Yeri Ortamında Nanomalzeme Maruziyetinin Belirlenmesi 

 
Küçük boyutlu parçacıklara maruziyet çalışan sağlığı açısından yüksek risk teşkil etmektedir. Küçülen 
parçacık boyutuyla paralel olarak malzemenin fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özelliklerinde büyük 
değişimler gözlenmektedir. Nanoteknolojinin gelişimiyle malzemeler nano boyutta üretilmeye ve 
kullanılmaya başlanmıştır. Farklı iş kollarında uygulama alanına sahip bu teknolojiyle üretilen “nano” 
boyuttaki malzemelerin sayısı hızla artmaktadır. Bununla paralel olarak bu malzemelerle etkileşim 
içerisinde olan çalışan sayısı da artırmaktadır. Bu teknoloji kullanılarak yapılan araştırma ve üretim 
faaliyetleri sırasında çalışanların nanomalzemelere maruziyeti söz konusudur. Çalışanların bu 
malzemelere maruziyetinin önlenmesi ve bu teknolojinin güvenli gelişiminin sağlanması 
hedeflenmektedir. Geçmişte Asbest örneğinde yaşanan acı tecrübelerin nanoteknoloji adına 
yaşanmaması, bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu açığa çıkabilecek risklerin de önlenmesi temel 
hedeflerdir.  
 
Maruziyet yolu, miktarı ve maruziyet etkileri nanomalzeme maruziyeti için önemli parametrelerdir. 
Nanomalzeme maruziyeti üç yolla gerçekleşir; solunum, deri ve yutma. Bu üçü arasında solunum ile 
maruziyet en olası maruziyet yoludur. Nano yapıların boyutları çok küçüktür, bununla paralel olarak 
kütleleri de oldukça hafiftir bu nedenle en küçük bir hava akımıyla havaya karışabilmektedirler. 
Yeterli lokal havalandırmanın olmadığı ve mühendislik önlemlerinin yetersiz kaldığı çalışma 
alanlarında nano boyuttaki malzemelere maruziyet kaçınılmazdır. Nanomalzeme maruziyetini 
kontrol etmeye, azaltmaya ve işyeri ortamında ölçümünü gerçekleştirmeye yönelik henüz standart 
bir metot geliştirilememiştir ve spesifik bir nanomalzemeye yönelik maruziyet sınır değeri de kesin 
olarak belirlenememiştir. Bu durumun nedeni söz konusu teknolojinin yeni bir teknoloji olması ve bu 
alanda yapılan toksikolojik çalışmaların da henüz tamamlanmamış olmasıdır.  
 
Azalan parçacık boyutu malzemenin yüzey alanını muazzam bir şekilde arttırmaktadır, bu durumda 
nanoparçacık maruziyeti incelenirken “miktar” ile beraber “parçacık yüzey alanı”, “parçacık boyutu” 
ve “parçacık sayısı” da etkili parametrelerdir. Bu nedenle, nanomalzeme maruziyeti belirlenirken 
farklı ölçüm ve analiz metotlarının bir arada kullanılması gerekmektedir. Bu çalışmada, çalışma 
ortamında nanomalzeme maruziyetini belirlemeye yönelik kullanılan yöntemler, cihazlar ve bunların 
etkinliği tartışılmıştır. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Nanomalzeme, Nanoparçacık maruziyeti, Ölçüm, Analiz, Güvenli nanoteknoloji 
E-Posta: ebabaarslan@csgb.gov.tr 



Yazar: Z. Burcu MERCAN 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşat DÜNDAR, Atılım Üniversitesi 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: Toz Patlamaları 

 
Üretim sırasında ortaya çıkan toz, özellikle metal, ahşap ve gıda sektörlerinde tozun çeşidi ve ortam 
koşullarına bağlı olarak patlamaya ve patlamalar sonucunda ölümlü iş kazalarına neden olabilir. 
Meydana gelen birincil toz patlamasını ikincil patlamaların izlemesi meydana gelebilecek etkiyi ve 
hasarı oldukça büyütür.  
 
2003 yılında ABD’de bir ilaç fabrikasında meydana gelen toz patlaması sonucunda 6 çalışan hayatını 
kaybetmiş, 38 çalışan yaralanmıştır. Yine ABD’de de 2008 yılında bir şeker fabrikasında meydana 
gelen toz patlaması sonucunda 14 çalışan hayatını kaybetmiş, 36 çalışan yaralanmıştır. Her iki kazada 
da tesislerin tamamen kullanılamaz hale geldiği açıkça görülmektedir.  
 
Ülkemizde 2013 yılının Ocak ayında bir makarna fabrikasında meydana gelen iş kazasında, irmik 
silosunda bulunan ürünün bozulmasına bağlı olarak oluşan metan gazının ateş kaynağı ile birleşmesi 
nedeniyle birincil patlama yaşanmış, bu patlama sonrası askıda kalan toz, ikincil patlamalara neden 
olmuş ve olay 1 çalışanın ölümü, 4 çalışanın ağır yaralanması ile sonuçlanmıştır.  
 
Sunulacak bildiride proaktif yaklaşım doğrultusunda, toz patlamalarının oluşma şartları, önleyici ve 
bastırıcı tedbirler üzerinde durulacak, ayrıca yaşanmış olan iş kazasının analizi yapılarak konunun 
önemi vurgulanacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  iş kazası, tutuşabilir toz, patlama, toz patlaması, İSG 
E-Posta: zbmercan@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Şenol ŞİRİN, Emine ŞİRİN 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşat DÜNDAR, Atılım Üniversitesi 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: Forklift İle Meydana Gelen İş Kazalari Ve Güvenlik Önlemleri 

 
Elektrikli, benzinli, LPG’li ve dizel enerji türleriyle çalışabilen Forklift, çeşitli sanayi kuruluşlarında, 
insan gücünün yetmediği ağır yüklerin, yakıt ve kimyasal madde tankların, çeşitli yöntemlerle 
ambalajlanmış ürünlerin kaldırılması ve/veya istenilen yere götürülmesi için kullanılan iş makinesidir. 
Taşıma işlemi sırasında; kullanıcı hatalarından, uygun aparatla yük taşınmamasından, taşıma 
kapasitesinin üstünde yük taşınmasından, iş makinesinin zamanında bakım yapılmamasından v.b. 
dolayı iş kazaları meydana gelmektedir. TÜİK’in yapmış olduğu bir araştırmaya göre; bir yıl içinde 
çeşitli sektörlerde istihdam edilenlerin %2,9’unun işle ilgili kaza veya rahatsızlığa maruz kaldığı tespit 
edilmiştir. Bu çalışma ile Forklift ile meydana gelebilecek yaralanmalı ve/veya ölümlü iş kazaları ve 
önlemlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Forklift, İş Kazası, İnsan Sağlığı 
E-Posta: senolsirin@duzce.edu.tr, eminesirin@duzce.edu.tr 



Yazarlar: Mehtap BAR, Canan ÇELİK, Yüksel ÇELİK 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşat DÜNDAR, Atılım Üniversitesi 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: Türkiye’de Meydana Gelen İş Kazalarının Sınıflandırılması Ve Yıllara Göre İstatistik Dağılımı 

 
Bu çalışmadaki amaç, Türkiye’de meydana gelen iş kazalarını sınıflandırarak, 2008 – 2013 yıllarına 
göre dağılımını incelemektir. Ayrıca çalışmamızda, iş kazalarını değerlendirerek önleyici faaliyetlerin 
tespitinde meydana gelen sorunların çözümüne yönelik olarak kazaların nasıl değerlendirilmesi, 
gerekli sorumlulukların nasıl paylaşılması gerektiğine dair bilgiler yer almaktadır. İş kazalarının 
sonuçlarını dikkate alarak, kaza olayının sonuçlarına, olay sonucu oluşan zararın niteliğine, olayın 
meydana gelme şekline bağlı olarak değişik şekillerde sınıflandırma yapılacaktır 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  İş kazası, tehlike, önleyici faaliyet 
E-Posta: mehtapbar@duzce.edu.tr 



Yazarlar: Harun ATILGAN, Maden Mühendisi-İş Başmüfettişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşat DÜNDAR, Atılım Üniversitesi 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: Karbondioksit Ile İlgili Iş Kazaları 

 
Çeşitli işyerlerinin kapalı ortamlarında meydana gelen kazalar çoğunlukla metan zehirlenmesi olarak 
gösterilmektedir. Oysa bu çoğu zaman yanıltıcıdır. Aslında olay CO2 nedeniyle oksijen yetersizliği ve 
CO2’nin neden olduğu narkoz etkisi olduğu tezi savunulacaktır. Aşağıdaki özellikli kazalardan 
örneklerle meydana gelen kazaların nedenleri ile alınması gerekli tedbirler açıklanarak ve bu şekilde 
farkındalık oluşturmaya çalışılacaktır. 
 
1986-Kamerun Nyos Volkanik Krater Gölü’nden sızan CO2 nedeniyle çevre köylerde meydana gelen 
toplu ölüm olayı (bin 700 ölü!!!) 
1999-Tarsus Şehir merkezi kanalizasyon inşaatında meydana gelen kaza (4 ölüm),  
2003-Adana, Atık Kağıt Geri Dönüşüm Fabrikasında meydana gelen kaza (3 ölüm)  
2007-Adana-Ekim, Atık Su Arıtma Tesisinde meydana gelen kaza (3 ölüm, 2 yaralı),  
2008-İskenderun-Ağustos, Krom Madeni Ocağında meydana gelen kaza (2 ölüm),  
2009-Pozantı, Şalgam Suyu Üretim tesisinde meydana gelen kaza (1 ölüm) 
2013-Muğla-Milas, Atık su arıtma tesisinde meydana gelen kaza (7 ölüm) 
Olaylarının nedenleri ile alınması gerekli tedbirler açıklanacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Karbondioksit, metan, boğucu gaz, kapalı ortam, maden, iş kazası, ölüm, toplu 
ölüm, Nyos Krater Gölü  organic madde, fermantasyon, reaksiyon bozuşma  
E-Posta: hatilgan@csgb.gov.tr , h-atilgan@hotmail.com 



Yazarlar: Harun ATILGAN, Maden Mühendisi-İş Başmüfettişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşat DÜNDAR, Atılım Üniversitesi 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: Kömür Madeni Dışındaki Metan Patlama Kazaları 

 
Kömür madeni işletmeleri dışındaki işyerlerinde  
1- Ağustos-1992, Tekirdağ/Çorlu Mensucat Fabrikası metan patlaması  
(32 ölüm, 84 yaralı),  
2- 1993-İstanbul/Ümraniye Çöp Toplama Alanı metan patlaması  
(27 ölüm, 12 kayıp) 
3- 1985-Kayseri/Yahyalı’da kurşun-Çinko Madeni Metan Patlaması   
(1 ölüm 2 yaralı),  
4- 2012-Haziran G.Antep/Nizip Hancağız Barajı’nda  Metan Patlaması  
(2 ölüm),  
5- 2013-G.Antep Oto Boya Atelyesi Metan Patlaması  
(4 ölüm, 3 Ağır yaralı)  
Yukarıdaki işyerlerinde meydana gelen metan patlamaların nedenleri ile alınması gerekli tedbirler 
açıklanacaktır. Değişik işyerlerinde meydana gelmiş özellik arz eden kazalardan örnekler verilerek, 
metan gazının hangi koşullarda oluştuğu ve patlamaya neden olduğu anlatılmaya çalışılmış ve bu 
şekilde farkındalık oluşturmaya çalışılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  metan, patlama, patlayıcı gaz, kapalı ortam, maden, iş kazası, ölüm, toplu 
ölüm,organic madde, fermantasyon, reaksiyon bozuşma  
E-Posta: hatilgan@csgb.gov.tr , h-atilgan@hotmail.com 



Yazarlar: Ercüment N. DİZDAR, Senayi DÖNMEZ, Muharrem ÜNVER, Yusuf KURTGÖZ 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşat DÜNDAR, Atılım Üniversitesi 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Tophane Salonu 

Başlık: Demir Çelik Endüstrisinde Karşilaşilan İş Kazalarinin İstatistiki Analizi 

 
Endüstriyel üretim sistemlerinin en değerli elemanı insan ve dolayısıyla güvenliğidir. İnsanın 
üretimde karşılaşması muhtemel tehlikelere karşı korunması gerekir.  Ülkemizde İnşaat Sektörüne 
malzeme veren Demir Çelik Endüstrisinde (DÇE) çalışanlarının en büyük problemi iş kazalarıdır. İş 
gücü kayıplarının yüksekliği de bu konuda yapılacak araştırmaların önemini ortaya koymaktadır. 
Yapılan bu çalışmada, Demir Çelik Endüstrisinde çalışan iş görenlerin iş kazalarına karşı korunabilmesi 
için alınacak önlemlere yönelik istatistiksel araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada, bu endüstride 2004-
2010 yılları arasında vuku bulan iş kazaları, istatistiki olarak analiz edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Tehlike Değerlendirme, Demir-Çelik Endüstrisi, Risk Analizi, İnşaat Sektörü 
E-posta: endizdar@ karabuk.edu.tr, sdonmez@karatekin.edu.tr, muharremunver@karabuk.edu.tr, 
ykurtgoz@karabuk.edu.tr 



Yazarlar: Hüseyin Koçak 

Oturum Başkanı: Selçuk YAŞAR, ÇSGB 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Cibali 1-2-3  Salonu 

Başlık: İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alinacak Sağlik Ve Güvenlik Önlemleri Ve İş Sağliği Ve Güvenliği 

 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2010 yılı verilerine göre Türkiye’de faaliyet gösteren 1.325.749 
işyerinde yaklaşık 10 milyon kişi istihdam edilmektedir. Bu işyerlerinde Sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamının oluşturulması, çalışma hayatının en önemli unsurlarından birisidir. İşyerlerinde çalışanlar 
için insan sağlığı ve güvenliği açısından çeşitli tehlikeler bulunmaktadır. Bu tehlikeler çalışanlar 
açısından yaralanma ve ölümlerine neden olabilecek riskler oluşturmaktadır.  
 
İşyerlerine ait çalışma alanları, çalışanların iş faaliyeti için girip çıkabileceği bina ve tesisler ile 
dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayane ve bakım, beden ve mesleki eğitim 
yerleri gibi eklentilerde yer alan tehlikelerin önceden belirlenip sağlık ve güvenlik önlemlerinin 
alınması yaralanma ve ölümleri azaltabilir. İşyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari 
sağlık ve güvenlik şartlarını belirlemek amacıyla Avrupa Birliği’nin (AB) 89/654/EEC sayılı İşyerinde 
Sağlanması Gereken Asgari Sağlık ve Güvenlik Gerekleri Hakkındaki Konsey Direktifi yer almaktadır. 
Türkiye AB uyum süreci içerisinde söz konusu direktifle ilgili 2004 yılında İşyeri Bina ve Eklentilerinde 
Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. 2012 yılında 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlandıktan sonra ilgili yönetmelik 2013 yılında güncellenmiştir.  
 
Bu araştırma da işyeri bina ve eklentilerinin insan sağlığı ve güvenliği açısından oluşturduğu riskler 
ele alınmış ve söz konusu yönetmeliğin uygulama açısından yeterli olup olmadığı varsa eksikliklerin 
ortaya konulması ve AB’nin ilgili Konsey Direktifi ile uyumu açısından eleştirel bir bakış açısı ile 
değerlendirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  iş sağlığı ve güvenliği, işyeri bina ve eklentilerindeki sağlık ve güvenlik önlemleri, 
koruma ve önleme. 
E-Posta: huseyinkocak@comu.edu.tr 



Yazarlar: Emine Şirin, Gülşah Akıncıoğlu, Sıtkı Akıncıoğlu 

Oturum Başkanı: Selçuk YAŞAR, ÇSGB 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Cibali 1-2 -3  Salonu 

Başlık: Torna Tezgâhinda Meydana Gelen İş Kazalari Ve Güvenlik Önlemleri 

 
Son yıllarda iş güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalara büyük önem verilmesine rağmen ülkemizde 
yapılan çalışmalar gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Yapılan yasal düzenlemelerle iş kazalarının 
önlenmesi yetersiz kalmaktadır. Yasal düzenlemelerin yanında İş kazalarının yaşandığı birçok alan da 
bu konularla ilgili araştırmalar yapılarak işçilerin ve işverenlerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. İş 
Kazası ve Meslek Hastalıkları 2012 İstatistiklerine göre makine ve ekipman imalatı alanında 2235 adet 
iş kazası olduğu görülmektedir. İmalat sanayinde torna tezgâhının önemli bir yere sahip olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda bu tezgâhın iş güvenliği açısından incelenmesi önem arz etmektedir. İş 
kazalarının nedenlerinden büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğu bilinmektedir. İmalatta 
çalışanların bilinçlendirilip kurallara uymaları sağlanarak kazalar önlenebilmektedir. Bu çalışmada 
gerek insan kaynaklı gerekse makine kaynaklı oluşabilecek kazaların neler olduğu ve bu kazalara ne 
tür önlemler alınabileceği üzerinde durulmuştur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  iş sağlığı ve güvenliği, işyeri bina ve eklentilerindeki sağlık ve güvenlik önlemleri, 
koruma ve önleme. 
E-Posta: eminesirin@duzce.edu.tr, gulsahakincioglu@duzce.edu.tr, sitkiakincioglu@duzce.edu.tr  



Yazarlar: Harun Atılgan, Maden Mühendisi-İş BaşmüfettişiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Oturum Başkanı: Selçuk YAŞAR 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Cibali 1-2   Salonu 

Başlık: Risklerin Ve Önlemlerin Değerlendirilmesi Konusunda Özgün Bir Çalışma 

 
Tehlikeli durumun oluşmasına neden olan risklerin karakteristiğine göre önlemlerin sistematik bir 
şekilde seçilmesi genel bir metodolojiye temel oluşturulması için büyük bir adımdır.  Sunulacak 
bildiride, önlemlerin seçimi ve etkisinin belirlenmesi ile ilgili bir metot anlatılacaktır.  Risklerin ve 
önlemlerin skorlanması, daha sonra da alınan önlemlerin riski ne oranda azalttığı sayısal ve 
matematiksel olarak ifade edilmeye çalışılmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Risk analizi, önlem, risk, tehlike, iş kazası, senaryo, tehlikeli durum, tehlikeli 
hareket. 
E-Posta: hatilgan@csgb.gov.tr h-atilgan@hotmail.com 



Yazarlar: Ferdi KARAKAYA 

Oturum Başkanı: Selçuk YAŞAR, ÇSGB 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Kasım Paşa 3-4-5  Salonu 

Bildiri Başlığı: İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) 

 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunda yer alan İSG hizmetlerinin elektronik ortamda 
sunulabilmesine ve istatistiksel olarak raporlanabilmesine imkân sağlayan yazılım projesidir.  
İlgili kurumların veri tabanları ile bütünleşmiş ve KPS’ye bağlı olarak gerçek kişilerin bilgileriyle eş 
zamanlı çalışmaktadır. 
 
İSG hizmetlerinde yer alan paydaşlardan firma ve kurum (OSGB, Eğitim Kurumu, Toplum Sağlığı 
Merkezi) ve kişilerin (İş güvenliği Uzmanı(İGU), İşyeri Hekimi(İH), Diğer Sağlık Personeli(DSP), Eğitici)  
yetkilendirilmeleri, görevlendirme ve sözleşmeleri ile eğitim programlarının İSG-KATİP üzerinden 
oluşturulması işlemlerinin kontrol, onay ve iptal süreçleri sistem üzerinden yapılmaktadır. 
İSG hizmetlerinde görevlendirilen İGU, İH, DSP, eğitici vb. sertifikalandırılması, görevlendirme ve 
sözleşmelerinin takibi, kontrolü, onay ve iptal süreçleri sistem üzerinden sağlanmaktadır. 
Sistem kullanıcının yapmak istediği işlemi en kısa zamanda ve en uygun ara yüz tasarımı ile 
yapabilmesini sağlayacak 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 

Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği 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 iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili iş ve 
işlemlerinin kişilerden,  mekânlardan ve evraktan bağımsız olarak sürdürülmesine imkân 
sağlanmaktadır. Ülkemizde yer alan 1.500.000’e yakın kamu ve özel sektöre ait işyeri ile 100.000’e 
yakın iş sağlığı ve güvenliği profesyonelinin tek bir sistem bünyesinde bir araya getirilmiştir. Başta 
insan kaynakları ve zamanın verimli kullanılması sonucuna ulaşılmış ve kamu kaynaklarının 
kullanımında oldukça büyük oranda tasarruf sağlanmıştır.  
İGU, İH ve OSGB’ler ile işyerleri arasında düzenlenen hizmet sözleşmeleri sayesinde, toplam 
3.400.464 işçinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamına alınması sağlanmış, bu sayede iş 
kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi yolunda oldukça önemli bir mesafe kat edilmiştir. 
 

 



Yazarlar: Özlem Bilgin 

Oturum Başkanı: Buhara ÖNAL 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Kasım Paşa 3-4-5 Salonu 

Başlık: Kobilerde Çalışan Ve İşveren Açısından İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa Bakış Açısı 

 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çalışma hayatında  sayısal miktarlar, istihdam hacmi, ihracat 
payı ve sosyal durum ele alındığında toplum istikrarının temel unsurunu KOBİLER oluşturmaktadır.  İş 
sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında  getirilen sorumlulukların işveren ve çalışanların bakış 
açısından değerlendirilmesi kanunun Türkiye şartlarına başarıyla entegre edilmesi için çok önemlidir. 
 
Bu çalışma ile amaçlanan, Türkiye genelinde toplam 300 kobide çalışan ve işverenlerle yapılan 
anketlerin analiz  edilip değerlendirilmesi sonucu elde edilen bulgularla çalışanların ve işverenlerin iş 
sağlığı ve güvenliği kanununa bakış açılarını, ihtiyaçlarını ve varsa önerilerini ortaya koyabilmektir. Bu 
şekilde kısa ve uzun vadelerde kobilere verilecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri doğru bir şekilde 
planlanarak çalışanların katılımı da sağlanarak daha verimli olmasına çalışılacaktır. 
 
Yapılan değerlendirmeler sonucunda kaliteli kadro eksikliği, teknolojik yetersizlikler ve eğitimsizlik 
kobilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulamada en önemli sorunlarıdır. KOSGEB desteklerinin 
kapsamının genişletilmesi, hizmet içi eğitimlerin arttırılması- işverenlerin eğitimi ve güvenlik kültürü 
çalışmaları iş sağlığı ve güvenliği kanununun gerçek anlamda uygulanabilir olması için önerilebilir. 
Bunun yanı sıra, iş yerlerinin tehlike sınıfları tebliğinin yeniden gözden geçirilmesi ya da çalışma 
saatlerinin yeniden düzenlenmesi sağlanabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  KOBİ, iş sağlığı ve güvenliği, işveren 
E-Posta: o.bilgin@affakalite.com.tr 



Yazarlar: Neslihan Bildik, Ahmet Hızal 

Oturum Başkanı: Buhara ÖNAL 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Kasım Paşa 3-4-5  Salonu 

Konu: KOBİLERDE İSG 

Başlık: TRB1 Bölgesi Mermer Sanayi Sahip Ve Yöneticilerinde Güvenlik Kültürü Algısının İncelenmesi 

 
Sanayileşmeyle birlikte, çalışanların güvenliği ile ilgili sorunlar gündeme gelmeye başlamıştır. 
Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunların sebep olduğu iş kazalarının, meslek hastalıklarının 
artması ve iş verimini olumsuz etkilemesi, sağlık ve güvenlikle ilgili tedbirlerin alınmasını gündeme 
getirmiştir. Ortak hareket edilmesi gereği zamanla daha çok hissedilmiş ve uluslararası örgütlerin 
kurulması yoluna gidilmiştir. Versay Barış antlaşması ile 1919’da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
kurularak iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına çözümler aranmaya başlanmıştır. ILO ve Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), çalışma şartlarının uluslararası boyutta iyileştirilmesi için çalışmalar yapmaktadırlar. 
Ülkemizde de iş güvenliği ve işçi sağlığı özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde önem kazanmıştır. Bu 
amaçla yeni yönetmeliklerle birlikte iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitimi de büyük bir 
hızla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda aşılması gereken en önemli problem işverenlerin 
iş güvenliği algısının artırılmasıdır. 
 
Yapılan bu çalışmada, mermer sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin işyeri sahip yöneticilerinin iş 
güvenliği algılarının sadece hukuki sorumluk çerçevesinde kaldıkları tespit edilmiştir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Mermer Sanayi, Güvenlik Kültürü, İş Güvenliği, Meslek Hastalıkları   
E-Posta: neslihanbildik@hotmail.com 



Yazarlar: Gökhan TUNA, Mustafa KURT, Doktora Öğrencisi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması ABD, Prof.Dr.,Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması ABD 

Oturum Başkanı: Nihat EĞRİ, ÇSGB 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Kasım Paşa 3-4-5  Salonu 

Başlık: İş Kazalarının İstatistiksel Yorumu 

 
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği konusunda reform niteliğinde yasal düzenleme yapılmıştır. 30 
Haziran 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu özel 
kanun niteliği ile bu alanda bir ilki oluşturmuştur. Etkilerinin uzun yıllar sonra analiz edilebileceği bu 
kanunun öncesindeki istatistiki veriler iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kanun sonrası değişime 
gösterge niteliğinde olacaktır.    
 
Bu çalışmada ülkemizde son 5 yılda meydana gelen iş kazalarının genel verileri iş kazası sayıları, iş 
kazalarına bağlı ölüm sayıları, geçici ve sürekli iş göremezlik istatistikleri incelenmiştir. Faaliyet 
grupları sınıflandırmasında “Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması” 
(NACE) olarak bilinen iktisadi faaliyet kolu sınıflandırmasında iş kazaları sayısı bakımından ait olduğu 
yıl içerisinde ilk 10’a giren faaliyet gruplarının verileri kategorize edilmiş ve son 5 yılda bu kapsamda 
13 faaliyet grubu tespit edilmiştir. 13 faaliyet grubunun kaba ölüm hızları, iş kazası hızları, ölümlü iş 
kazası hızları, standardize iş kazası oranları, iş kazası ağırlık hızları ve iş kazası sıklık hızları son 5 yıllık 
değerler üzerinden hesaplanmış ve genel veriler açısından istatiksel olarak yorumlanmıştır.  
 
Son 5 yıllık ortalamada; ülkemizde her 100.000 sigortalının 677’sinin iş kazası geçirdiği ve 12’sinin iş 
kazası sonucu öldüğü, her 100.000 iş kazasının 1.721’inin ölümle sonuçlandığı belirlenmiştir. Aynı 
kapsamda analiz edilen 13 faaliyet grubu ülkemizin; sigortalı sayısı bakımından %36,57’sini, iş kazası 
bakımından %55,50’sini iş kazasına bağlı ölüm sayısı bakımından %48,81’ini oluşturmaktadır. 13 
faaliyet grubundaki; her 100.000 sigortalının 1.028’inin iş kazası geçirdiği ve 16’sının iş kazası sonucu 
öldüğü, bu sektör kümesindeki her 100.000 iş kazasının 1.513’ünün ölümle sonuçlandığı 
belirlenmiştir. Kömür ve Linyit Çıkartılması Faaliyet Grubu iş kazası hızı (0,19038) ve kaba ölüm hızı 
(0,00092) ile ilk sıradadır. Ancak ölümlü iş kazası hızı bakımından Bina Dışı Yapıların İnşaatı Faaliyet 
Grubu (0,05685) birinci sırada yer almaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, İstatistik, Faaliyet Grupları, NACE. 
E-posta: gtuna@sgk.gov.tr, mkurt@gazi.edu.tr 



Yazarlar: Neslihan Bildik, Ahmet Hızal 

Oturum Başkanı: Buhara ÖNAL 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Kasım Paşa 3-4-5  Salonu 

Konu: KOBİLERDE İSG 

Başlık: TRB1 Bölgesi Mermer Sanayi Sahip Ve Yöneticilerinde Güvenlik Kültürü Algısının İncelenmesi 

 
Sanayileşmeyle birlikte, çalışanların güvenliği ile ilgili sorunlar gündeme gelmeye başlamıştır. 
Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunların sebep olduğu iş kazalarının, meslek hastalıklarının 
artması ve iş verimini olumsuz etkilemesi, sağlık ve güvenlikle ilgili tedbirlerin alınmasını gündeme 
getirmiştir. Ortak hareket edilmesi gereği zamanla daha çok hissedilmiş ve uluslararası örgütlerin 
kurulması yoluna gidilmiştir. Versay Barış antlaşması ile 1919’da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
kurularak iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına çözümler aranmaya başlanmıştır. ILO ve Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), çalışma şartlarının uluslararası boyutta iyileştirilmesi için çalışmalar yapmaktadırlar. 
Ülkemizde de iş güvenliği ve işçi sağlığı özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde önem kazanmıştır. Bu 
amaçla yeni yönetmeliklerle birlikte iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitimi de büyük bir 
hızla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda aşılması gereken en önemli problem işverenlerin 
iş güvenliği algısının artırılmasıdır. 
 
Yapılan bu çalışmada, mermer sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin işyeri sahip yöneticilerinin iş 
güvenliği algılarının sadece hukuki sorumluk çerçevesinde kaldıkları tespit edilmiştir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Mermer Sanayi, Güvenlik Kültürü, İş Güvenliği, Meslek Hastalıkları   
E-Posta: neslihanbildik@hotmail.com 



Yazarlar: İSG Uzm. Esin A. KÜRKÇÜ, İSG Uzm. Yrd. Ayşegül GÜRLEYEN, İSG Uzm. Yrd. Cansu DİREK, İSG 
Uzm. Yrd. Ekin KARAKAYA, İSG Uzm. Yrd. İlkay YAVUZ, İSG Uzm. Yrd. Meriç ÜNVER 

Oturum Başkanı: Nihat EĞRİ, ÇSGB 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Kasım Paşa 3-4-5  Salonu 

Başlık: Gıda Üretim Endüstrisinde Toz Patlamaları 

 
Patlama, sabit hacimde, ani ve ciddi bir basınç artışına sebep olan ekzotermik kimyasal bir 
reaksiyondur. Endüstride meydana gelen patlama türleri arasında en ciddi hasar veren 
patlamalardan biri ise toz patlamalarıdır. Literatüre geçen kazalar incelendiğinde, toz patlamalarının 
insana, çevreye ve işletmeye etkilerinin oldukça büyük ve kalıcı olduğu görülmüştür. Yanıcı tozlar,  TS 
EN 60079-10-2 standardına göre; 500 μm ya da daha küçük tanecik boyutunda havada asılı 
kaldığında yanabilen ve atmosferik basınç ve oda sıcaklığında hava ile patlayıcı karışımlar oluşturan 
ince partikülleri olarak tanımlanmıştır.  Yanıcı tozlar metalden, tahtadan, plastikten, tekstil 
malzemelerinden ve tahıl, un, şeker, kâğıt, sabun gibi organik maddelerden ortaya çıkabilmektedir. 
Toz patlamaları beş bileşen-(i)Yanıcı toz, (ii)oksijen; (iii)ateşleme kaynağı; (iv)belli bir 
konsantrasyonda yayılım; (v)kapalı alan-bir araya geldiğinde gerçekleşmektedir. CSB’nin yapmış 
olduğu araştırmada, toz patlamaları en çok gıda(%24), ahşap(%15) ve kimya(%12) sektörlerinde 
yaşanmaktadır.  Zalosh ve arkadaşlarının yaptığı araştırmaya göre toz patlamalarının en çok 
görüldüğü iş ekipmanları toz toplama sistemleri, silolar, öğütücüler, taşıma sistemleri, 
kurutucular/fırınlar ve karıştırıcılardır. Türkiye’de benzer istatistiksel verilerin mevcut olmaması 
nedeniyle bu araştırmalar dikkate alınmış ve toz patlaması kazalarının en sık görüldüğü sektör olması 
sebebiyle bu çalışma için gıda sektörü seçilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki işveren, çalışan 
ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin, toz patlamasının nedenleri, yıkıcı etkileri konusundaki 
farkındalıklarının belirlenmesi, bu konudaki teknik bilgilerinin değerlendirilmesi ve mevcut 
durumdaki alınmış önleyici ve koruyucu önlemlerin araştırılmasıdır. Bu maksatla, NFPA’nın toz 
patlamalarından korunma standartları temel alınarak bir kontrol listesi hazırlanmıştır. Bu kontrol 
listesi gıda sektöründen seçilen 4 firmaya uygulanmıştır ve firmalara almaları gereken önleyici ve 
koruyucu önlemler konusunda çözüm önerileri sunulmuştur. İlerleyen dönemde gıda sektöründe bu 
uygulamanın yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Toz patlaması, yanıcı toz, gıda ürünleri endüstrisi, iş sağlığı ve güvenliği 
E-posta: ilkay.yavuz@csgb.gov.tr 



Yazarlar: Neslihan Bildik, Ahmet Hızal 

Oturum Başkanı: Buhara ÖNAL 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Kasım Paşa 3-4-5  Salonu 

Başlık: TRB1 Bölgesi Mermer Sanayi Sahip Ve Yöneticilerinde Güvenlik Kültürü Algısının İncelenmesi 

 
Sanayileşmeyle birlikte, çalışanların güvenliği ile ilgili sorunlar gündeme gelmeye başlamıştır. 
Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunların sebep olduğu iş kazalarının, meslek hastalıklarının 
artması ve iş verimini olumsuz etkilemesi, sağlık ve güvenlikle ilgili tedbirlerin alınmasını gündeme 
getirmiştir. Ortak hareket edilmesi gereği zamanla daha çok hissedilmiş ve uluslararası örgütlerin 
kurulması yoluna gidilmiştir. Versay Barış antlaşması ile 1919’da Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
kurularak iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına çözümler aranmaya başlanmıştır. ILO ve Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO), çalışma şartlarının uluslararası boyutta iyileştirilmesi için çalışmalar yapmaktadırlar. 
Ülkemizde de iş güvenliği ve işçi sağlığı özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde önem kazanmıştır. Bu 
amaçla yeni yönetmeliklerle birlikte iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği eğitimi de büyük bir 
hızla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bu konuda aşılması gereken en önemli problem işverenlerin 
iş güvenliği algısının artırılmasıdır. 
 
Yapılan bu çalışmada, mermer sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin işyeri sahip yöneticilerinin iş 
güvenliği algılarının sadece hukuki sorumluk çerçevesinde kaldıkları tespit edilmiştir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Mermer Sanayi, Güvenlik Kültürü, İş Güvenliği, Meslek Hastalıkları   
E-Posta: neslihanbildik@hotmail.com 



Yazarlar: Meriç ÜNVER, Betül Canan PEKER, Uğur AYDEMİR 

Oturum Başkanı: Nihat EĞRİ, ÇSGB 

Tarih/Saat: 7 Mayıs 2014/12:30-13:30 

Yer: Kasım Paşa 3-4-5 Salonu 

Başlık: Süt Ve Süt Ürünleri Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi 

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’nün 2012 verilerine göre, Türkiye, inek sütü üretiminde, 
yıllık yaklaşık 16 milyon ton süt üretimi ile dünyada 9’uncu sırada yer almaktadır. Üretilen sütün 
dünyada ortalama %53’ü, Avrupa Birliği(AB)’de %94’ü modern süt işleme tesislerinde işlenirken bu 
oran Türkiye’de yalnızca %27’dir. Bu düşük orana rağmen, süt ve süt ürünleri sektörü TÜİK 2009
verilerine göre 40.077 şirketin faaliyet gösterdiği gıda sektörünün, DPT 9’uncu Kalkınma Planına göre  
%11’ini oluşturmaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun(SGK) 2012 yılı iş kazaları ve meslek 
hastalıkları istatistiklerine göre gıda sektöründe 16’sı ölümlü olmak üzere 3035 ve 3 meslek hastalığı 
raporlanmıştır. Süt ürünleri sektörü için ayrı bir raporlama bulunmamaktadır. Ancak sektörün gıda 
sektöründeki payı dikkate alındığında, süt sektöründeki kaza sayısının yüksek olduğu 
düşünülmektedir. Bu veriler dikkate alınarak, bu çalışmada, Türkiye’de süt ve süt ürünleri üretim 
tesislerinin iş sağlığı ve güvenliği(İSG) alanındaki mevcut durumlarının değerlendirilmesi, 
değerlendirme sonucu çözüm önerileri getirilmesi ve bu önerilerin işverenler ve iş güvenliği 
uzmanları ile paylaşılarak kaza oranlarının düşürülmesi amaçlanmıştır. Yapılan literatür taraması 
sonucu sektördeki genel tehlikeler belirlenmiş ve saha ziyaretlerinde kullanılacak bir kontrol listesi 
hazırlanmıştır. Ankara, İzmir ve Bursa illerinde büyük, orta ve küçük ölçekli fabrika ziyaretleri yapılmış 
ve bu ziyaretlerde bu kontrol listesi uygulanmıştır. Uygulanan kontrol listeleri ve tutulan notlar 
dikkate alınarak fabrikalar için ziyaret raporları hazırlanmış ve bu raporlar fabrikalardaki ilgililerle 
paylaşılarak görüş bildirimi yapılmıştır. Literatür taraması, fabrika ziyaretlerinden toplanan veriler ve 
görüş bildirimlerine yapılan geri dönüşler dikkate alınarak “Süt ve Süt Ürünleri Sektörü, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Rehberi” hazırlanmıştır. Gezilen fabrikalara yapılacak tekrar ziyaretlerinden ve başka 
fabrikalara yapılacak ziyaretlerden elde edilecek yeni bilgileri ile rehberin sürekli olarak 
güncellenmesi ve sektörün değişen şartlarına uygun hale getirilmesi planlanmaktadır. Bu sayede 
rehberin, ziyaret raporlarının ve firmalarla yapılan fikir alışverişlerinin süt ürünleri sektöründe İSG 
kültürünün gelişmesi ve kaza oranının düşürülmesi için yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Rehber, Süt Sektörü, Kontrol Listesi
E-posta: meric.unver@csgb.gov.tr 





Yazar: Canan Çelik, Mehtap Bar, Yüksel Çelik 

Başlık: Otel Ve Konaklama Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği 

Ülkemizde de giderek büyüyen hizmet sektörünün önemli kollarından biri de, Turizm sektörüdür. 
Turizm sektörü ülkemiz için de, yükselen sektörlerden biridir. Turizm sektörünün önemli bir bileşeni 
konaklama hizmetleri sunulmasıdır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren tesislerin en bilinen türleri 
otel, motel, pansiyon, tatil köyleri, kampinglerdir. Bu çalışmada otellerde iş sağlığı ve güvenliğini 
geliştirmek için yapılması gerekenler, çalışma ortamı ve çalışanın özellikleri dikkate alınarak tehlike 
kaynakları hakkında bilgiler verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Otel ve Konaklama Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği
E-Posta: canancelik@duzce.edu.tr 



Yazar: Gökhan Talat Tuna 

Başlık: İş Güvenliği Kazaları için Yenilikçi Çözüm Yaklaşımı 

 
Baş döndürücü hızla ilerleyen teknolojik gelişmelere ve ortaya konan çözüm önerilerine rağmen, 
dünyanın her bölgesinde iş yapılan alanlarda; özellikle inşaat / taahhüt sektörü çalışma ortamlarında 
meydana gelen iş kazalarının sayısında istikrarlı bir azalma sağlanamamaktadır.  
 
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kamuya açık verilerinde, günümüz 
dünyasında 3 milyar çalışan iş gücü olduğu, her gün 1 milyon iş kazası yaşandığı, yine her yıl 2.3 
milyon insanın iş kazası ve meslek hastalıkları sonucunda hayatını kaybettiği belirtilmektedir.  
 
Dünyada yaşanan iş kazalarının sonucu yıllık ekonomik kayıp, asgari 600 milyar Amerikan Doları, 
azami 2.4 trilyon Amerikan Doları civarında olduğu hesaplanmaktadır. Dünyamızda yer alan 170 
ülkenin gayri safi milli hasılasından daha büyük olan bu rakamlar zararın büyüklüğünün açık ifadesidir.  
İş sahalarında uygulanacak her iş aktivitesi için, risklerin ve yapım şartlarının belirtilmiş olmasına 
rağmen iş sahasını gerçek zamanlı olarak izleyerek çoklu değerlendirme yapabilen ve erken uyarı 
veren akıllı bir sistemin eksikliği bulunmaktadır. Türkiye’de ve dünya pazarlarında fiyatlandırma, iş-
zaman grafiği ve doküman yönetim sistemleri bilgisayar destekli olmasına rağmen, iş sahalarındaki 
operasyonlar için bilgisayar destekli risk değerlendirme ve kaza önleme uygulamaları 
bulunmamaktadır. Bilindiği üzere, olaylar öncesi insan beyni, çoklu değerlendirmelerde yetersiz 
kalmakta bağlı olarak da iş kazaları önlenememekte, özellikle de ölüm ve uzuv kayıplı ağır iş kazaları 
oranları düşürülememektedir.  
 
Takdim edilmekte olan projede, iş üretimi yapılan sahaların çalışma ortamlarındaki aktif verilerin 
gerçek zamanlı olarak, öncelikli görsellerin elde edilmesi, bunların güncel olarak uygulanmakta olan iş 
programı veri tabanımızda bulunan yapım koşulları ve riskleri çerçevesinde yerel koşullarla 
değerlendirilmesi ve de tehlike ön görüldüğü durumlarda olası iş kazalarını önlemek üzere uyarı 
sinyallerinin üretilip anında çalışanlara iletilmesi, yöneticiler ile paylaşılması için gerekli teknolojiler 
geliştirilmektedir. Teklif edilen sistem ile iş sahalarındaki iletişim mekanizmalarını yenilikçi 
teknolojilerle daha etkin hale getirerek saha iş operasyonlarındaki üretkenliğin arttırması ve iş 
kazalarının azaltması hedeflenmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Güvenliği, İş Kazaları, Görüntü İşleme, Sensör Ağlar, Veri Madenciliği, Akıllı 
Algoritmalar 
E-Posta:  gokhan.tuna@panelmod.com 



Yazar: Gizem Naz Dölek, Yusuf Ziya Bolat 

Başlık: Ofislerde Acil Durumlar Ve Acil Durum Planları 

 
Acil durumlar; işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, doğal 
afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan tüm işyerleri; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı 
ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil 
durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler ve bu durumlarda yapılacak iş 
ve işlemler dâhil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı bir Acil Durum Planını hazırlar. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin önemli bir parçası olan acil durumlara hazırlığın sonucu 
olan Acil Durum Planlarının genel hatları; belirlenen acil durumlar ve bunların önleyici ve sınırlandırıcı 
tedbirleri, müdahale ve tahliye yöntemleri, görevlendirilecek çalışanlar, dokümantasyon, tatbikat, 
planın yenilenmesi ile çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimleri şeklindedir. Ofisler, üretim sektörüyle 
kıyaslandığında özel önlemler gerektirmiyor gibi görünse de acil durumları olan çalışma ortamlarıdır. 
Ofisler için acil durum planı hazırlanırken risk değerlendirmesinin sonuçları, ofisteki işin nevi, işyerinin 
konumu, etki alanına giren işletmeler, alarm sistemleri, acil durum ekipmanlarının yeterliliği ve 
konumları gibi hususlar dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada ofis çalışmalarını içeren bir işyerinde Acil 
Durum Planı hazırlanmıştır. Plan hazırlanmadan, saha araştırmalarıyla eksiklikleri içeren bir rapor 
düzenlenmiştir. Eksik sayıda ve yanlış konumdaki yangın tüpleri, kaçış yollarındaki engeller, uygunsuz 
acil çıkış levhaları, periyodik kontrolleri yapılmamış detektör-alarm sistemleri gibi sorunlar 
görülmüştür. Dokümantasyon aşamasında muhtemel acil durumlar: yangın, patlama, ilkyardım 
gerektiren durumlar, deprem, gıda zehirlenmesi, sabotaj, uçak düşmesi olarak sıralanmıştır. Bu 
durumlara yönelik önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler belirlenmiştir. Her acil durum için müdahale ve 
tahliye yöntemlerini içeren süreç şemaları ve işletmede çeşitli konumlara asılacak tahliye planları 
hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda, ofislerde acil durumlara hazırlık konusunda bilinç arttırma 
çalışmaları ile haberli ve habersiz tatbikatların gerekliliği, yönetim-çalışan işbirliğinin rolü gibi 
hususlara daha fazla önem verilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Mevzuat hükümlerince hazırlanan bu 
plan, ofis çalışmalarını içeren işyerleri için uygulanabilir bir formatta hazırlanmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Acil durum, Acil Durum Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ofisler 
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Yazar: Can Yerligil, Makine Mühendisi 

Başlık: Değişim Yönetimi 

 
ORGANİZASYON: MBT A.Ş. 
 
Bu bildiri Üretim Tesisleri, Makineleri ve Personeli Değişim Yönetiminin İş Sağlığı ve Güvenliği 
Mevzuatı ihtiyaçları ve Referans Standartlar açısından ele alındığı bir çalışmadır. Çalışma kapsamında 
Amerikan OSHA 1910.119 Proses Güvenliği Standardı temel alınarak Tesisler, Makineler ve Personel 
başlıkları için Akış Diyagramları oluşturulmuştur. Bu akış diyagramlarında karar ve kontrol 
mekanizmaları tanımlanmış ayrıca sürecin nasıl dokümante edileceği ve izleneceği tariflenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Değişim Yönetimi, Değişiklik Yönetimi, Değişimin Yönetimi, Proses Güvenliği, İş 
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Yazar: Öğr.Gör. Sümeyye Sepetçioğlu*, Öğr.Gör. Nurcan Gönüllüoğlu Uzdil**, Öğr.Gör. Ebru Kurdal 

Başlık: Uşak Devlet Hastanesi Ve Malatya Üniversite Hastanesinde Çalışan Personelin Bel Ağrısı 
Prevalansının Karşılaştırılması 

 
Amaç: Bu araştırma, Uşak Devlet Hastanesi (UDH) ve Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp 
Merkezi (TÖTM)’ nde çalışan hemşireler, sekreterler ve ev idaresi hizmetleri personelinin iskelet ve 
bel ağrısı prevalansını saptamak, demografik verilerle oranları karşılaştırmaktır. Sonuçta, hastaneler 
arasındaki sonuçları değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmış ve uygulanmıştır. 
 
Araç/Metod: Araştırmanın örneklemini UDH ve Malatya İnönü Üniversitesi TÖTM’ de çalışan 400 
hemşire, sekreter ve ev idaresi hizmetleri personeli oluşturmaktadır. Veriler, 10 Ocak-10 Şubat 2014 
tarihleri arasında araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ile toplanmıştır. Anket formu, 8 
adet demografik ve likert tipinde 10 adet soru içeren "Oswestry Bel Ağrısı Ölçeği' nden oluşmaktadır. 
Veriler SPSS 15.0 paket programında değerlendirilmiş olup; tanımlayıcı istatistikler, Kruskal Wallis ve 
Mann Whithey U analizi kullanılmıştır. 
 
Bulgular: UDH’ de çalışmaya katılan hemşirelerin  %49.7' si, ev idaresi personelinin %23.8' i ve 
sekreterin %19' u; Malatya İnönü Üniversitesi TÖTM' de ise çalışmaya katılan  hemşirelerin  %35.3' ü, 
ev idaresi personelinin %41.1' i ve sekreterlerin % 36.6' sı orta ve ileri düzeyde bel ağrısı yaşadıklarını 
ifade etmişlerdir. Oswestry Bel Ağrısı Ölçeği'ne göre UDH’ deki çalışmaya katılan personelin %32.5' 
inde; TÖTM' de çalışmaya katılan personelin ise %35.5’ inde orta ve ileri derecede fonksiyonel 
yetersizlik saptanmıştır. UDH’ de meslek, kıdem ve gelir durumu ile bel ağrısı ortalamaları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunurken; TÖTM' de hiçbir değişkende anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Araştırma sonucunda UDH’ de bel ağrısı skorunun en yüksek olduğu meslek grubu 
hemşireler iken; Malatya İnönü Üniversitesi TÖTM' de ise ev idaresi personelidir. 
Sonuç: Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, hemşire, sekreter ve ev idaresi personelinin 
bel ağrılarının önlenmesi için eğitilmesi, uzun nöbet saatlerinin kısaltılması, hastanın kaldırması ve 
taşınması ile ilgili yeni uygulama tekniklerinin geliştirilmesi önerilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık sektöründe iş sağlığı ve güvenliği, hastane personelinde bel ağrısı 
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Yazar: Yrd. Doç. Dr. Serdar Orhan, Öğr. Asis. Kemal Gökmen Genç 

Başlık: İş Sağlığı Ve Güvenliğinde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Yeri 

 
İş sağlığı ve güvenliğini etkin bir şekilde sağlamak, öncelikle çalışanlara ve işverenlere sorumluluk 
bilincini aşılamak ile mümkündür. Yönetimin uygulayacağı politikalar, bu durumun önemli noktasını 
oluşturmaktadır. Kanunlara mutlak surette uyulsa bile iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne 
geçilemediği veya büyük oranda azaltılamadığı görülmektedir. Buradaki eksik olan olgu ise 
sorumluluk bilincinin zayıflığıdır. İlk başta oluşturulması gereken öz bilinç sayesinde her bir çalışan 
hem kendini hem de diğer iş arkadaşlarını düşünerek ortak sorumluluk bilinci yaratması, iş sağlığı ve 
güvenliğine olumlu katkı yapar. Bu sorumluluk bilincinin özümsenmesi ise yönetimin, örgüt 
normlarının, herkesçe bilinmesinin sağlanması, etkin iletişimin sağlanması ve çalışanların 
motivasyonunun yüksek tutulması sayesinde olur. Kendini değerli hisseden çalışan, işlerini severek 
yapacağından daha dikkatli davranacak ve kendindeki sorumluluğu daha fazla hissedecektir. 
Normların, çalışanların zihinlerine kazınmasıyla ve ortak sorumluluk bilincinin yerleşmesiyle ise iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uymayı unutan iş arkadaşlarını gördüklerinde uyararak gerekli 
tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Görevini yerine getirmenin vermiş olduğu rahatlıkla ve çabalarının 
yönetimden takdir edileceğinin bilinmesiyle, sorumluluk içeren davranışlar, çalışanların gözünde daha 
da değerlenecektir. Bu çalışmada; sosyal sorumluluk bilincinin ne olduğuna ve nasıl benimseneceğine, 
sosyal sorumluluğu aşılamada yönetimin önemli rolüne, çalışan motivasyonunun ve iletişiminin iş 
sağlığı ve güvenliğine olumlu etkilerine ve iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için 
önerilere değinilecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sorumluluk Bilinci, Motivasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği  
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Yazar: Yrd. Doç. Dr. Serdar Orhan, Arş.Gör. Özge Alev Sönmez 

Başlık: Güvenlik Kültürünün Oluşturulmasında Örgüt Kültürünün Önemi: Küçük Ve Orta Ölçekli 
İşletmeler 

 
Çalışma hayatında güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının oluşturulması gereği, günümüzde meydana 
gelen iş kazası ve meslek hastalıklarından dolayı daha da önem arz etmektedir. 
İşkazalarıvemeslekhastalıklarınınazaltılmasınayönelikyapılançalışmalar da dünya genelinde istenilen 
sonuçlara ulaşılamamıştır. İlgili mevzuatlarda değinilmesine ve tıbbi, 
acilmüdahaleönlemlerigeliştirilmişolmasınarağmenişkazalarıvemeslekhastalıklarıgerekgelişmişgereks
e de gelişmekte olan ülkelerin çalışma hayatının en temel problemlerinden birini oluşturmaktadır. 
İşkazalarıvemeslekhastalıklarınınoluşmasınınengellenmesinoktasındaönleyicibirkavramolarak son 
yıllarda “güvenlik kültürüne” vurgu yapılmaya başlanmıştır. 
Türkiye’deçalışmavesosyalgüvenlikbakanlığınınişsağlığıvegüvenliğindenihaihedefiçalışmahayatındavet
oplumdaortakbir “güvenlik kültürü” nün oluşturulmasıdır. Bu 
çalışmadaküçükveortaölçekliişletmeleredeğinilecektirşöylekikobiler, Türkiye ve diğer tüm dünya 
ülkelerinde; sayısal miktar, istihdam hacmi, üretim değeri, 
gelişmeyeolankatkılarıileçalışmahayatındaetkinolduklarıgörülmektedir. Ancak bu işletmeler de 
çalışanların ortak hareket edebilecekleri kültürel kalıplar büyük ölçekli işletmelere göre daha sınırlıdır. 
İştebunoktadagüvenlikkültürünündahaiyianlaşılabilmesiveyerleşebilmesiiçinbuişletmelereyönelikbirö
rgütkültürününoturtulmasızorunluluğuvardır. Bu çalışmanın temel amacı, 
küçükveortaölçekliişletmelereyönelikiçindegüvenlikkültürüneaitdeğerlerindeolduğu, 
örgütkültürlerininoluşturulmasınayönelikyapılacakçalışmalarıvetemelkabullerinsınırlarınıbelirlemektir
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Güvenlikkültürü, Örgütkültürü, KüçükveOrtaÖlçekliİşletmeler  
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Yazar: Yrd. Doç. Dr Feyza Nazik,  Yrd. Doç. Dr Mehtap Sönmez, Araş. Gör. Nazlı Gülüm Mutlu, Aliye 
Bulut 

Başlık: İş Sağlığıve Güvenliği Bölümü Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri 

 
Giriş: Toplumsal cinsiyet kavramı ülkemizde kadınların statüsünü olumsuz etkilemekte, birçok alanda 
cinsiyetler arası ayrımcılık yaşanmasına sebep olmaktadır. 
 
Amaç: 
 
Bu araştırma, 
BingölÜniversitesi’ndelisansöğreniminedevamedenişsağlığıvegüvenliğibirincisınıföğrencilerininçalışm
ayaşamı, toplumsal yaşam, 
evlilikveaileyaşamıileilgilitoplumsalcinsiyetrollerineilişkingörüşlerinibelirlemekamacıylayapılmıştır. 
Yöntem: Kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiştir. 
Anketinuygulandığıgünlerdeanketidoldurmayıkabuledenöğrencilereanketformuuygulanmıştır. İki 
bölümden oluşan anket formu birinci sınıfta okuyan 141 öğrenciye uygulanmıştır. Anketin birinci 
bölümü sosyo-demografik özelliklerden, 
ikincibölümüisetoplumsalcinsiyetleilgiliifadelerdenoluşmaktadır. Anketin uygulanması ile ilgili gerekli 
izin yüksekokul müdürlüğünden alınmıştır.  
Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamaları 19.6±2.0’dır. % 44.7’si kadın, % 77.3’ü çekirdek ailedir. 
Öğrencilerin annelerinin % 39.7’sinin eğitim durumu ilk okul mezunudur. Toplumsal cinsiyet 
ifadelerinden ‘kadın ve erkeğin yapacağı meslekler aynı olmalıdır’ 
ifadesinekatılmaoranındacinsiyetlerarasındaeşitlikçibiryaklaşımbenimsenmiştir. Ailede ev işleri, eşler 
arasında eşit paylaşılmalıdır ifadesine ise, erkekler daha geleneksel bir yaklaşım göstermişlerdir. Kız 
öğrencilerin % 93.7’si, erkek öğrencilerin % 80.8’i 
çalışmayaşamındakadınveerkeklerineşitücretalmasıgerektiğinibelirtmişleridir (p>0.05).  
Sonuç ve öneriler: 
Araştırmadaçalışmayaşamıveevlilikyaşamıileilgilialanlardaerkeklerindahagelenekselgörüşleresahipold
uklarıbelirlenmiştir. Araştırmanın sonuçları iş sağlığı ve güvenliği bölümü öğrencilerinin toplumsal 
cinsiyete ilişkin görüşlerini ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Üniversite eğitiminde 
özellikleçalışmaalanındatoplumsalcinsiyetbakışaçısınayönelikgelenekselgörüşleresahipolanöğrencileri
nolması,işsağlığındakadınlarıntoplumsalcinsiyetayrımcılığınadahafazlamaruzkalabilecekleririskiniveöğ
rencileretemelmeslekibilgininyanısıratoplumsalcinsiyeteşitliğikonusundaduyarlılıkkazandırılmasıgereğ
inigöstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ, İŞ SAĞLIĞIVE GÜVENLİĞİ 
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Yazar: Gamze Uygun 

Başlık: Atık Ambalaj Ve Tehlikesiz Atık Geri Dönüşümünde İSG Ekonomisi 

 
Geri dönüşüm sektörü, doğal kaynakların sınırlı oluşu ve giderek artan nüfus göz önüne alındığında 
sürdürülebilir bir dünyanın temelini oluşturur. Ülke ekonomisine sağladığı katkının dikkat çekmesiyle 
ülkemizde de geri dönüşüme verilen önem artmıştır. Öyle ki, yönetmeliklerle bu sektörde faaliyet 
gösterecek işverenlerin lisans sürecine uygun olup olmaması bile izlenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği 
konusunda kilit nokta şüphesiz işverenlerdir. İSG alanında gelişebilmemiz için işverenlerin gerekli 
önlemleri alarak, çalışanları bilgilendirmesi iş güvenliğinin kilidini oluşturur. Burada en önemli nokta 
şüphesiz işverenlerin bilinçlenmesidir. Diğer sektörler göz önüne alındığında işverenlerin eğitim 
seviyesi çeşitlilik gösterirken, geri dönüşüm sektöründe büyük bir kısmı belirli noktalarda 
yoğunlaşmaktadır. Ülkemizdeki geri dönüşüm tesislerin çoğunu daha az maliyetle kurulabilen 
tehlikesiz ve ambalaj atıkları konularında faaliyet gösteren tesislerdir. Bu tesislerin işverenlerinin 
büyük bir kısmı da hurdacılıktan lisanslı tesis olma yoluna geçenlerden oluşmaktadır. İşverenlerin İSG 
konusunda istenen derece aktif olmamasının, yaptırım gücüyle adım atmasının, iki nedeni 
bulunmaktadır. Birincisi, ekonomik sebeplerdir. İSG’ye maliyet hesabı yaparak başlandığı takdirde buz 
dağının ancak görünen kısmı hesaplanmakta, bu da işgücü kaybıyla ya da ölümle sonuçlanacak 
kazaların işverende ve devlet ekonomisinde açacağı yaraları öngörememektedir. İkinci sebep de 
istenen düzeyde bilinçlenmemektir. 'Çekirdekten yetişme' bilinciyle ancak 'deneme yanılma' 
yöntemiyle iş kazalarından korunabilmektedir ve bu, günümüz çalışma hayatında hiçbir zaman 
çalışanlara yetememektedir. Hem sürdürülebilir bir dünyanın olabilmesi için hem de ekonomimizin 
kalkınmasını güçlendirebilmek için geri dönüşüm sektörüne; sektörün gelişmesi ve sürekliliği için de 
sağlıklı çalışanlara ihtiyacımız vardır. Bu çalışmada tehlikesiz atık ve ambalaj atığı geri dönüşümünde 
işverenlerin çalışanlara bakışı kaza analizinde kullanılan 4M4E yöntemi (hatanın dört nedeni 4M: Man 
(İnsan), Machine (Makine), Media (Ortam-Çevre) ve Management (Yönetim-Kontrol) ve alınacak 
önlemler 4E: Education (Eğitim), Engineering (Mühendislik), Environment (Çevre) ve Enforcement 
(Kontrol)) ile değerlendirilecek ve iş kazalarından doğacak kayıplar göz önünde tutularak alınabilecek 
önlemler isg ekonomisi başlığı altında tartışılacaktır. İş güvenliği ekonomisi, şüphesiz ki sadece iş 
kazalarından doğacak kayıpların azaltılması ile düşünülebilmektedir. 
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Yazar: Ayşe Pişkin, İsg Uzm. Yrd. Çsgb 

Başlık: Madenlerde Toz Kontrolünün Önemi 

 
Maden işlerinin doğası gereği hem madenin açık olduğu sırada hem de maden kapandıktan yıllar 
sonra işçiler üzerinde negatif etkileri görülür.  
 
Maden havalandırması çoğu madenci için büyük ölçüde güvenlik ile ilgilidir. Madenlerdeki zayıf 
havalandırma,  yaralanma, hastalık ve ölüme sebep olabilen yer altı madenlerinde bulunan zararlı 
gazlara, ısıya ve toza maruziyete sebep olur. Yeraltındaki metan konsantrasyonu ve diğer uçucu 
kirleticiler genellikle seyreltmeyle(havalandırmayla), hava akımı girmeden önce yakalama(metan 
drenaj) veya izolasyonla(contalarla ve durdurucularla)  kontrol altına alınabilir. Kaya tozları, kömür ve 
silisyum tozları uzun dönemde   silikozis, asbestoz ve pnömokonyoz(madenci akciğeri veya siyah 
akciğer hastalığı olarak da bilinen) gibi akciğer problemlerine yol açabilir. Bir havalandırma sistemi 
madenin çalışma alanı boyunca havanın akım kuvvetine doğru kurulur. Hava akımı genellikle yerin 
üzerine yerleştirilen bir ya da daha fazla büyük maden fanı ile sağlanır. Yalnızca tek bir yöndeki hava 
akışı, maden boyunca akım yaparak her bir maden çalışma alanına devamlı taze hava sağlar.  Kömür 
madenlerinde sulama yapmak da toz miktarının azalmasına yardımcı olur: madenciler suyu makine ile 
püskürterek ve temizleyici fan ile toz yüklü suyu süzerek tozu başarılı bir şekilde hapsederler.  
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Yazar: Eren Savaş, Aygül Gürel, Özlem Yiğit 

Başlık: Kamu Kurumlarında Güvenlik Kültürü Düzeyinin Araştırılması: Yükseköğretim Kurumları Örneği 

 
Güvenlik Kültürü; kişilerin, kendi sağlıklarını koruma ve geliştirme, güvenliklerine önem verme 
bilincine erişerek toplumsal düzeyde; sağlık ve güvenliğin yaşam boyu sürekliliğinin sağlanmasıdır. 
Çalışma hayatında insan faktörünü dikkate almamak kaçınılmazdır. Yapılan araştırmalar, meydana 
gelen iş kazalarının %80-95’inin, çalışanların güvensiz davranışlarından kaynaklandığını 
göstermektedir. 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında 
tüm çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini alması zorunlu kılınarak önleyici bir yaklaşım 
benimsenmiştir. İşçi kavramı yerine çalışan kavramının getirilmesi ve kamu çalışanlarının da kapsam 
altına alınması kanunun getirdiği en önemli değişikliklerdendir. Böylece toplumsal gelişme ve 
kalkınmanın ön koşulu olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan eğitim kurumları da iş sağlığı 
ve güvenliği (İSG) çatısı altına alınmıştır. Eğitim kurumlarına bakıldığında, mesleki eğitim veren 
yükseköğretim kurumlarının, bireyleri çalışma hayatına hazırlamada en büyük rolü üstlenmiş oldukları 
görülmektedir. Eğiticilerden bireylere güvenlik kültürü konusunda edinilen bilgi ve tecrübelerin etkin 
olarak aktarılabilmesi için yükseköğretim kurumlarında güçlü bir İSG bilincinin yerleşmiş olması 
esastır. Bu bildirinin amacı, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması, iş kazası ve meslek 
hastalıklarının önlenebilmesinde önemli rol oynayan yükseköğretim kurumlarının konu ile ilgili bilgi 
düzeylerinin araştırılması ve güvenlik kültürü bilincini yerleştirecek olan bu kurumların farkındalık 
seviyelerinin arttırılmasıdır. Çalışma kapsamında, pilot bölge olarak seçilen Ankara ilindeki 5 devlet 
üniversitesinin Mühendislik- Mimarlık, Fen-Edebiyat Fakülteleri ile Meslek Yüksek Okullarındaki 
öğretim üyelerine anket çalışması uygulanmıştır. Anket sonucunda, katılımcıların yaklaşık %90’ının 
güvenlik kültürü bilincine sahip olduğu görülürken, kanun ve ilgili yönetmelikler konusundaki 
farkındalık (%30) ve bilgilerini öğrencilerine aktarma (%50)  düzeylerinin ise düşük olduğu 
görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda yükseköğretim kurumlarındaki farkındalığı arttırmak adına 
çeşitli çalışmalar (üniversite çalışanlarına yönelik seminerler ve müfredata eklenecek temel İSG 
dersleri vs.) yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.  
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Yazar: Dr. Eser Arsan Bilgiç, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nilüfer Özaydın 

Başlık: Hızlı Maruziyet Değerlendirme (Hmd) Ölçeği İle‘ ‘İşyerinde Ergonomik Risklerin 
Değerlendirilmesi’ 

 
 “Mesleki Kas İskelet Hastalıkları” (MKİH) endüstrileşmiş ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur. MKİH 
çoğu zaman ucuz ve basit önlemlerle ortadan kaldırılabilir. 
 
 Risk değerlendirmesi, ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği alanı için yeni bir kavram olup; ikincil koruma ve 
meydana gelmiş olumsuz durumun tazmini ile ilgilenen yaklaşımının yerine, çalışan katılımını ve 
çalışanın bilgilendirilmesini şart koşan, güvensiz çalışma koşullarının belirlenmesini ve tehlikelerden 
kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesini ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması 
amacıyla çalışmalar yapılmasını temel alan bir yaklaşımdır. 
 
Burada; 
TehlikelibirişyerindeüçlüvardiyasistemindeçalışankadınveerkeklerinyaptıklarıpaketlemeişlerininHızlıM
aruziyetDeğerlendirmeÖlçeği (HMD) ile elde edilen ergonomik riskleri sunulmaktadır.    
Kesitsel araştırma ile, Evyap Sabun, Yağ, Gliserin Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tuzla/İstanbul İşletmesi, ürün 
paketleme bölümlerinde, Şubat 2013-Eylül 201’de, anket(5 bölüm, 41 soru) ve HMD ölçeği (2 bölüm, 
12 soru) ile veri toplanmıştır. HMD ölçeğinden bir puanlama tablosu elde edilmekte,  maruziyet 
düzeyi düşük, orta ve yüksek olarak değerlendirilmektedir. 
Çalışanlar hemen her işte dönüşümlü çalıştığı için, 
sıkyapılanbeşayrıgörevbelirlenmişvecinsiyetegöreherbirindeayrıayrıaltışargözlemyapılmıştır. 
Örneklem seçilmemiş, çalışanların tamamına ulaşılması planlanmış ve %98 yanıtlama oranına 
ulaşılmıştır(160/164). 
Araştırmada çalışanların yarıdan fazlası kadındır; çoğunluğu 25-29 yaş grubundayken, erkeklerin 
çoğunluğu 30-34 yaş grubundadır. Çalışanların yarıdan fazlası 5 
yıldanuzunsürediraynıişyerindeçalışmaktaydıveerkeklerkadınlardandahauzunsüredirçalışmaktaydılar. 
Her 3 kişiden 1’iişinzihinselyükünü ‘ağır’ olarak algılamaktaydı. Kadınların  %16.2’sinin, erkeklerin 
%26.2’sinin işleriniyaparkenkullandıklarıekipmanlarınınboyuayarlanabiliyordu (p=0.179) 
Kadınların %86.9’u, erkeklerin %90.2’si   son bir ay içinde gece çalışmıştı. 
Araştırmamızda,  en fazla kas iskelet rahatsızlığı yaşanan vücut bölgeleri her iki cins için de boyun, bel 
ve omuz olarak tespit edildi. Her iki kadından birisi ve her dört erkekten birisi, önceki hafta içinde 
boynunun ağrıdığını beyan etti. “Bel ağrısı ”erkek çalışanların en fazla yaşadığı kas iskelet 
rahatsızlığıydı. Araştırmamızda el bileği ağrı sıklığı diğer çalışmalara göre düşüktü. 
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Yazar: Sibel Bostancı  Msc*,  Sibel Kiran Md Phd**,  Hulya Kulakci  Msc, Phd***,  Ferruh Ayoglu Md 
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Başlık: Öğretmenlerde Çalışma Yaşamı Özellikleri Ve Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi 

 
“Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın amacı, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez 
okullarında çalışan öğretmenlerin; çalışma yaşamı özelliklerinin ve mevcut sağlık durumunun 
değerlendirilmesidir. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkezde çalışan 2212 öğretmeni 
temsil eden örnek büyüklüğü 783 olarak hesaplandı. Basit rasgele örnekleme yöntemi kullanıldı. 
Ulaşılabilirlik % 84.0 (658) olan çalışmada veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan anket aracılığıyla 
katılımcıların kendi bildirimine dayalı elde edildi. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 54’ü 
kadındı658 öğretmenden % 93.9’u kadrolu, % 6.1’i sözleşmeli olarak istihdam edilmekteydi. 
Öğretmenlerin % 23.4’ü düzenli olarak fazla mesai, % 4.7’si ek iş yapmaktaydı. Öğretmenlerin % 
35.9’u işinden elde ettiği gelirin harcamalarına yetmediğini belirtti. Haftalık çalışma saatlerinin 
ortalaması 34.0±10.9 saatti. Öğretmenlerin % 39.4’ünün doktor tarafından tanısı konulmuş en az bir 
hastalığı bulunmaktaydı. İlk sırada kulak burun boğaz (% 15.8) , ikinci sırada gastrointestinal 
hastalıklar (% 13.7) yer almaktaydı. Sağlıkla ilgili bildirdikleri yakınmalardan ilk üç sırada; bel ağrısı ( % 
15.0), baş ağrısı (% 14.9), boğaz ağrısı (%13.7), yer almaktaydı. Öğretmenlerin % 17’si düzenli ilaç 
kullanmaktaydı. Öğretmenler hem rol model hem de bütün topluma ulaşabilen bir kesim olarak 
sağlığı geliştirme ve sağlığın korunması için önemli bir çekirdek noktadır. Kendi sağlıkları, çalışma 
yaşamı ve sağlık ilişkisi konusunda bilgi ve algılarını topluma yansıtma potansiyeli dikkate alındığında 
okul sağlığı hizmetleri bütünü içinde iş sağlığı hizmetleri oluşturulması önemli ve gereklidir. Yeni yasal 
düzenlemeler ışığında Toplum Sağlığı Merkezi odaklı iş sağlığı hizmetleri iş sağlığı hemşireleri desteği 
ile oluşturulabilir. 
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Başlık: Kanser Kayıt Merkezleri Ve Mesleksel Kanserler 

 
Mesleksel kanserlerin gerçek boyutunu ortaya koyacak veri eksikliğine rağmen, karsinojenlere 
mesleksel maruz kalımla ilişkili kanser vakalarının tahmini yüzdesi %4 ile %20 arasında değişmektedir. 
Kanserdenkorunmavetoplumsağlığıaçısındanmeslekselkanserlerleilgiliaraştırmalarönemtaşımaktadır. 
Mesleksel kanserlerin ihmal edilecek kadar küçük boyutu saptanabilmektedir ki bunun nedenleri 
sadece latent dönemin uzunluğu ve yakan sere yol açan nedenlerin çeşitliliği değil, kanser 
hastalarından meslek öyküsünün neredeyse hiç alınmamasıdır. Potansiyel olarak meslekten 
kaynaklanan kanserlerde (mesane, akciğer kanserleri gibi) ve gelişmiş ülkelerde bile, 
tedaviedenhekimlerkanserinmeslekselnedenleriüzerindedurmamaktadırlar.  
 
Kanserkayıtlarıgenelliklebelirlibirtopluluğukapsayanvekanserlikişilereaitverilerintoplanması, 
saklanması, yönetimi ve analizine yönelik düzenlenen bilgi sistemleridir. 
Kanserkayıtçılığıkanserintoplumaetkisinideğerlendirmevekontroletmeyeyardımcıolmaamacıyla, 
kanserlerinoluşumuveözellikleriüzerinesüreklivesistematikveritoplanmasısürecidir. Topluma dayalı 
kanser kayıtları dünya nüfusunun sadece %21’ini kapsadığı bildirilmektedir. 
 
Kanserkayıtlarınınyüksekkalitedetoplanabildiğinüfusunoranıbölgelerarasındabüyükfarklılıklargösterm
ektevegelişmekteolanülkelerdedahakötübirdurumdaolunduğugörülmektedir. Gelişmiş ülkelerde bile 
endüstri ve meslek (E/M) verisinin düzenli kaydedilmesi istisnai bir durumdur. Nedenin 
kanıtlanmasındaki güçlükler, çok nedenlilik ve mesleksel maruziyetle kanser gelişmesi arasındaki 
sürenin uzunluğu mesleksel kanserlerde sorunun boyutunun değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.  
Bu bildiri ile kanser kayıtçılığının da yararlanabileceği biçimde Endüstri/Meslekkodlarınınsağlık 
bilgisistemlerineentegrasyonuönerilmektedir. Bu sistem kanser yükünün endüstri ve meslek 
boyutunun hesaplanmasına bir fırsat oluşturacaktır ve yüksek riskli alanlarda olası nedensel ilişkiyi 
azaltmaya yönelik çalışmalara odaklanma olanağı sunacaktır. Böyle bir entegrasyon insanların 
emeklilik sonrasında da izlenerek, uzun dönemde E/M ve kanser ilişkilerinin zaman boyutunu da 
görmeye yardımcı olabilir. 
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Başlık: Bir Üniversite Hastanesi Araştırma Görevlilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği Ve 
Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Rolleri Algısının Değerlendirilmesi, 

 
Bu araştırmanın amacı, birüniversitehastanesindeçalışanaraştırma 
görevlilerinintoplumsalcinsiyetrolleritutumlarınınçalışmayaşamındacinsiyetalgısınadairyansımalarının
değerlendirilmesidir. Araştırmanın grubu bir üniversite hastanesinde çalışan 159 araştırma 
görevlisinin tümü çalışmaya alındı ancak katılmayı kabul eden 128’kişi idi (%80.5). Araştırmanın 
değişkenleri sosyo-demografik özellikler, Zeyneloğlu ’nun geliştirdiği “Toplumsal CinsiyetRolleri 
Tutum Ölçeği (TCRTÖ)” veçalışmayaşamındatoplumsalcinsiyetrollerialgısı 
ileilgiliönermelereverilenyanıtlardanoluşmaktaydı. Araştırmaya katılanların % 45.3’ü kadın, % 54.7 si 
erkekti. Araştırma görevlilerinin % 52’si dahili, % 38.4’ü cerrahive % 9.6’sı temel tıp bilimlerine ait 
bölümlerde çalışmaktaydı. “Cinsiyet, çalışma yaşamı seçimlerini etkilemez” 
algısınakatılımkadınlardadahafazlaydıvekadınveerkekkatılımcılararasındakifarkanlamlıydı. Çalışma 
yaşamında toplumsal cinsiyet rolleri algısının alt bileşenleri ile toplumsa lcinsiyet rolleri tutum 
ölçeğinin alt boyutları ilişkisi incelendiğinde “Mesleki olanaklardan yararlanma cinsiyetten 
bağımsızdır” algısıile “Eşitlikçi Cinsiyet Rolü” arasında orta düzeyde pozitif (r=0.491 p=0.000) 
korelasyon saptandı. “Çalışılan birimde erkek lehine yaklaşım vardır” algısı ile “eşitlikçi cinsiyet rolü” 
arasında orta düzeyde negatif (r=-0.419 p=0.000) korelasyon varken, “Çalışılan birimde erkek lehine 
yaklaşım vardır” algısı ile “evlilikte cinsiyet rolü” arasında ise orta düzeyde pozitif (r=0.526 p=0.000) 
korelasyon bulundu. Bu çalışmailetoplumsalcinsiyetrollerialgısının çalışmayaşamındaki 
cinsiyetalgısınayansımalarıaraştırılmıştır. Bu doğrultuda farkındalık sağlanması ve eğitimler ile 
toplumsal cinsiyet rolleri tutumunun çalışma yaşamında oluşturduğu cinsiyete dayalı olumsuzlukların 
iyileşmesine katkı sağlayabileceği düşünülmüştür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: ToplumsalCinsiyet, ÇalışmaYaşamı, KadınınStatüsü, ToplumsalCinsiyetveTutumlar, 
ToplumsalCinsiyetEşitliği  
E-Posta:  sibelkiran@gmail.com 



Yazar: Nergiz Kaya Msc, ** Sibel Kiran MD PhD 

Başlık: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Çalışma Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen 
Etmenlerin Değerlendirilmesi 

 
Hemşirelerin sağlık hizmet sunumunda kaliteli hasta bakımı verebilmelerinde doğrudan ve dolaylı 
önemli etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Hemşirelerde çalışma yaşamı kalitesine etki eden 
etmenlerin belirlenmesi ve bu etmenlerin olumsuzluklarının saptanarak giderilmesi, hem iş 
organizasyonunun hem de işyerindeki verimliliğin geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu kesitsel çalışmanın 
amacı, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin çalışma yaşamı kalitesi düzeyi ve etkileyen 
etmenlerin değerlendirilmesidir. Araştırmanın evrenini ZKÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 
çalışan 161 hemşire oluşturmaktadır. Hemşirelere sosyodemografik değişkenler ve çalışma yaşamı 
özellikleri doğrultusunda hazırlanan anket formu ve çalışma yaşamı kalitesini ölçmek için de sağlık 
çalışanlarına özel çalışma yaşamı kalitesi ölçeği uygulandı. Gündüz mesaisinde ve serviste çalışan 
hemşireler 96 (%67.6) kişi, yoğun bakımlarda vardiyalı çalışan hemşireler 46 (%32.4) kişi olmak üzere 
toplam 142 (%88.20) kişiye ulaşıldı. Hemşirelerin yaş ortalaması, 29.22 ± 3.32’dir. Çalışma yaşamı 
kalitesi ortalama puanı 79.54 ± 15.65’dır. Çalışma yaşamı özellikleri incelendiğinde çalışma düzeni 
grupları arasında çalışma yaşamı kalitesi puanları farklı bulunmuştur. Gündüz mesaisi ve serviste 
çalışan hemşirelerin çalışma yaşamı kalitesi ortalama puanları 80.44 ± 15.00, yoğun bakımlarda 
vardiyalı çalışan hemşirelerin çalışma yaşamı kalitesi ortalama puanları 77.61 ± 16.98’dir. Fazla mesai 
yapan hemşirelerin ortalama çalışma yaşam kalitesi puanının (76.59±14.41), yapmayanlara göre 
(81.86±16.38) daha düşük olduğu saptandı (p= 0.042).  
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Başlık: Sağlık Bilgi Sistemi”Nde Veriden Bilgiye: Meslek, İşkolu Ve Hastalık Kodları Kullanımı İle Risk 
Öngörüsü 

 
Sağlık istatistik verilerinin toplanması ve yorumlanması standart tıbbi terminoloji ve sınıflama 
sistemleri gerektirir. İstatistiklerin uluslararası karşılaştırılabilirliği, aynı kriterlerle oluşturulmuş 
sınıflama ve kodlama sitemleriyle mümkündür. Uluslararası Hastalık Sınıflaması 10. Versiyonu(ICD-10) 
ve Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması-2008(ISCO-08) iş sağlığı alanında yaygın kullanılan 
sınıflama sistemleridir. TürkiyeİstatistikKurumubuikisınıflamayıkullanarakveritoplamaktadır. Sağlık 
Bakanlığı, hastalık sınıflamasında ICD-10; Çalışma Bakanlığı, meslek sınıflamasında ISCO sınıflamasını, 
ayrıca iş kolları tehlike grupları sınıflamasında NACE kod sistemini kullanmaktadır. Bu bildiri ile meslek 
ve iş kolu kodlarının “sağlık bilgi sistemi” ile entegre kullanılması önerilmektedir. “Sağlık bilgi sistemi” 
kayıtları, toplananverilerinişlevselbilgiyedönüşmesiyle önceliklerinbelirlenmesine katkı 
sağlayabilecekkritik önemdedir. Meslek-sağlık ilişkileri düşünüldüğünde, “risk yaklaşımı” ile “önleyici 
politikalar” belirlenmesine bilgi sağlayan bir veri sistemi önemli ve gereklidir. İşlevsel bir sistem, 
yürürlükteolantehlikesınıflamasınınveişsağlığıhizmetplanlamasınınnesnelverileredayanmasınısağlayac
aktır. Türkiye’demeslekhastalıklarınıntesbitive tanısındakiyetersizlikleriaşmada, işsağlığıhizmetlerinin 
temelsağlıkhizmetlerikapsamındabirincibasamaksağlıkhizmetlerineentegrasyonuönemlibirfırsatoluştu
rmaktadır. Sağlık Bakanlığı, meslekhastalıklarının erkentanısıvemeslekhastalıkları 
verileriningüvenilirbiçimdeeldeedilmesiamacıylayayınladığı 13.06.2011 tarihli genelgeyle, 
sağlıkhizmetisunankurumvekuruluşlardahastalıktanılarınınsınıflandırılmasıvekodlanmasındakullanılan 
ICD-10 ile Aile Hekimleri, Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yazılım sistemlerine 
“Meslek Hastalığı Tanı Kodları”nın entegrasyonunun yapılmasını, “Meslek Hastalığı (ICD-10) ve 
Meslek Kodlarının (ISCO-08) eşleştirilerek ekrana “uyarı notu” gelecek biçimde sistem kurulmasını 
istemiştir. Bu yaklaşım olumlu bir gelişmedir. Ancak sistemde yalnızca “meslek hastalığı listesi” ilişkili 
kodları dikkate almak yeterli olmayacaktır. Meslek (ISCO-08) ve sağlık (ICD-10) bilgisi ile birlikte kayıt 
sistemine, “işkolu (ISIC, NACE)” bilgilerinin girilmesi, iş sağlığı hizmetlerinin planlanmasına, iş kollarına 
özgü koruyucu-önleyici hizmetlerin geliştirilmesine önceliklerin, hastalık yükünün, küme olguların, 
yenimeslek-sağlıkilişkilerininbelirlenmesinebüyükkatkısağlayacaktır. ISIC, NACE gibi işkolu 
sınıflamalarının, ICD-10, ISCO-08 ile entegre kullanılmasıyla elde edilen verilerin matriks analizleri 
(job-exposure-matrix)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Endüstri ve meslek kodlama sistemi, sağlık bilgi sistemi, meslek hastalıkları  
E-Posta:  sibelkiran@gmail.com 



Yazar: Ömer L. Met - Alaattin İrdem 

Başlık: Türkiye’de Özel Güvenlik Hizmetlerinde Risk Faktörleri Ve Risklerden Korunma 

 
Dünya’da özel güvenlik sektörünün gelişmesi, her ülkenin kendi siyasal, hukuksal ve kültürel yapısına 
bağlı olarak farklılık göstermektedir. Türkiye’de, 2004 yılından bu yana özel güvenlik hizmetlerinde 
hızlı bir gelişme olmuştur. Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Özel Güvenlik şirketleri birliğinin 
(CoESS) yayınladığı rapora göre, Türkiye, Avrupa’nın en büyük özel güvenlik sistemine sahip ülke 
olarak görülmektedir. İlk defa, 1981 yılında 2495 sayılı kanunla bazı kurum ve kuruluşlarda özel 
güvenlik örgütlerinin kurulması sağlanmıştır. 2004 tarihinde, 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine 
ilişkin yasayla genelleştirme yapılmış, eğitime ilişkin yeni düzenlemeler geliştirilmiştir. Bu yasayla 
birlikte, Özel Güvenlik sektörü Türkiye’de hızla gelişmiştir. Türkiye’de özel güvenlik sektörü, iş sağlığı 
ve güvenliği açısından birçok riskleri barındırmaktadır.. Sektör olarak, özel güvenlik hizmetleri, yüksek 
rekabete dayalı bir sektördür. Güvenlik hizmetlerine ilişkin talebin, kurumlar tarafından düşük ücretli 
bir hizmet olarak algılandığı görülmektedir. Personel yönünden çalışma saatlerinde ve görevlerde 
farklılık ve esneklik vardır. Bunun yanında sektör çok değer görmemektedir. Dolayısıyla, düşük ücret 
ve iş güvencesi eksikliğinin yarattığı psikososyal riskler de söz konusudur. Bu sektörde riskleri 3 genel 
kategoride değerlendirmek mümkündür. Genel durumdan kaynaklanan riskler, güvenlik faaliyetlerine 
ilişkin özel riskler ve işyerine ilişkin risk faktörleridir. Güvenlik hizmetlerine ilişkin spesifik risklerden 
bazıları olarak, İş’te psikolojik taciz ve şiddet, silah kullanımına ilişkin riskler, iş organizasyonuna ilişkin 
risk faktörleri, iş yüküne ilişkin risk faktörleri, psikososyal iş yükü, kadın personele ilişkin riskler vb. 
olarak sayılabilir. Dolayısıyla, özel güvenlik sektöründe mesleki risklerden korunma, şirket, güvenlik 
elemanı ve kurum olarak üç tarafı ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, iş sağlığı ve güvenliği alanında 
yapılan iyileştirmeler, bu üç düzeyde yaklaşımı gerektirmektedir. Araştırmamızda, özel güvenlik 
şirketlerine bağlı kurumlarda çalışan güvenlik elemanları ve yöneticiler üzerinde iş sağlığı ve 
güvenliğine ilişkin yaşadıkları riskler anket ve görüşmeler yoluyla değerlendirilmekte ve riskleri 
minimuma indirecek önlemler üzerinde durulmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, özel güvenlik hizmetleri, risk faktörleri, risklerden korunma 
E-Posta:  irdem@hotmail.com 



Yazar: Dr. Fahriye Yonca Ayas 

Başlık: Demografik Özellikler 

 
Antalya  Serbest  Bölgesi  Yat  İşçilerinin  demografik  özellikleri. 
8  yıllık  kayıtların  dökümü  grafikler  şeklinde   sunulacaktır.  Yaş,  cinsiyet, özgeçmiş,  soy geçmiş, 
sigara  ve  alkol  kullanımı  konusunda  bölgede  çalışan  işçilerin  özellikleri. 
Poster  sunumu  için  revir  kayıtları firma  ve  kişi  ismi  vermeden  kaynak  olarak  kullanılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Işçi, yaş, demografik özellikler 
E-Posta:  hekimyonca@gmail.com 



Yazar: Aliye Mandıracıoğlu, Osman Bölükbas, Mehmet Demirel, Filiz Gümeli 

Başlık: Dört İşletmede Sağlık Sorunu Nedenlı Işe Devamsızlık Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 

 
Sağlık sorunu nedenli işe devamsızlık (SA), bir kişinin sağlık sorunları nedeniyle işine gidememesi 
olarak tanımlanır. SA sıklığını etkileyen faktörler, demografik özellikler, işe bağlı faktörlerdir. Bu 
kesitsel çalışmanın amacı, demografik özellikler ve işe bağlı faktörler ile SA arasındaki ilişkiyi 
araştırmaktır.  
 
Dört işletmeden toplam 556 kişi anketleri doldurmuştur. Demografik özellikler; yaş, cinsiyet, medeni 
durum, eğitim, gelir, çocuk sayısı, vücut kitle indeksi, sigara kullanımı, alkol tüketimi, kronik hastalık 
varlığı, aile gereksinimleri sorgulanmıştır. İşe bağlı faktörlerden meslek, çalışma süresi, günlük ve 
haftalık çalışma saati, işte sosyal destek, mesleki maruziyetleri, iş doyumu, vardiyalı ve gece çalışma 
özellikleri dahil edilmiştir. SA, “ son 1 ay içinde sağlık problemleriniz nedeniyle işe gelemediğiniz 
oldu?” sorusu ile ölçülmüştür. SA ve demografik ve işe bağlı faktörler arasındaki ilişkiyi belirlemek 
üzere lojistik regresyon analizi yapılmıştır. 
 
Katılımcıların yaşı 18-60 (35.74±8.33) arasındadır. Katılımcıların % 79.6’ı erkek ve % 28.3’ü lise ve 
daha yukarı eğitim düzeyine sahiptir. Katılımcıların %10.2’i ( erkek: %9.6 ve kadın: %13.0) sağlık 
problemleri nedeniyle geçen ay işe gelemediğini belirtmiştir. Kronik hastalık varlığı (OR 2,464(95% CI 
1,452-4,181)) ve ailede bakıma gereksinim duyan birinin varlığı (OR 1.99 (95% CI 1.03-3.82)) ile SA 
ilişkili bulunmuştur. İş doyumu ile SA arsında da anlamlı ilişki bulunmuştur (OR 1,438 (95% CI. 1,069-
1,936)). Diğer demografik ve işe bağlı faktörler ile SA arasında bir ilişki saptanamamıştır.  
 
Bu çalışmada, düşük iş doyumu, kronik hastalık ve ailede bakıma muhtaç kişinin varlığı SA için birer 
risk olarak saptanmıştır. İşletmelerin kronik hastalığı ve ailede bakıma muhtaç yakını olanlara, işçi 
dostu işyeri kültürü oluşturarak destek olmaları gereklidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İşe devamsızlık, Sağlık sorunları 
E-Posta:  aliye2kuru@yahoo.com 



Yazar: Oktay Okcu, Tuncay Bilge, Seçkin Özcan 

Başlık: Mobilya Atölyelerinde Gürültü Maruziyeti: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mobilya 
Dekorasyon Atölyesi Örneği 

 
ÖZET: Son yıllarda artan iş kazaları ve baş gösteren meslek hastalıklarının önüne geçmek için ön plana 
çıkan iş sağlığı ve güvenliği kavramı çalışma ortamlarına bir kez daha dikkatlice bakmamıza neden 
olmaktadır. Geçmişin üretim, ürün ve verimlilik odaklı çalışma hayatı artık yerini çalışan odaklı çalışma 
hayatına bırakmaktadır. Çalışanın güvenliği, huzuru, mutluluğu ve tam sağlık hali mobbing gibi, iş 
sağlığı ve güvenliği gibi çıkarılan yasalarla devlet tarafından güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. 
İstenmeyen ve rahatsız edici ses olarak tanımlayabileceğimiz gürültü kısa ve uzun vadede psikolojik 
sorunlardan, geçici ve kalıcı işitme kaybı gibi pek çok rahatsızlığa sebep olabilmektedir. Kesici, delici 
ve yüksek devirde çalışan makine kullanımının yoğun olduğu mobilya atölyelerinde çalışların 
makineye yakın olması zorunluluğu vardır. Bu nedenle çalışanların makine kaynaklı gürültüye maruz 
kalma ihtimali yüksektir. Bu çalışmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programının mobilya atölyesindeki gürültü 
ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar ilgili mevzuatlar ışığında değerlendirilmiş, sorunun 
kaynağında çözümü için araştırmalar yapılmış ve elde edilen bulgular özetlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Mobilya Atölyeleri, Ağaç İşleme Makinaları, Gürültü Maruziyeti, Ergonomi, İş 
Sağlığı ve Güvenliği 
E-Posta:  oktayokcu@comu.edu.tr 



Yazar: Esra Karaman, Begüm Doğan, Seval Eroğlu 

Başlık: Kalkınma Ve Küreselleşme Ekseninde İş Sağlığı Yaklaşımı 

 
Çalışma hayatının değişen ve gelişen koşulları insanoğlunu yepyeni sağlık riskleriyle karşı karşıya 
getirmiştir ve ülkelerin sağlık alanında gelişmişlik düzeyinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Beşeri 
sermayenin temel bileşenlerinden biri olan sağlık, işgücünü dolayısıyla üretkenliği etkilemektedir. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre iş günü kayıpları düşünüldüğünde sağlık önemli bir 
etken olarak karşımıza çıkmaktadır. İş sağlığı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hala sosyal, 
ekonomik, politik nedenlerle ihmal edilmektedir. Bu makalede kalkınmanın bileşenlerinden birisi olan 
iş sağlığı konusu ele alınmıştır. Kalkınma, küreselleşme ve iş sağlığı olgusu tanımlandıktan sonra 
kalkınmanın ve küreselleşmenin çalışma hayatına ve çalışan sağlığına etkileri belirtilmiştir. Son olarak 
iş sağlığı koşullarının insan onuruna yakışır düzeye getirilmesinde sağlık yatırımlarının önemi konu 
edinilmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlık, iş sağlığı, kalkınma, küreselleşme, ekonomi  
E-Posta:  begum.dogan@csgb.gov.tr esra.karaman@csgb.gov.tr seval.eroglu@csgb.gov.tr 



Yazar: Hatice Varol& Serdar Orhan 

Başlık: Sektörel, Cinsiyet Ve Yaş Grupları Açısından İş Kazalarının Değerlendirilmesi 

 
İş, insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için önemli bir sosyal etmen olmakla birlikte fiziksel, 
psikolojik, sosyal ve ekonomik etkileriyle insan sağlığını ve yaşamını da etkilemektedir. Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO)’nun yaptığı tanıma göre iş sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların bedensel, 
ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi 
çalışmalarıdır. İş sağlığı ve güvenliği politikaları, uygulamaları ve kültürü çalışma yaşamının temel 
unsurlarından biridir ve tüm dünya ülkelerince yeni arayışların olduğu, önem kazanan bir alandır. 
Özellikle son yıllarda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) çalışmalarının etkinliğinin arttırılması sonucunda ülke 
genelinde meydana gelen iş kazası sayılarında ciddi bir azalma meydana gelmiştir. Ama yinede 
gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında meydana gelen iş kazaları sayısında hala daha iyi bir seviyede 
olmadığımız da genel bir gerçektir. İş kazaları sonucu Türkiye’de her yıl yaklaşık 4 bin çalışan sakat 
kalmakta, 1500 çalışan ise hayatını kaybetmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine 
göre, 2012 yılında ülkemizde 74.871 iş kazası geçekleşmiştir. Bu kazaların 5.781’ini kadınlar, 
69.090’ını erkekler yaşamıştır. Bu kazaların sonucunda 2,036’sı sürekli iş göremezlikle sonuçlanmakla 
birlikte 744’ü ölümle sonuçlanmıştır. Sektörel bazda iş kazaları incelendiğinde madencilik, tekstil ve 
inşaat sektörleri ön plana çıkmaktadır. 8.828 iş kazasıyla kömür ve linyit çıkarılması faaliyeti, faaliyet 
grupları arasında ilk sırayı almaktadır. Ayrıca bu iş kazaları ve meslek hastalıklarının Türkiye 
ekonomisinde yıllık GSYİH 50 Milyar kayba neden olmaktadır. Konuyla ilgili sağlıklı çalışmalar 
yapılabilmesi noktasında istatistiki verilerin iyi analiz edilerek gerçekçi sonuçlar elde edilmesi son 
derece önemlidir. Biz bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini 
sektörel, cinsiyet ve yaş bazında inceleyerek mevcut uygulamalar çerçevesinde çözüm önerileri 
sunmaya çalışacağız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: iş kazaları, sosyal güvenlik, meslek hastalıkları 
E-Posta:  hatcevarol@hotmail.com 



Yazar: Serdar Orhan & Sultan Özçam 

Başlık: İş Kazalarını Önlemede Güvenlik Kültürünün Önemi 

 
Karmaşık bir yapıya sahip olan iş kazalarının meydana gelmesinde pek çok faktörün etkisi bulunmakla 
birlikte, yapılan araştırmalar göstermiştir ki iş kazalarının %88’i tehlikeli davranışlardan meydana 
gelmektedir. Bu da göstermektedir ki iş kazalarının önemli bir bölümünün insan hatasına bağlı 
olduğudur. Bundan dolayı, iş sağlığı ve güvenliğinin beşeri unsuru üzerinde giderek daha fazla 
durulmaya başlanmıştır. Bu noktada 1986 yılında meydana gelen Çernobil faciasından sonra kaza 
inceleme raporunda “yetersiz güvenlik kültür” yer almıştır. Kazanın oluşmasında çeşitli teknik 
eksikleri ve hataların yanında özellikle çalışanlarda güvenlik bilincinin olamaması tetikleyici ana 
faktörü oluşturmuştur. Bu tarihten itibaren iş kazalarının önlenmesi noktasında güvenlik kültürüne 
vurgular yapılmaya başlamıştır. Genel olarak kültür bir toplumun yaşam tarzı olarak karakterize 
edilen ve bilgi, inanç, gelenek, örf, adet, sanat, ahlak, araç, gereç, teknik ve benzeri maddi ve maddi 
olmayan unsurlardan oluşan karışık bir bütünü ifade eder. Kültür toplumun üyeleri için aynı zamanda 
yol gösterici temel kabul ve değerlerden oluşur. Genel kültürün yanı sıra toplum içinde yer alan çeşitli 
alt kültürlerde bulunmaktadır. Özellikle çalışma hayatında, örgüt üyelerine farklı bir kimlik veren ve 
örgüte bağlanmasına yardımcı olan ve örgüt üyeleri tarafından paylaşılan iç değişkenleri sunmak için 
örgüt kültürü çalışma hayatında çok önemli bir işlev görmektedir. Türkiye’de de güvenlik kültürü 
konusu son yıllarda kısıtlıda olsa çalışmalara konu olmaya başlamıştır. Türkiye’deki mevcut literatüre 
katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışmada, güvenlik kültürünün Türkiye’de iş kazalarının önlenmesi 
noktasında ki önemini literatür araştırması yaparak ortaya çıkartabilmektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: güvenlik kültürü, sağlık ve güvenlik, kaza, kaza önleme 
E-Posta:  sorhan@sakarya.edu.tr 



Yazar: Dr. Ebru Korkmaz, Dr. Bülent Gedikli, Dr. Buhara Önal, Elif Atasoy, Süreyya Kapusuz,  Gülşen 
Dügel, Canan Yıldız, Fatih Ertürk, Dr. H.N.Rana Güven. 

Başlık: Tarımda İş Sağlığı Ve Güvenliği Pilot Projesi 

 
Bu çalışma tarım alanında, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönünden risk değerlendirmesini esas alarak, 
önleyici ve koruyucu yaklaşımın etkin kılınması amacıyla Adana ve Şanlıurfa illerinde 26 Nisan 2012 – 
5 Mayıs 2012 tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM) tarafından 
yürütülmüştür.  
 
Metodoloji; 
Pilot bölge olarak seçilen Şanlıurfa ve Adana illerinde tarım sektöründe faaliyet gösteren 5 işyerinde 
İSGÜM gezici iş sağlığı tarama araçlarıyla; risk değerlendirmesi ve ortam ölçümleri yapılmış, 
çalışanların sağlık gözetimi kapsamında iş ve sağlık öyküleri ile İSG bilgi ve farkındalıklarını sorgulayan 
iş sağlığı anket ve anamnez formları, solunum fonksiyon testi, arka-ön akciğer radyografisi çekimi ve 
laboratuar tetkikleri uygulanmıştır. 
 
Sonuç;  
Araştırma kapsamında, Şanlıurfa ilinde belirlenen 3 işyerinde çalışan 221 kişiye anket uygulanmış, 
tıbbi anamnez alınmış ve solunum fonksiyon testleri (SFT) yapılmıştır. Katılımcıların %20,3’ü işe giriş 
muayenelerinin, ancak %2,1’i düzenli periyodik muayenelerinin yapıldığını belirtmiştir. SFT yapılan 
210 çalışanın  %6,7’sinde patolojik bulgu tespit edilmiştir. 
Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili soruya verilen yanıtlar incelendiğinde, çalışanların %18’i 
daha önce iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir eğitim aldığını, %82’si ise herhangi bir eğitim almadığını 
ifade etmiştir. 
 
Tarım çalışanlarından 216 kişinin hemoglobin(Hb)  ve hematokrit(Hct)  değerleri analiz edilmiştir. Hb 
ortalaması 12,43±1,79 ve Hct ortalaması 35,61±4,17  olarak bulunmuştur. Hb(10,85±2.39) ve 
Hct(32,44±5,55)  ortalaması en düşük bulunan grubun okur yazar olmayanlar olduğu tespit edilmiştir. 
İşyerlerinin Hb ve Hct ortalaması karşılaştırıldığında, en düşük Hb ortalaması (11,82±1,74) ve Hct 
ortalaması (34,37±3,80) sera işletmesinde tespit edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Tarım, iş sağlığı, çalışan sağlığı. 
E-Posta:  ebru.korkmaz@csgb.gov.tr 



Yazar: Ali Rıza Ergun, İSG Uzmanı, Maden Yüksek Mühendisi 

Başlık: Madencilik Sektöründe Yeni İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasal Yaklaşımı 

 
Madencilik tüm endüstriyel süreçlerin başlangıcı olarak bilinmektedir. Madenciliğe iş sağlığı ve 
güvenliği açısından da bakıldığında bu konunun öncülüğünü de bu sektörün yaptığı görülecektir.  
 
Amaç:  
• Madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği açısından ele alınması ve maden çalışanlarının 
karşı karşıya kaldığı problemlerin ifade edilmesi. 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yayımlanmasından önce madencilik sektörünün mevzuat 
açısından ele alınması ve eksikliği görülen noktaların belirlenmesi. 
• Mevzuatın güncel durumunun ifade edilmesi ve Kanun ve yeni Yönetmelik ile meydana gelen 
yeniliklerin belirlenmesi. 
 
Metot 
Her ne kadar Türkiye’de madencilik konusunda bilgi birikimi oldukça yüksek olsa da, istatistiksel 
verilere bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği açısından kat edilmesi gereken daha çok yol olduğu 
görülmektedir. Yayımlanan yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve maden işleri ile ilgili Yönetmelik bu 
konuda önemli bir adım olarak gösterilebilir. Çalışmada, yeni mevzuat ile getirilen değişiklikler 
istatistiksel veriler ile de desteklenerek aktarılmaktadır. Ayrıca ilgili diğer yasal düzenlemeler de ele 
alınarak etkiler değerlendirilmiştir.  
 
Bulgular 
Madencilik diğer tüm endüstriyel faaliyetler için oldukça önemlidir ve iş sağlığı ve güvenliğinin çıkış 
noktasıdır. Türkiye için madenciliğin önemi artarak devam etmektedir. Yeni mevzuat düzenlemesi ile 
iş sağlığı ve güvenliği seviyesi, madencilikte sektöründe iyileşmekte ve çalışan ve işveren arasındaki 
çalışma barışı daha tutarlı olmaktadır.  
 
Sonuç 
Her ne kadar ilerlenmesi gereken uzun bir yol olsa da, yeni iş sağlığı ve güvenliği mevzuat yaklaşımı 
daha iyi koşullar için oldukça büyük bir adım atmış ve etkilerini kısa zamanda göstermeye başlamıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Madencilik, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Yaklaşımı 
E-Posta:  aergun@csgb.gov.tr 



Yazar: Hüseyin Çakan, Filiz Ekim Çevik, Vecdet Öz 

Başlık: İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Adli Bilimlerdeki Yeri Ve Önemi 

 
Adli bilimlerde iş sağlığı ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğu ve çalışanların etki boyutunun 
araştırılması gereklidir. Olay yerinde bulunan delillerin değerlendirilmesi ve laboratuvara 
gönderilmesi işlemlerinde biyolojik, fiziksel ve kimyasal risk etmenleri çok önemlidir. Araştırmalarda 
adli mikrobiyolojiden; biyolojik terör, biyolojik suç, postmortem incelemeler, besin zehirlenmeleri ve 
çalışanların enfeksiyon riski için yararlanılmaktadır. Mikroorganizmaların veya toksinlerinin, 
kimyasalların, radyoaktif maddelerin küçük miktarları dahi çok sayıda insanın ölümüne yol 
açabilmektedir. Bu etkenlerin teşhis ve tedavileri güç olup, zaman ve ekonomik olarak da önemli 
kayba neden olmaktadır. Isı, hava şartları ve topografik yapı özellikleri, etki derecesini 
değiştirebildiğinden etkilerinin önceden tahmin edilmesi ve kontrolü de zordur. Ayrıca adli bilimlerde 
bir cesetle ilgili postmortem çalışmaların farklı aşamalarını yürüten olay yeri inceleme ekibi, adli tıp 
uzmanları ve otopsi teknisyenleri ile toksikoloji, genetik, mikrobiyoloji laboratuvarı personeli vücut 
sıvıları, yumuşak doku ve kemiklerle doğrudan temas ettiklerinden enfeksiyon riski altındadırlar. Risk 
oluşturan mikroorganizmaların cesette ne kadar süreyle canlı kaldıklarını, çevresel koşulların canlılık 
süresine etkisini, vücut sıvılarındaki toksik ve radyoaktif maddelerin etkisini bilmek de otopsi salonu 
kaynaklı enfeksiyonlardan korunmada önemlidir. Bazı mikroorganizmaların fiziksel veya kimyasal 
dekontaminasyon yöntemlerine ve yüksek ısıya dayanıklı olması, formalinle fiske edilmiş parafinli 
örneklerin de enfeksiyon riski taşıması nedeniyle etkenler ve korunma yöntemleri konusunda bilgili 
ve duyarlı olunması, her vakaya potansiyel yüksek enfeksiyon riski taşıdığı düşüncesiyle önlem 
alınması iş sağlığı ve güvenliği açısından, yaşamsal önem taşımaktadır. Kabul edilebilir risk düzeyi, 
maruziyet etkin ve sınır değerleri bu anlamda dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte hayvan, bitki, gıda 
patojenlerini ve toksinlerini iyi bilmek adli birimler ve toplum sağlığı bakımından gereklidir. Çevre 
(güvenli ortam) kısaca, bireyin yaşam aktivitelerini sağlıklı biçimde yerine getirdiği ortam olarak ifade 
edilmesinin yanı sıra fiziksel, kimyasal, mikroorganizmalar, radyasyon, genetik uygulamalar, psikolojik 
vb. tehlikelerden de uzak olmalıdır. Bu özelliklerin tümü göz önüne alındığında, yeterli bilgiye sahip 
olan ve aynı zamanda delil toplama gibi uygulamaları da bilen uzmanların yetiştirilmesi gereği ön 
plana çıkmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Adli bilimler, iş sağlığı ve güvenliği, risk etmenleri 
E-Posta:  filiz.cevik@istanbul.edu.tr 

 



Yazar: Filiz Ekim Çevik, Hüseyin Çakan, Vecdet Öz 

Başlık: Okul Kantinlerinde Çalışanları Ve Öğrencileri Tehdit Eden Mikrobiyal Etkenlerin İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi 

 
İstanbul’daki ilköğretim kantinlerinde hazırlanan ve tüketime sunulan gıdaların mikrobiyal yüklerinin 
ne olduğunun tespiti, bu kantinlerden beslenen çocukların ve çalışanların mikrobiyolojik gıda 
zehirlenme risklerinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Giriş: 
Çalışanlar ve öğrenciler beslenme ihtiyaçlarını okuldaki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı vb. gibi 
yerlerden karşılamaktadır. Dolayısıyla okul bünyelerindeki bu işletmelerin hazırladığı ve sunduğu 
gıdaların ne kadar sağlıklı olduğu araştırılmalıdır. Gıda hazırlanışında görev alan kişilerin ve 
öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve zaman içinde değişik eğitim programlarına tabi tutulması 
gerekmektedir.  
 
Materyal ve Metod: Çalışmada İstanbul’daki 5 farklı ilçedeki ilköğretim okulu yer almıştır. Bu okullara 
ait kantin, büfe vb. yerlerden alınan toplam 100 adet farklı gıda alınıp, her bir gıdanın tüm bileşenleri 
ayrı ayrı çalışılmış ve gıda zehirlenmesine sebep olan patojen mikroorganizmalar yönünden 
incelenmiştir. Çalışmamız İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda ve 
06.02.2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği Türk 
Gıda Kodeksi yönetmeliği doğrultusunda yürütülmüştür.  
 
Bulgular: Çalışmamızın sonucunda, 1 nolu ilköğretim okulunun % 50’sinin, 2 nolu ilköğretim okulunun 
% 25’inin, 3 nolu ilköğretim okulunun %50’sinin, 4 nolu ilköğretim okulunun %75’inin ve 5 nolu 
ilköğretim okul kantininde üretilen gıdaların %50’sinin mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre Türk 
Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uymadığı saptanmıştır.  
 
Tartışma: Analiz edilen 100 adet gıda örneği, gıda zehirlenmesine sebep olan mikroorganizmalar 
açısından incelenmiştir ve adli bilimler çerçevesinde yorumlanmıştır. İstanbul’daki ilköğretim okul 
kantinlerinde tüketilen gıdalarda saptanan çeşitli patojen bakterilerin var olduğu ve bunların mevcut 
yönetmelikte istenen değerlerin üzerinde olduğu saptanmıştır. Bu durum bizlere kantin 
işletmecilerinin kişisel ve çevresel hijyene gereken özeni göstermediklerini, özellikle iş sağlığı ve 
güvenliği açısından düşündürmüş olup, kantin denetimlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha 
göstermiştir. Gerekli önlemlerin alınmaması ve denetimlerin yapılamaması hem risk hem suç teşkil 
etmektedir.  
 
Sonuç: Amacımız sağlıklı gıda sağlıklı birey ise özellikle kantinlerde sunulan gıdaların iş sağlığı ve 
güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu yapılacak bu tür biyolojik çalışmalarla 
gösterilebileceğini düşünüyoruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve Güvenliği, Okul Kantinleri, Biyolojik Risk etmenleri 
E-Posta:  filiz.cevik@istanbul.edu.tr 



Yazar: Nergis Kaya Msc, Sibel Kiran Md Phd 

Başlık: Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Çalışma Yaşamı Kalitesi Ve Etkileyen 
Etmenlerin Değerlendirilmesi 

 
Hemşirelerin sağlık hizmet sunumunda kaliteli hasta bakımı verebilmelerinde doğrudan ve dolaylı 
önemli etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Hemşirelerde çalımsa yasamı kalitesine etki eden 
etmenlerin belirlenmesi ve bu etmenlerin olumsuzluklarının saptanarak giderilmesi, hem is 
organizasyonunun hem de İş yerindeki verimliliğin geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu kesitse çalışmanın 
amacı, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin çalışma yasamı kalitesi düzeyi ve etkileyen 
etmenlerin değerlendirilmesidir. 
 
Araştırmanın evrenini Z.K.Ü. Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 161 hemşire 
oluşturmaktadır. Hemşirelere sosyodemografik değişkenler ve çalımsa yasamı özellikleri 
doğrultusunda hazırlanan anket formu ve çalışma yasamı kalitesini ölçmek için de sağlık çalışanlarına 
özel çalışma yasamı kalitesi ölçeği uygulandı. 
 
Gündüz mesaisinde ve serviste çalışan hemşireler 96 (%67.6) kişi, yoğun bakımlarda vardiyalı çalışan 
hemşireler 46 (%32.4) kişi olmak üzere toplam 142 (%88.20) kişiye ulaşıldı. Hemşirelerin yas 
ortalaması, 29.22 ± 3.32’dir. Çalışma yasamı kalitesi ortalama puanı 79.54 ± 15.65’dır. Çalışma yasamı 
özellikleri incelendiğinde çalışma düzeni grupları arasında çalısma yasamı kalitesi puanları farklı 
bulunmuştur. Gündüz mesaisi ve serviste çalışan hemşirelerin çalışma yasamı kalitesi ortalama 
puanları 80.44 ± 15.00, yoğun bakımlarda vardiyalı çalışan hemşirelerin çalışma yasamı kalitesi 
ortalama puanları 77.61 ± 16.98’dir. Fazla mesai yapan hemşirelerin ortalama çalışma yasam kalitesi 
puanının (76.59±14.41), yapmayanlara göre (81.86±16.38) daha düsük olduğu saptandı (p= 0.042). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: iş sağlığı, sağlık çalışanının sağlığı, çalışma yasamı kalitesi hemşirelik, vardiya 
çalışması 
E-Posta:  nergis_kaya@hotmail.com 



Yazar: Mesut Kaplan 

Başlık: Bilecik İlinde, İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analiz Laboratuvarları Kurulması Gerekliliğinin 
İncelenmesi 

 
Bilecik ilinde 6 adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. İlimizde çalışan kesimin % 60 ı bu 
organize sanayi bölgelerinde faaliyet göstermektedir. Bölgemizde, İş 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 laboratuvarlar bulunmamaktadır. Bu çalışmada test laboratuvarının kurulması ve 
işletilmesindeki maliyet analizi ve gereklilikler üzerinden fizibilite çalışması yapılmıştır. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda Bölge için test laboratuvarının kurulmasının uygun olduğu ortaya 
çıkmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Hijyeni Laboratuvarı, Bilecik İş Hijyeni Laboratuvar Fizibilite Çalışması 
E-Posta:  mesut.kaplan@bilecik.edu.tr 



Yazar: Damla Pulat, İSG Uzm. Yrd. , Çsgb 

Başlık: Asbest Ve Kentsel Dönüşüm 

 
Asbest ya da amyant, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda kanserojen bir 
mineraldir. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, höllük veya ceren toprağı gibi isimlerle 
de bilinir. Bir doğal silikat mineral olan asbest maddesinin, ısıyı iletmemesi yani iyi bir izolasyon 
maddesi olması nedeniyle çok eski çağlarda kullanılmaya başlamıştır. Arkeolojik çalışmalardan elde 
edilen bilgiler doğrultusunda asbest kullanımının 2500 yıl öncesine dayandığı bilinmektedir.3.000' 
den fazla kullanım alanı olan asbestten, özellikle gemi, uçak, otomobil sanayiinde, makine 
konstrüksiyonlarında yağlayıcı madde ve sızdırmazlık elemanı olarak, inşaat sektöründe, ısı ve ses 
izolasyonunda yaygın olarak yararlanılmıştır. Asbest lifleri solunduğu taktirde  akciğer kanseri gibi 
öldürücü hastalıklara sebep olur, ancak bu hastalık hemen değil 10-20 yıl aralığında baş gösterir. 
Yıkılacak eski binaların tavan kaplamalarında, ısı ve yangın yalıtımı için kullanılan izolasyon 
malzemelerinde, tavan ve taban döşemelerinde, pis su borularında, tuğla ve kiremitte, çatı 
malzemelerinde bulunan asbestli malzemelerin kentsel dönüşümdeki gizli riski ortaya koyuyor. 
Kentsel dönüşüm seferberliği çerçevesinde binalar yıkıldıkça havaya çok ciddi miktarda asbest 
çıkacaktır yıkımların mutlaka asbest söküm uzmanı nezaretinde asbest söküm çalışanı tarafından 
sökülerek işçilerin ve çevrede yaşayanların sağlığının tehlikeye atılmaması gerekir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Asbest ,insane ve çevre sağlığı 
E-Posta:  damla.pulat@csgb.gov.tr 



Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ö. Hakan Çavuş – Araş. Gör. Eda Karaçöp 

Başlık: İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında İş Kazası 

 
Sanayileşmeye paralel biçimde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması çözümü gereken en 
önemli sorunlardan biri olarak ortaya çıkmıştır. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması 
işverenin işçiyi gözetme borcu kapsamında başlıca yükümlülüklerindendir. İşveren işçinin yaşam, 
sağlık ve beden bütünlüğünü işyeri tehlikelerine karşı korumak zorundadır. Sosyal Güvenlik Kurumu 
istatistikleri iş kazalarında sürekli bir artış olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda bu çerçevede iş 
kazası kavramı tanımlanacak ve ne şekilde tespit edildiği Sosyal Güvenlik Kurumu Uygulamaları ile ele 
alınacaktır. Akabinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunda iş kazalarının sonuçlarına 
değinilecektir. Konu irdelenirken Sosyal Güvenlik Kurumunun genelgeleri ve uygulamaları ağırlıklı 
olarak ele alınacak ve Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde tehlikeli iş kavramı ile iş kazasından doğan 
maddi ve manevi tazminatlarda ortaya çıkan farklılıklar Yargıtay Kararları çerçevesinde 
vurgulanacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında İş Kazası 
E-Posta:  ohcavus@mynet.com – edakaracop@gmail.com 



Yazar: Emine Şirin, Şenol Şirin 

Başlık: Merkezi Soğutma Sıvısının İnsan Sağlığına Olumsuz Etkileri 

 
Metal işlemede kullanılan, su ile karışabilen (ortalama %5 yağ-su konsantrasyonu) soğutma sıvıları; 
yağlama, soğutma korozyondan koruma ve talaşların çalışma yüzeyinden uzaklaştırılması gibi 
görevleri vardır. Soğutma sıvısı, metal işleme tezgâhında mevcut tankla veya çok sayıda metal işleme 
tezgahına sahip iş yerlerinde merkezi bir soğutma ve filtrasyon (Hydromation) sistemiyle 
sağlanmaktadır. Merkezi soğutma sıvısı sistemlerinde her bir tezgâha soğutma sıvısı, giriş-çıkış 
yapmaktadır. Soğutma sıvısı tezgahtan çıkışı esnasında, metal talaşları, tozları v.b. partikülleri merkezi 
sisteme taşımakta ve filtrelenip ve soğutulan sıvı tekrardan döngüye, bir pompa yardımıyla dâhil 
edilmektedir. Merkezi soğutma sistemlerinde insan sağlığına zararlı; bakteri, cilt tahrişi, kötü koku ve 
buhar yoğunluğu oluşum riski, tezgâhlarda bulunan mevcut tanklara göre daha fazladır. Bu çalışmada 
Hydromation merkezi soğutma sıvısının, insan sağlığına olumsuz etkileri araştırılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Soğutma Sıvısı, Merkezi Soğutma Sistemleri, İnsan Sağlığı 
E-Posta:  eminesirin@duzce.edu.tr, senolsirin@duzce.edu.tr 



Yazar: Betül Çavdar, İSG Uzm. Yrd. , Çsgb 

Başlık: Koruyucu Kıyafetler Ve Seçim Kriterleri 

 
Koruyucu kıyafetler, çalışanı kuvvetli ısıya, sıcak sıvı sıçramalarına, iş ekipmanlarının mekanik 
etkilerine, kesilmeye, tehlikeli kimyasallara ve radyasyona karşı korumak amacıyla kullanılan Kişisel 
Koruyucu Donanımlardır. Bu çalışmada ülkemizde kullanımının diğer KKD’ lere göre çok yaygın 
olmayan koruyucu kıyafetler hakkında temel bilgilendirme ve koruyucu kıyafetlerin kullanımı ve 
seçimi sırasında izlenmesi gereken yol haritası incelenecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Kişisel Koruyucu Donanım, Koruyucu Kıyafet 
E-Posta:  bcavdar@csgb.gov.tr  



Yazar: Bilal Çilkaya 

Başlık: Turizm Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Güncel Sorunlar Ve Çözüm Yolları 

 
Tarihsel süreç içerisinde baktığımızda, iş sağlığı ve iş güvenliğinin ilk ortaya çıkışı, sanayi devriminin 
başlangıç yıllarına dayanmaktadır. Sanayi devriminden önce de tarım sektöründe çalışan işçilerin 
varlığı bilinmektedir. Ancak iş sağlığı ve iş güvenliği kavramının sanayi devriminden sonra doğduğunu 
söylemek mümkündür. Günümüzde ise, sanayiden daha farklı çalışma yöntem ve koşulları olan diğer 
bir sektör, hizmet sektörü, hızla yükselmektedir. Hizmet sektörlerinden en önemli biri olan turizm 
sektörü, dünyanın her yerinde gün geçtikçe gelişme kaydederek ülke ekonomileri için önemli 
sektörlerin başında gelmektedir. Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisi olan turizmde, 
uluslararası turizm pazarı büyürken pazardan en yüksek payı almak için turist çeken ülkeler arasındaki 
rekabet de giderek artmaktadır. Türkiye’de de milli gelire ve ülke tanıtımına olan katkıları ile hizmet 
sektörünün önemli bir parçası sayılan, yaklaşık 1,7 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörde yapılan 
işlerin, yüksek vasıf ve eğitim düzeyi gerektirmemesi birçok kişi için iş hayatının kapılarının daha kolay 
şekilde açılmasını da sağlamaktadır. Turizmin genel özelliklerine bakıldığında tatil dönemleri ve yaz 
ayları gibi mevsimsel olarak iş yükünün arttığı dönemlerde ya da hafta sonu ve gece gibi işgücünün 
genelinin çalışmadığı alışılmadık saatlerde çalışılması, sigortasız ve güvencesiz çalıştırılması, 
birbirinden oldukça farklı işlerin yapılmasının getirdiği iş çeşitliliği karşımıza çıkar. Bu sebeplerden 
dolayı turizm sektörü iş kazası ve meslek hastalıkları açısından dikkate almak gerekir. Ülkemizde iş 
kazası ve meslek hastalıkları sayıları, hizmet sektöründe sanayi sektörüne kıyasla daha düşük olmakla 
birlikte, psikososyal ve ergonomik risklerin yüksekliği, çalışma şartları, işgücünün yapısı ve artan 
istihdam, ülkemizde hızla büyüyen bu sektörü iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının dikkat çeken yeni 
bir merkezi haline getirmektedir. Turizm işletmelerinde meydana gelen artış ile birlikte, istihdam ve 
rekabette meydana gelecek artış ile, çalışanların, bu sektörde çeşitli risk faktörleri ile karşı karşıya 
kaldığını görmekteyiz. Bu sebeplerden dolayı turizm sektörü iş kazası ve meslek hastalıkları açısından 
dikkate almak gerekir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği, turizm, hizmet sektörü  
E-Posta:  bilal_cilkaya @hotmail.com  



Yazar: Öğr. Gör. Hatice Özdemir, Öğr. Gör. Enes Gündüz,  Raziye Kurt, Bahadır Erkan 

Başlık: Üniversitelerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Programları Ders Planlarının Değerlendirilmesi 

 
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri multidisipliner bir alan olup işletmelerde konularında yetkin bir ekip 
tarafından yürütülmesi bir zorunluluktur. Ekip içerisinde özellikle iş kazalarının kabul edilebilir 
seviyelere çekilebilmesi için iş güvenliği uzmanlarına büyük sorumluluklar düşmektedir. İşyerlerinde 
güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması, önleyici tedbirler alınması, iş kazalarının dolayısıyla kazaların 
maliyetlerinin azaltılması, iş güvenliği konusunda çalışanlar arasında farkındalık oluşturulması için 
eğitimler vermesi gibi pek çok görevi olan uzmanın başarısının temeli aldığı eğitim ile atılacaktır. 
Uzmanlık eğitimleri bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya özel 
eğitim kurumları tarafından yürütülmektedir. Yürürlükteki mevzuata göre “uzmanlık” paydasında 
mühendisler, mimarlar, teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager, biyolog unvanına sahip kişiler ve 
üniversitelerin meslek yüksekokullarının (MYO’nın) iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları yer 
almaktadır. İş Sağlığı Ve Güvenliği yasası ile büyük bir ivme kazanan iş güvenliği uzman ihtiyacı hem 
üniversitelerdeki iş sağlığı ve güvenliği programlarının hem de bakanlıkça yetkilendirilen bu alanda 
faaliyet gösteren eğitim kurumlarının sayısının hızla artmasına yol açmıştır. 2013 yılı ÖSYM Kılavuzuna 
göre bu alanda eğitim veren 43 ayrı üniversitede örgün, ikinci öğretim ve/veya uzaktan eğitim 
şeklinde iş sağlığı ve güvenliği programları mevcut olup toplam kontenjanı 3.491’dir. Ayrıca 4 
üniversitede İş sağlığı ve Güvenliği lisans düzeyinde öğretime başlamış olup ayrılan kontenjan 420 
kişidir. Bu hızlı artış eğitimin kalitesi ile ilgili bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma ile 
MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarının ders konuları ve içerikleri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü tarafından belirlenen İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı ile kıyaslanmış her iki 
taraf için eksik noktalar belirlenmiş ve öneriler sunulmuştur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Eğitim 
E-Posta:  haticeozdemir@erciyes.edu.tr 



Yazar: Öğr. Gör. Hatice Özdemir, Öğr. Gör. Mehmet Akif Erkan 

Başlık: Develi İlçesi Oto Tamircilerinin Çalışma Şartlarının İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi 

 
01 - 14 Aralık 2013 tarihleri arasında Develi Sanayisinde faaliyet gösteren oto tamir atölyelerinin 
tamamı ziyaret edilerek çalışanlarla yüz yüze görüşülmüş çalışma ortamı gözlenerek tehlikeli durum 
ve tehlikeli davranışlar tespit edilmiştir. Oto tamirciliği başlığı altında; oto boyacılığı, cam montajı, oto 
elektrikçiliği, motor tamirciliği, oto şase, kaporta tamirciliği, oto lastik, oto döşemeciliği yapan 
birbirinden farklı işletmelerle ayrı ayrı görüşülmüştür. Küçük işletmelerde çalışanların eğitim 
seviyeleri düşük olduğu, mesleki eğitime sahip çalışan sayısı çok az olduğu ve genellikle küçük yaşta 
çalışmaya başlayıp zamanla işi öğrendikleri belirlenmiştir. Çalışma süreleri düzenli değildir. 
Çalışanların sağlık muayeneleri yapılmamıştır. Üstelik termal konfor şartları oldukça yetersiz olup 
özellikle kış aylarında dışarıda çalışılması gerekmektedir. Çalışanlara ait kişisel koruyucu donanımlar 
eldivenle sınırlıdır, çoğu amacına uygun olmayıp bulunan gözlük, maske gibi koruyucular da ömrünü 
tamamlamıştır. Çalışanların iş kıyafetleri olmadığı gibi çalışanlara ait giyinme - soyunma dolapları vb. 
bulunmamaktadır. İşyerlerinde yangınla ilgili önlem sadece işyerinde bulundurulan yangın söndürme 
tüpünden ibarettir. Özellikle oto boyacılığı yapılan işletmelerde çalışanlar, havalandırmanın yetersiz 
olması, kişisel koruyucu donanım kullanılmaması, kullanılan astar, boya, solvent gibi kimyasallara ait 
tehlikelerin belirlenmemiş olmasından dolayı meslek hastalıklarına yakalanma riskleri yüksektir. 
Yapılan çalışma ile sorunları ortaya çıkarmak ve çözüm önerileri geliştirmek hem işverenlerin hem 
çalışanların hem de sahada hizmet verecek uzmanların konuya dikkati çekilmek istenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Küçük işletmeler, iş güvenliği 
E-Posta:  haticeozdemir@erciyes.edu.tr 



Yazar: Kaymaz İ. Ö., Çınar K., Pekpak E., Karaosmanoğlu V. Ö. 

Başlık: 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği (İSG) Kanunu’nun Proaktif Yaklaşımının Haddon Matrisi İle 
Değerlendirilmesi 

 
Haddon Matrisi yaralanma mekanizmalarını incelemekte kavramsal çerçeve kullanan kapsamlı bir 
yöntemdir. Ayrıca etkili müdahale stratejileri geliştirmek için de kullanılır. 30 Haziran 2012 tarihinde 
28339 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 
Kanunu maddeleri 4 ayrı değerlendirici (A,B,C,D) tarafından Haddon matrisi hücrelerine dağıtılmıştır. 
Haddon matrisi orjinalinde esnek bir yapıya sahip olup çalışma konusuna göre 
şekillendirilebilmektedir. Bu nedenle matris 6331 sayılı İSG Kanunu ile uyumlulaştırmak adına yeniden 
şekillendirilerek detaylandırılmıştır. Çalışmanın amacı Kanun’un hangi faza(kaza öncesi, kaza esnası, 
kaza sonrası) yöneldiğini ve hangi kısımları daha çok öne çıkarttığını objektif değerlendirmelerle 
belirlemektir. Bunun yanında var ise Kanun’un zayıf kalan yönlerinin güçlendirilmesi için önerilerde 
bulunmak da çalışmanın hedeflerinden biridir. Maddeler çoğunlukla kaza öncesi hücrelerde özellikle 
insan faktöründe yoğunlaşmıştır. İnsan faktörlerinde işveren, çevre faktöründe ise devlet hücrelerinin 
daha fazla sayıda madde içerdiği görülmüştür. Maddelerin kaza öncesi hücrelerde yoğunlaşması 
kanunun proaktif yaklaşımını destekler niteliktedir. Matriste maddelerin yoğun olarak bulunmadığı 
kimi hücreler alt mevzuatlarla (yönetmelik, tebliğ) düzenlenmişken kimi hücreler (sosyo-kültürel, 
çalışma ortamı) için bu durum geçerli değildir. Değerlendiricilerin elde ettiği sonuçlar 2 yönlü 
etkileşimli rastgele etkiler modeli (Model ICC 2,1 ANOVA) ile karşılaştırıldığında % 95 güven aralığında 
korelasyon katsayısı 0,98 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç 4 değerlendiricinin sonuçlarının birbirine 
yakın olduğunu göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İsg Kanunu, Haddon Matrisi, Proaktif 
E-Posta:  omer.karaosmanoglu@csgb.gov.tr 



Yazar: Yaver Saka; İG Uzmanı (A) 

Başlık: Sokak Tesislerinde İş Saglığı Ve Güvenliği Kültürü 

 
İş sağlığı ve güvenliğini ; iş yerini, işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar 
verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapıaln sistemli 
çalışmalar olarak tanımlayabiliriz. 
 
Iş sağlığı ve güvenliği açısından başarılı olabilmek için, iş güvenliği kültürünün güçlü olması ve bu 
kültürün işletmelerin ortak değeri olarak değerlendirmeleri gerekir. 
 
Tüm ülkelerde olduğu gibi ( Almanya, Japonya ve Fransa (%99)) Türkiye’de de tüm işletmelerin 
%99.5’ini oluşturan, tüm istihdamın %61.1’ini kapsayan,  tüm yatırımın %56.5’inin sağlayan, tüm 
üretimin %50’sini ve tüm katma değerin %38’inin oluşturan kobilerdir.(kaynak: kosgeb) 
ILO/WHO İş Sağlığı Ortak Komitesi iş sağlığındaki hedefini özetle işin insane, insanın işe uygun hale 
getirilmesi olarak deklare etmiştir.  
 
O vakit biz; iş sağlığı kültürü ateşeleri olarak işin insana ve insanın işe uyum sürecini Türkiye 
ekonomisinin %99.5’ini oluşturan bu sokak tesislerinden başlatmak zorundayız.  
Unutmayalım ki Türkiye toplam istihdamının %61.1’ine hakim ve  eğitimden daha yoksun bu kesimde 
başarırsak iş sağlığı ve güvenliği kültüründe ki riski kabul edilebilir seviyeye indirmeyi başaracağız 
demektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: kobi, isg kültürü 
E-Posta:  yaversaka69@gmail.com 



Yazar: Ekrem Gülsevinçler 

Başlık: Taş Madenciliğinde Toz İndirgeme Sistemlerinin Önemi Ve Negatif İyon Teknolojisi Kullanılarak 
Sistem Geliştirilmesi 

 
Maden sektörünün en büyük sorunlarından biri maden çıkarılırken, büyük parçaları daha küçük 
parçalara ayırırken ya da benzeri prosesler gerçekleşirken ilgili madene ait küçük partiküllerin havaya 
karışarak insan sağlığını birçok yönden tehdit etmesidir. Literatürde yer alan bilgilere göre tozlar, 
çalışma ortamlarındaki görüş mesafesini azaltır, gözü tahriş eder, yeraltında çalışanları psikolojik 
olarak etkiler ve çalışma verimini düşürür. Alet ve teçhizata, makinelere zarar verir. Bazı tozlar hava 
ile karıştığında patlayıcı özellik gösterirler, bazıları zehirli, kanserojen hatta radyoaktiftir. Bunlara ek 
olarak değişik türden tozlar yeterli miktarda ve belirli sürelerde teneffüs edildiğinde akciğer 
hastalıklarına neden olmaktadır. Ülkemizde her geçen gün üretimi artan ve büyük bir sağlık tehdidi 
haline gelen taş madenlerinde yer alan taş kırarak mıcır elde eden kırıcı ve elek makinelerine ait 
verilere göre ortalama olarak saatte 100 ton taş kıran her makine, her saat asgari 1 kg tozu havaya 
salmaktadır. 100 mikron ve daha küçük ve hatta yer yer nano ölçekli partiküllere sahip taş tozları 
akciğer alveollerinde birikir ve bir süre sonra akciğerlerde yara dokusunun oluştuğu akciğer fibrozisi 
hastalığını meydana getirir. Akciğerlerden oksijenin taşınması ile kana da nüfus eden ve vücutta çeşitli 
fonksiyon bozuklukları oluşturan pnömokonyoz hastalıklarını oluşturur. Taş madenciliğinde meydana 
gelen toza karşı önlem alınması için pulverize edilmiş su ya da emiş yapan bir kompresörle tozların 
ortama yayılması engellenebilir. Buna ek olarak bu sektörde uygulama örneğine rastlanmamasına 
rağmen kapalı alanlarda sıklıkla kullanılan negatif iyon teknolojisi ile belirli lokasyonlarda manyetik 
alanlar yaratılarak tozlar belirli noktalarda toplanılabilir. Bu konularda bilimsel araştırma yapılması 
için ülkemiz İSG konusunu öncelikli araştırma alanlarına dâhil etmeli ve bu konuda teşvikte 
bulunmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Toz İndirgeme Sistemleri, Negatif İyon Teknolojisi, Tozdan Korunma 
E-Posta:  egulsevincler@kastamonu.edu.tr 



Yazar: Prof. Dr. Ferdi Tanır*, Yrd. Doç.Dr. Nilgün Ulutaşdemir**, İş Güvenliği Uzmanı- Mak. Müh. 
Mustafa Rahman Özince*** 

Başlık: Üç Tekstil İşletmesi Risk Analizinin Değerlendirmesi: Gaziantep İli Örneği 

 
Amaç: İşyerlerinde risk değerlendirmesi yapmak yasal yönden zorunlu olduğu gibi, işyerinin ve 
ülkenin geleceği açısından da oldukça önemlidir. İşletmelerdeki iş kazaları ve meslek hastalıkları 
sonucunda büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Bu kayıpların önlenmesi için alınacak 
önlemlerin temeli, işyerlerinde risk değerlendirmesi yaptırmak ve değerlendirme sonuçlarına göre 
önlemler almaktır. Bu çalışma, aynı tehlikelere sahip üç tekstil işletmesinde yapılan risk 
değerlendirme analiz sonuçlarının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.  
 
Araç-Metod: Çalışmanın verileri; Gaziantep ili merkezindeki özel sektöre ait üç tekstil işletmesinde, iş 
güvenliği uzmanı tarafından Mart 2013’de yapılan iş sağlığı ve güvenliği risk analizi kayıtlarının 
incelenmesi sonucu elde edilmiştir. Üç işyerinde “L Tipi Matris Analiz Metodu” ile risk 
değerlendirmesi yapılmıştır. Şiddet ve ihtimal değerlerinin çarpımı sonucu riskler bulunmuştur. 
Rakamsal değer 1-6 arasında düşük risk (kabul edilebilir risk), 6-12 arasında orta risk (dikkate değer 
risk), 12-25 arasında ise yüksek risk (kabul edilemez risk) olarak değerlendirilmiştir. Excel 
programında kayıt edilen veriler aynı programda değerlendirilmiştir. Çalışma için ilgili kurumlardan 
gerekli izinler alınmıştır. Araştırmamız, tanımlayıcı tipte kayıt çalışmasıdır.  
 
Bulgular-Tartışma: Gaziantep ili merkezinde özel sektöre ait üç tekstil işletmesinde yapılan iş sağlığı 
ve güvenliği risk analizlerinde; “Talimatlar, eğitim, uyarı-ikaz levhaları konularında yüksek risk; 
ilkyardım, elektrik tesisatı ve topraklama, periyodik ölçümler, çalışanların periyodik sağlık kontrolleri, 
yangın, kişisel koruyucu donanım ve çevre faktörleri konularında orta risk; hiyen kuralları, stress-
mobbing, işyeri fiziksel yetersizlikleri ve işletme dışı tehlikeler konularında düşük risk saptanmıştır. 
Her üç iş yerinde de tehlikelerin yol açabileceği risklerin; yaralanma, meslek hastalıkları ve ölüm 
şeklinde sıralandığı belirlenmiştir. İşyerlerindeki tüm çalışanların tehlikelerden etkilendiği ve 
sorumlunun işletmeci olduğu vurgulanmıştır. Temrin süresi aylık periyodlar halinde ifade edilmiş ve 
en yüksek olarak üç ay belirtilmiştir. 
 
Talimatlar, eğitim ve uyarı-ikaz levhalarının usul ve esaslara uygun olarak ve öncelikle yerine 
getirilmesi ile risklerin ortadan kaldırılabileceği veya asgariye indirilebileceği, yapılacak çalışmaların; 
işletmelerin geleceğine yönelik iş sağlığı ve güvenliği planlarının hazırlanmasına temel olacağı kanısına 
varılmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: iş sağlığı ve güvenliği, risk değerlendirmesi, tekstil 
E-Posta:  ftanir@gmail.com 



Yazar: Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul Güreşci 

Başlık: Türkiye’de Kırsal Göçün Etkili Bir Faktörü Olarak Sosyal Güvenceden Yoksunluk 

 
Türkiye'de kırsal göçün nedenleri ve sonuçları üzerine farklı bilimsel sahalarda birçok araştırma 
yapılmıştır. Bu araştırmaların çoğunda, kırsal göçün çeşitli ekonomik ve sosyal faktörlerin etkisi 
altında geliştiği şeklinde bir kanaate varıldığı bilinmektedir. Bu ortak kanaat doğrultusunda, kırsal 
göçün büyük ölçüde kırdaki itici faktörlerden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. Bu itici faktörlerden 
birisinin de, bu bölgelerde yaşayanların sosyal güvenceden yeterince yararlanamadıkları gerçeğidir. 
Bu çalışmada, kırsal göçün nedenlerine değinilirken, bu nedenler arasında etkili olduğu bilinen 
kırsaldakilerin sosyal güvenceden yeterince yararlanılmayışlarının nedenleri ve sonuçta kırsal göçe 
etkisinin tartışılması amaçlanmıştır. Çalışmada, konu ile ilgili yapılmış yerli, yabancı kaynaklar ve buna 
ilave olarak sosyal güvenlik istatistiklerinden yararlanılması hedeflenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Kır, göç, kırsal göç, sosyal güvenlik 
E-Posta:  ispir_ert@hotmail.com 



Yazar: Doç. Dr. Y. Benal Yurtlu 

Başlık: Tarım Makineleri Kullanımında Mesleki Riskleri Önlemek İçin Görsel İletişim Araçlarıyla Eğitim 

 
Tarımsal Kod projesi: “Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim 
araçlarıyla eğitim”  Avrupa Komisyonu’nun Hayatboyu Öğrenme çerçevesi kapsamında yürütülmüş, 
toplam 24 aylık bir Leonardo da Vinci – Yenilik Transferi Projesidir.  
 
Bu proje daha önce tamamlanmış bir Leonardo da Vinci projesi olan FOR.MA.AGRI. projesinin 
sonuçlarını transfer etmeyi amaçlamıştır: 
 
“TARIM MAKİNELERİNİN DOĞRU KULLANIMI İÇİN EĞİTİM”. 
Yürütülen bu projenin ana hedefi görsel iletişim sistemine dayanan eğitim materyalleri tasarlamak ve 
valide etmek yoluyla öğrenme faaliyetinin kalitesini ve verimini artırmaktır.  
Projenin amaçları: 
 
Tarım çalışanlarına,  tarım makinelerinin kullanımı konusunda uygun eğitimleri sağlamak.  
Traktör ve diğer tarım makinelerinin kullanımını özellikle beceri düzeyi az olan kullanıcılar için daha 
güvenli hale getirmek.  
Tarım makinelerinde mesleki riskleri önleme konusunda eğitim yaklaşımını oluşturmak.   
Proje gelişim sürecinde sürekli değerlendirmeler yaparak ve finalde teknik yaklaşımın bir 
validasyonunu yaparak ürün kalitesini garanti altına almak ve eğitim materyalleri geliştirmek.  
Çalışanların bu sektördeki değişimlere ve gelişmelere adaptasyonunu sağlamak için bir strateji olarak 
mesleki riskleri önleme eğitimlerini kullanmak, böylece Avrupa tarımının rekabet edebilirlik seviyesi 
geliştirmek ve bu kişilerin iş bulmalarını sağlamak.  
Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve yaygınlaşmasına öncülük etmek, böylece çalışanların sağlık 
ve güvenliğini sağlamak.  
 
Bütünüyle görsel karakterlere dayanan eğitim materyalleri,  farklı eğitim metotlarında (sınıf temelli 
eğitim, uzaktan eğitim ve her ikisinin kombinasyonu) kullanılacak şekilde, tarım sektöründe 
çalışanların sürekli eğitim programlarına ulaşmalarını ve katılımlarını sağlayacak şekilde 
geliştirilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: güvenlik, tarım, tarım makineleri 
E-Posta:  yurtlu@omu.edu.tr 



Yazar: Muhammed Kamil Öden, Süleyman Soylu 

Başlık: Sarayönü Meslek Yüksek Okulu Mevcut Mekansal Ve Sosyal Durum Değerlendirme Çalışması 

 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) kapsamında yapılan araştırmalar, mevzuat geliştirme çalışmaları, kişi ve 
kurumların konu ile ilgisi ve duyarlılığı gün geçtikçe artmaktadır.  İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) 
çalışmaları Hipokrat ile başladığı düşülmekte olup Bernardino Ramazzini ile devam eden ve 
yaşadığımız çağın içerisinde ise de değeri ve önemi daha fazla anlaşılan bir unsur olmaktadır. Bu 
kapsamda Konya İli, Sarayönü İlçesinde yer alan Selçuk Üniversitesine bağlı Sarayönü Meslek Yüksek 
Okulu mevcut çalışanları ve faaliyetleri kapsamında kısmi olarak değerlendirilmiştir. Yüksekokulun 
bağlı olduğu Selçuk Üniversitesi; Konya’nın ilk devlet üniversitesi olarak 1975 yılında kurulmuş olup 
bugün ise bünyesinde 21 Fakülte, 6 Enstitü, 6 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet 
Konservatuarı bulunan Selçuk Üniversitesi, 70.000'i aşkın öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük eğitim 
kuruları arasında yer almaktadır. Sarayönü Meslek Yüksek Okulu’nda ise 6 adet iki yıllık eğitim 
programı bulunmakta ve yaklaşık 670 öğrencisi bulunmaktadır. Eğitim programları ağırlıklı tarım ve 
ziraat alanını kapsamaktadır.   
 
Yüksekokul bünyesinde Fidan Yetiştiriciliği, Tohumculuk, Organik Tarım, Çevre Koruma, Gıda ve 
Bilgisayar Programları bulunmakta ve 21 akademisyen, 4 idari personel, 1’i kadrolu 5’ü alt işveren 
personeli toplamda 6 işçi ve 3 adet alt işverene ait güvenlik görevlisi görev yapmakta olup toplam 34 
personel ile eğitim-öğretim faaliyeti ve diğer işler gerçekleştirilmektedir.  Çalışmamızda okulumuzun 
fiziki yapısı, mevcut eğitim faaliyetleri, eğitim programlarına ait bazı uygulama çalışmaları ile okul iç-
dış kapasitesi hakkında bilgi verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Selçuk Üniversitesi, Sarayönü,  Meslek Yüksek Okulu,  İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
(İSG), Sosyal Çevre 
E-Posta:  muhammedkoden@selcuk.edu.tr 



Yazar: Sarp Suat, Atlı A. Kadir, Sezen Adem, Özbek Erhan, Vural Yalçın, Koçyiğit Dündar 

Başlık: İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri İçin Aydınlatılmış Onam Ve Rıza Formu Önerisi 

 
İSG Hizmetlerinde personelin işe giriş, iş değişikliği, işe dönüş, özel grup vb. muayenelerinin ve 
tetkiklerinin yapılabilmesi için, mevzuatça doldurtulması zorunlu kılınan “Aydınlatılmış Onam ve Rıza 
Formunun belli bir süre önce, okuyabilmesi için imza karşılığı çalışana teslim edilmesi gerekmektedir. 
Tüketici aydınlatmaları, banka kredi sözleşme imzalarının alınması için de benzer şartların gerektiğini 
vurgulayan mevzuat hükümleri bu konuda yol gösterebilir. 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun ”da bilgi formunun, sözleşmenin kurulmasından makul bir süre önce vermesi 
zorunludur.” denmektedir. Buna göre 24 saat koşulu olmasa da, çalışanların yeteri kadar önce bu 
hususu düşünüp, anlayıp sonra kabul etmesine olanak sağlanacaktır.  
 
Onay formunu çalışan adayına verildiğine dair imzalatılması, çalışan işe alınmaz ve form 
tamamlanmaz ise sıkıntı yaratmayacaktır, çünkü zaten çalışan işe fiilen başlamadan en az 24 saat 
önce SGK işe giriş bildirimi verilmektedir. Yine aynı mevzuattaki yazı punto büyüklüğü gibi koşulları 
sağlamak formun düzenlenmesinde yararlı olacaktır. 
 
Formun bağımsız form olarak tutulabileceği gibi, kurumun İSG iç yönerge kitapçığına, işe giriş başvuru 
formuna, işe giriş/periyodik muayene formuna eklemek de pratik yararlar sağlayabilecektir. Bu 
sayede iş başvurusu yapan çalışanlar formu okumuş ve ön bilgilendirilmeleri sağlanmış olacaktır. 
Şahit huzurunda aydınlatmanın hekim tarafından bundan sonra yapılması ve imzaların atılması uygun 
olacaktır. Hukukçularca şahit kavramının İslam hukukundan kalan bir alışkanlık olduğu ve günümüzde 
ıslak imza karşısında bir değeri olmadığı belirtilmektedir. Ancak okuma yazma bilmeyen veya okunanı 
anlamayanlar için tanık olması ve sayısının da iki olması önerilmektedir. Bunun dışında çalışanların 
birbirine tanık olmaları uygun ve pratik olacaktır. 6331 sayılı yasaya göre işten ayrılanın bilgileri 
işyerleri arasında aktarılacaktır; bu bilgiyi de forma eklemekte yarar vardır. “Kişisel bilgilerin gizliliği 
kurallarına uygun olarak, kapalı zarf içinde isteyen işyerinin sağlık biriminde açılmak üzere 
gönderilecek" diye bir ifade eşliğinde bilgilerinin gönderileceğini çalışanlar bilmelidirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Aydınlatılmış Onam ve Rıza Formu, Şahit İmzası, Kişisel bilgilerin gizliliği  
E-Posta:  drsuatsarp@gmail.com 



Yazar: Banu Çoban, Özge Küllaç,  Ayşegül Körlü 

Başlık: Tekstil Sanayinde Çözgü İpliklerinin Haşıllanmasında İş Sağlığı Ve Güvenliği 

 
Ülkemizin lokomotif sektörü olan tekstil sanayinde iş kazası ve meslek hastalıkları, İşgücünün yüksek 
olmasından ve yetersiz güvenlik önlemlerinden dolayı ön sıralarda yer almaktadır. Tekstil sanayi 
içerisinde gerek büyük işletmelerde gerekse de atölye boyutundaki küçük işletmelerde kaliteli 
dokuma kumaş eldesi ve dokuma tezgahının verimli çalışabilmesi için çözgü ipliklerindeki kopuşları 
azaltmak amacıyla yapılan haşıllama işlemi de tehlikeli sınıfta yer almaktadır. Haşıllama;  
- Haşıl banyosunun hazırlanıp, haşıl teknesine verilmesi.  
- Çözgü ipliklerinin haşıl teknesi girmeden leventlere sarılması.  
- Çözgü ipliklerine haşıl teknesinde haşıllama banyosunun aplikasyonu.  
- Haşıllanmış ipliklerin kurutulması.  
-Haşıllanmış ve kurutulmuş çözgü ipliklerinin dokuma leventlerine sarılması adımlarından 
oluşmaktadır.  
Çözgü ipliklerinin haşıllanmasında nişastadan, polivinilalkole kadar çok çeşitli polimer haşıl maddesi 
olarak kullanılmaktadır. Haşıl maddelerinin yanında yağlama maddeleri, ıslatıcılar, konserve edici 
maddeler gibi pek çok yardımcı madde de haşıl banyolarına ilave edilmekte ve genellikle söz konusu 
haşıl banyolarının hazırlanmasında yüksek sıcaklıktan yararlanılmaktadır. Gerek kullanılan kimyasallar 
gerekse de çalışılan sıcaklık çalışanlar için risk kaynağıdır. Haşıl maddelerinin çözgü ipliklerine 
aktarılması aşağıda belirtilen 4 ana kısımdan oluşan haşıllama makinelerinde gerçekleştirilmektedir.  
- Çağlık ve çözgü açma kısmı  
- Haşıl teknesi kısmı  
- Kurutma kısmı  
- Levent sarma kısmı  
Haşıl makinelerinde dönen silindirler, sıkma silindirleri, ağır leventler ve yüksek sıcaklık gibi çalışan 
için risk oluşturan noktalar mevcuttur. Silindirlerin yüksek hızda içe doğru dönüyor olması ve 
herhangi bir iş güvenliği önlemi alınmaması iş kazası riskini artırmaktadır. Ayrıca kurutma 
bölümündeki silindirlerin çalışmasının buhar basıncıyla olması patlama riskini doğurmaktadır. Bunun 
dışında nemli ve ıslak ortamda çalışılmasından dolayı makine elektrik aksamı da tehlike 
yaratmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Tekstil, haşıllama, iş sağlığı ve güvenliğii 
E-Posta:  aysegul.ekmekci@ege.edu.tr 



Yazar: Öykü Bilgin, Görkem Ertuğrul 

Başlık: Yeraltı Kömür Ocağı Risk Analizi Ve İş Kazalarının Azaltılmasına Yönelik Gerekli Önlemler 

 
Teknolojik gelişmeler toplum refahına hizmet ederken, diğer taraftan çevre ve insan hayatı için bazı 
tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Üretim sürecine giren her yeni madde, makine, araç ve 
gereç; insan sağlığı, işyeri güvenliği, çevre sağlığı ve çevre güvenliği için tehdit oluşturmaktadır. İş 
kazası; ihmal, tedbirsizlik, dikkatsizlik gibi etkenlerle beklenmeyen bir durumda meydana gelen ve 
sonucunda olumsuz faktörler yaratan olaylar olarak tanımlanmaktadır. Madencilik sektörü ise tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de, iş kazaları açısından en riskli sektörler arasında yer almaktadır. 
Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi' nin temel amacı işyerlerindeki çalışma 
koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak, insan sağlığını etkilemeyen 
seviyelere düşürmektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini, ‘Risk Değerlendirmesi Analizi’ 
oluşturmaktadır. Risk Değerlendirme Analizi; tehlike, risk, risk değerlendirme, risk yönetimi ve risk 
kontrol noktası temel konularını kapsamaktadır. Bu çalışmada bir örnek bir yeraltı kömür ocağının risk 
analizi ve yeraltı kömür ocağında meydana gelebilecek iş kazalarının azaltılmasına yönelik bazı 
önlemler hakkında bilgi verilmektedir. Yüksekokul bünyesinde Fidan Yetiştiriciliği, Tohumculuk, 
Organik Tarım, Çevre Koruma, Gıda ve Bilgisayar Programları bulunmakta ve 21 akademisyen, 4 idari 
personel, 1’i kadrolu 5’ü alt işveren personeli toplamda 6 işçi ve 3 adet alt işverene ait güvenlik 
görevlisi görev yapmakta olup toplam 34 personel ile eğitim-öğretim faaliyeti ve diğer işler 
gerçekleştirilmektedir.  Çalışmamızda okulumuzun fiziki yapısı, mevcut eğitim faaliyetleri, eğitim 
programlarına ait bazı uygulama çalışmaları ile okul iç-dış kapasitesi hakkında bilgi verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Risk analizi, yeraltı kömür ocağı, iş sağlığı ve güvenliği, risk yönetimi 
E-Posta:  ykbilgin@yahoo.com, gorkemertugrul@hotmail.com 



Yazar: Öğr. Gör. Safiye Özvurmaz,  Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu 

Başlık: Aydın İlinde Banka Çalışanlarında İş Stresi Ve Üst Ekstremite Kas İskelet Sistemi Yakınmalarıyla 
İlişkisi 

 
Özet 
Giriş ve Amaç: İş stresi çalışma yaşamında sık görülen sorunlardan biridir.  Çalışma yaşamında iş stresi 
öncelikli bir sorun olarak ele alınmalıdır. Bu çalışmada Aydın’da yer alan banka çalışanlarında  iş 
stresinin   belirlenmesi amaçlanmıştır.  
Yöntem: Kesitsel olarak yapılan bu çalışmanın verileri Temmuz 2013 ile Eylül 2013 tarihleri arasında 
toplanmış ve çalışmaya Aydın İl merkezindeki 31 banka şubesinde çalışan 221 personel katılmıştır. İş 
yükü, çalışma hızını da içeren işin yoğunluğunu ve güç gerektirme durumunu tanımlamaktadır. İş 
kontrolü, çalışanın beceri düzeyi ve bu becerileri kullanma olanaklarını ve aynı zamanda işini 
yapmasında karar verme süreçlerine katılımını göstermektedir. Kara SEK’in iş yükü-kontrol-sosyal 
destek modeli kullanılarak psikososyal iş yükü ve iş kontrolünün etkileşimi, işin stres düzeyi 
belirlenmiştir. İş yükünün kontrole oranlanması sonucunda “iş gerilimi” ya da “iş stresi” olarak 
adlandırılan puan elde edilmektedir.  Yüksek puanlar yüksek iş yükü, yüksek iş kontrolü ve yüksek 
sosyal desteği göstermektedir. İş stresi, iş yükünün iş kontrolüne oranı olarak değerlendirilmiştir. İş 
stresi Karesek’in iş yükü-kontrol-sosyal destek modeli kullanılarak ölçülmüştür.. Bunun için 
psikososyal etmenler bilgi formu kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlilik çalışması Demiral ve ark. tarafından 
yapılmıştır. Demografik özellikleri saptamak üzere de ayrıca bir form kullanılmıştır. 
Bulgular: Banka çalışanlarının %56.1’i erkek, %43.9’u kadındır ve yaş ortalaması 33.9±7.1‘dır. 
Katılımcıların %65.6’sı evli, %81.1 üniversite mezunudur. İş yükü için ortalama değer 70.54±20.22, iş 
üzerinde kontrol puanı 71.39±18.71, sosyal destek puanı 73.99±19.83 ‘dür.  İş stresi (iş yükü/iş 
üzerinde kontrol) puan ortalaması 1.05±0.26 olarak hesaplanmıştır. İş stres puanı ile yaş, beden kitle 
indeksi, eğitim,  medeni durum, iş ünvanı, çalışma süresi arasında yapılan istatistik analizlerde 
anlamlılık saptanmamıştır. 
 
Sonuç:  Çalışma grubunda yer alan banka çalışanlarında iş stresi, 0-4 puana arası değerlendirildiğinde 
iş stresi düşük düzeyde saptanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: : İş stresi, Banka çalışanları, kas iskelet sistemi 
E-Posta:  sozvurmaz@hotmail.com 



Yazar: Ali Naci Yıldız, Özge Karadağ Çaman 

Başlık: İşyerinde Sağlığı Geliştirme 

 
Sağlığı koruma ve geliştirme, sağlıklı yaşam biçimlerinin ve toplumsal, ekonomik, çevresel ve kişisel 
faktörlerin geliştirilmesini kapsayan geniş bir kavramdır. İşyerlerinde çalışanların organize topluluklar 
olması, çalışanlara ulaşma kolaylığı, çalışanların günün önemli bir bölümünü işte geçirmesi, aynı 
işyerinde çalışanların akran özellikleri ve grup dinamiklerinin kolay oluşturulabilmesi, işyerlerini sağlığı 
geliştirme etkinlikleri açısından elverişli kılmaktadır. İşyerinde sağlığı geliştirmenin faydaları, 
işverenler açısından hastalık/kaza nedenli iş kayıplarının azalması, verimli çalışmanın sağlanması, 
üretimin artması, işyerinin olumlu imajının desteklenmesi ve sağlık harcamalarının azalması; 
çalışanlar açısından güvenli bir çalışma ortamında ve sağlıklı olarak çalışmak ve işten memnuniyetin 
artması olarak özetlenebilir. İşyerinde sağlığı geliştirme uygulamalarının yararı, pek çok bilimsel 
araştırma ve rapor ile desteklenmektedir. Günümüzde programların çoğunluğu, çalışan sağlığına 
odaklanmakta, ancak çalışanların ailelerinin, toplumun ve firmanın ürünlerini kullanan tüketicilerin 
sağlığına ilişkin faaliyetleri de içermesi önerilmektedir. İşyerinde sağlığı geliştirme programları; işle 
ilişkili sağlık risklerinden korunma, kaza/yaralanmaların önlenmesi, tütün, alkol ve madde 
kullanımının önlenmesi, fizik egzersiz, sağlıklı beslenme, stresle baş etme yolları, şiddetin önlenmesi, 
kanser taraması vb. pek çok konuyu kapsayabilir. Programların temel amacı; çalışanların işyeri 
ortamında sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek biyolojik, fiziksel ve sosyal etkenleri ortadan kaldırmak, 
çalışanları sağlıklarını nasıl koruyacakları konusunda eğitmek ve onları dengeli beslenme, düzenli fizik 
egzersiz vb. olumlu sağlık davranışlarına yönlendirmektir. Bu programlar sağlık eğitimi, sağlık 
taramaları, danışmanlık hizmeti, gürültünün azaltılması, havalandırma, ışıklandırma ve koruyucu 
önlemler alınması gibi güvenli ve sağlıklı fiziksel ortamın sağlanması, işyerinde tütün kullanımın 
yasaklanması gibi sağlıklı davranışlar için idari önlemlerin alınması ve spor salonu, yemekhane vb. 
destekleyici ortamların oluşturulması gibi çalışanlara ve çalışma ortamına yönelik farklı yaklaşımları 
içerebilir. Programların başarısı için çalışanların gereksinimlerinin belirlenmesi, programlara işveren 
ve çalışanların katılımının sağlanması, programların çalışanların yaşına, eğitim düzeyine ve kültürüne 
uygun olması, kolay anlaşılır sağlık bilgilerine dayanması, eğitim materyalleri geliştirilmesi, programın 
idari önlemler, altyapı ve çevresel düzenlemeler ile desteklenmesi ve programın sürekli izlenmesi ve 
değerlendirilmesi önerilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi, iş sağlığı, çalışan sağlığı 
E-Posta:  alinaciyildiz@gmail.com ; ozgecaman@hacettepe.edu.tr 



Yazar: Hatice Kübra Parlar, Zeynep Şahin, Sevdenur Toker, Merve Bakali, Özge Karadağ Çaman, Ali 
Naci Yıldız 

Başlık: Bir Üniversitede Çalışanların Üniversitenin Sosyal Olanaklarından Yararlanma Düzeyleri Ve 
İşyeri Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi 

 
Giriş: Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık; sadece hastalık veya sakatlık halinin olmayışı 
değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Çalışanlar, yaşamlarının önemli bir 
bölümünü işyerlerinde geçirmektedirler. İş sağlığı, işyeri çalışma koşullarının sağlıklı hale 
getirilmesinin yanısıra işverenlerin, çalışanlara sosyal olanaklar sağlamalarını ve çalışanların fiziksel, 
ruhsal ve sosyal sağlıklarına katkıda bulunmalarını da kapsar. Çalışanların ruhsal ve sosyal sağlığı, 
işyerinden memnuniyet düzeyleri ile ilişkili olup, işyeri memnuniyeti, işyerinin verimliliği açısından da 
önemli bir etkendir. Bu çalışmanın amacı, bir üniversitede, çalışanların üniversitenin sosyal 
olanaklarından yararlanma düzeyini ve olanaklardan yararlanma düzeyinin işyeri memnuniyeti ile 
ilişkisini değerlendirmektir. 
 
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, 2013 yılında Ankara’da bir üniversitenin akademik ve idari 
bölümlerinde çalışan 135 kişi ile yürütülmüştür. Veriler, sosyodemografik özellikler, çalışma yaşamı, iş 
ve işyeri memnuniyeti ve sosyal olanaklardan (yemekhane ve restoranlar, spor tesisleri, kültürel 
etkinlikler ve topluluklar, konukevleri, il dışı konaklama tesisleri, kreş ve anaokulu) yararlanma 
durumu ile ilişkili sorulardan oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı 
istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır, istatistiksel önemlilik sınırı 0,05 kabul edilmiştir.  
 
Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 36,5±0,8 yıl, %60,7’si kadın, %48,9’u üniversite 
mezunu, %67,4’ü evli olup, %60,7’si ekonomik durumunu iyi olarak nitelendirmektedir. Çalışanların 
en fazla kullandıkları sosyal olanak yemekhaneler (%88,1), kültürel etkinlikler (%39,2) ve 
restoranlardır (%28,8). Çalışmaya katılanların sosyal olanaklardan yararlanma düzeyleri ile yaptıkları 
işten memnuniyet düzeyleri (p>0,05) ve işyerinden memnuniyet düzeyleri (p>0,05) arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır, ancak sosyal olanakları kullananların işyerinden 
memnuniyet düzeyleri daha yüksektir. 
 
Sonuç: Çalışmaya katılan çalışanların, üniversitenin sağladığı sosyal olanaklardan yararlanma düzeyi, 
yemekhaneler dışında düşüktür. Sosyal olanaklardan faydalanan çalışanlar, istatistiksel olarak anlamlı 
olmamakla beraber üniversitede çalışmaktan daha memnundur. Sosyal olanaklardan yararlanma 
düzeyini arttırmak için olanaklar ile ilgili tanıtım yapılması, ücretli sunulan olanakların ücretlerinin 
yeniden düzenlenmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması sağlanabilir. İşyerlerinin sunduğu sosyal 
olanakların çalışanların sağlığına, işyeri memnuniyetine ve verimine yansımaları ile ilgili ileri 
çalışmaların yapılmasına gereksinim vardır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal sağlık, sosyal olanak, çalışan sağlığı, işyeri memnuniyeti 
E-Posta:  alinaciyildiz@gmail.com ; ozgecaman@hacettepe.edu.tr 



Yazar: Ekrem ÇAKMAK; Deniz BOZ ERAVCI; Derya KOÇAK; Burak AYAN 

Başlık: Meslek Hastalıklarının Önlenmesinde Eğitimin Rolü 

 
Ulusal boyutta iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimi ve risklerin önlenmesi konusunda eğitim 
faktörü önemli bir yere sahiptir. 89/391 EEC İş Sağlığı ve Güvenliği Çerçeve Direktifi’nde risk 
faktörlerinin giderilmesi açısından çalışanların dâhil edilmesi ana bir strateji olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Buna paralel olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 42. maddesinde ve bu 
madde uyarınca yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelikte çalışanların eğitiminin önemine vurgu yapılmaktadır. Ülke genelinde meslek 
hastalıklarının önlenmesi ve oluşabilecek risklere karşı çalışanların korunması kapsamında 
oluşturulması gereken politikalar düşünüldüğünde en kapsamlı önleme politikası olarak karşımıza 
eğitim çıkmaktadır. Böylece sahada çalışmakta olan personelin kapasitesinin ve uzmanlık düzeyinin 
artırılmasının yanı sıra meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda aktif rol oynayabilecek olan 
uzman personellerin bilinç düzeyinin artırılması gerekmektedir. Bu çalışmada 2013 yılında ÇASGEM 
tarafından yapılmış, kamu, özel sektör ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilmiş olan Meslek 
Hastalıkları Çalıştayı sonuçlarına yer verilmiştir. Bu kapsamda özellikle önleme politikaları içinde 
eğitimin önemine vurgu yapılmıştır. Bu çalışmada literatür değerlendirmesinin yanı sıra çalıştay 
sonuçları da değerlendirilmiştir. 
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Yazar: Mehmet Eker, Tülin Şahin 

Başlık: Sanayide Asbest Maruziyeti Ve Korunma Tedbirleri 

 
Asbest ya da amyant çağlar boyunca insanlığa yararı kadar zararı da olan kristalize kanserojen bir 
mineraldir. Halk arasında ak toprak, çorak toprak, gök toprak, çelpek, höllük veya ceren toprağı gibi 
isimlerle de bilinir. Bir doğal silikat minerali olan asbestin ısıyı iletmemesi yani iyi bir yalıtım maddesi 
olması, aşınmaya ve asit gibi kimyasal maddelere çok dayanıklı olması, elektriği iletmemesi, uzun 
liflerinin kolay işlenebilir olması nedeniyle çok eski çağlardan beri geniş kullanım alanı bulmuştur. 
Asbestin krokidolit (mavi), amosit (kahverengi) ve krizotil (beyaz) türleri en önemlileridir. Asbestin 
tüm türleri asbest kaynaklı hastalıklara sebep olur. Asbest liflerinin iç ve dış ortam yoluyla solunması 
sonucu akciğer zarında kireçlenme ve kalınlaşma, su toplanması ve mezotelyomanın yanı sıra karın 
zarı kanserine neden olduğu da ortaya konmuştur. 15-60 yıl arasında seyreden hastalığın tedavisi 
yoktur. Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra insan sağlığına önemli zararlar veren kanserojen bir 
madde olduğunun tespit edilmesi ile asbest maddesi için öldürücü doz tanımlaması yapılmış ve 
kullanımına ciddi yasal kısıtlar getirilmiştir. Ülkemizde de asbest ile ilgili yönetmelik çerçevesinde 
asbestin her türünün çıkarılması, işlenmesi, satılması ve ithalatı, asbest ürünlerinin veya asbest ilave 
edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi yasaklanmıştır. Sonuç olarak, çalışma ortamında bulunan 
asbestli malzemeler ve muhtemel asbest bulaşmış malzemeler tespit edilmeli ve korunma tedbirleri 
alınmalıdır. 
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Yazar: Ayşe Erim, Esra Yılmaz, Meltem Mete Kılıç, Hatice Sağlam 

Başlık: Kaynak İşleminin İSG Açısından Riskleri Ve Tozaltı Kaynak 

 
Isı aracılığı ile iki parçanın birbirine termik yolla birleştirilmesi işlemine kaynak denir. Birleştirilecek 
parçalar ergime derecelerine kadar ısıtılarak ya da aynı bileşimli dolgu maddesi (kaynak teli veya 
elektrot) kullanılarak birbirlerine ekleme yapılır. En yaygın kullanılan kaynak çeşitleri örtülü elektrodla 
Ark kaynağı (Elle Ark Kaynağı, Elektrik Ark Kaynağı), Gazaltı kaynağı (MAG, MİG, TİG), Tozaltı kaynak 
işlemleri, Plazma kaynak işlemleri, Lazer ışını kaynak işlemleri, Oksi-asetilen kaynağı, Direnç nokta 
kaynağıdır. Kaynak işlemi sırasında erimiş halde bulunan metaller havadan oksijen ve azotu absorbe 
ederler. Erimiş metalde çözünen bu gazlar, katılaşan kaynak metalindeki elementler ile birleşir ve yeni 
bileşikler oluşturarak gözle görünmeyen gazlar ortaya çıkar. Bu duman ve gazlara maruz kalmak mide 
bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi ve metal dumanı ateşi hastalığına neden olur. Hava kirleticilerinden 
bazıları kronik (uzun dönem),ortaya çıkan hastalıklara neden olduğu gibi, etkilenme düzeyine bağlı 
olarak akut (ani-birdenbire) rahatsızlıklara da neden olabilmektedir. Kaynak dumanı gözleri tahriş 
ettiği gibi, koku alma gücünü ve solunumla ilgili organları olumsuz etkiler. Öksürük, hırıltılı soluma 
nefes daralmasına, bronşite, akciğerlerde su toplanmasına ve zatürreye (akciğerin iltihaplanması) 
sebep olur. Kaynak dumanındaki bazı metaller örneğin kadmiyum veya kadmiyum oksit bileşikleri kısa 
süre içinde öldürücü olabilir. Kaynak esnasında ortaya çıkan risk etmenleri kısaca şu şekilde 
sıralayabiliriz;  
 
• Arkta oluşan ultraviyole ışınların ve ısının etkisi ile oluşan kimyasal reaksiyonlar,  
• Ortamdaki hava kirliliği  
• Sıcak ve mor ötesi ışınım nedeniyle havada bulunan kimyasalların veya klorinli hidrokarbonların 
reaksiyona girmesinden oluşan kimyasallar (azotdioksit, ozon, fosgen), 
 • Ortaya çıkan metal tozlarının akut ve kronik etkileri  
• Elektrik 
 • Yangın ve patlama riski  
• Gürültü  
Toz Altı Kaynak  
Toz altı kaynağı, otomatik bir kaynak yöntemidir. Özellikle, nükleer enerji tesislerinde kimya 
endüstrisinde geniş uygulama alanına sahiptir. Ark ısısı elektrotu, kaynak tozunu ve ana metali 
ergiterek kaynak ağzını dolduran kaynak banyosunu oluşturur. Bant elektrotlarıyla yapılan toz altı 
doldurma kaynağında kullanılan tozlar; SiO2 , MnO, CaO, MgO, Al2O3 , CaF2 gibi maddeleri 
içermektedir. 
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Yazar: Türker Togay Aksoy, Filiz Ekim Çevik, Niyazi Kılıç, Sıddık Yarman 

Başlık: :  Hastanelerde Fiziksel Risk Etmenlerinin Belirlenmesi Ve Çalışanlar Üzerinde Etkilerinin 
Araştırılması 

 
Amaç: Hastanelerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri mevcuttur. Bu çalışmada 
hastanelerde özellikle, radyasyon gibi fiziksel risk etmenlerinin tespit edilmesi ve çalışanlar üzerindeki 
etkileri incelenecektir. Tespit edilen risklerin yok edilmesi yada azaltılması yönünde alınması gereken 
kontrol tedbirlerinin çıkartılması amaçlanmaktadır. Giriş: Hastane personelinden özellikle nükleer tıp, 
radyoloji birimlerinde (radyasyon tehlikesiyle karşılaşılacak olan birimlerde) çalışanlar zamanlarının 
büyük kısmını radyoaktivite sayıcıları, Gamma kamera ve PET-CT (Pozitron Emisyon Tomografisi) 
medikal cihazlar ile geçirmektedir. Bu birimlerde çalışan personelin bilinçlendirilmesi, sağlığının 
korunması, değişik eğitim programlarına tabi tutulması ve gereken güvenlik önlemlerinin alınması 
gerekmektedir.  
 
Materyal ve Metod: Çalışmada çeşitli hastaneler belirlenip kritik kontrol noktalarında, tehlikeler 
belirlenecek, çeşitli ölçümler yapılacak ve mevzuatta yer alan maruziyet sınır ve etkin değerlerle 
karşılaştırılarak değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeler için çalışma ortam gözetimleri yapılacak ve 
uygun bir risk değerlendirme yöntemi seçilecektir. Belirlenen tehlikelere karşılık gelen riskler tespit 
edildikten sonra her bir risk derecelendirilecektir. Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde olan riskler 
için ek kontrol tedbirleri çıkartılarak çalışanların güvenilir risklerle çalışması sağlanacaktır.  
Bulgular: Çalışanların aldıkları radyasyon dozları çeşitli odalarda bölgesel olarak ölçülecek, saat ve gün 
olarak µR/saat doz hızları tespit edilecektir. Hava radyasyon dozları(µR/saat) ve absorbe edilen dozlar 
(mSv/yıl) kaydedilecektir. Kaydedilen dozlar radyasyon yönetmeliğinde belirtilen sınır değerler ile 
karşılaştırılarak risk seviyeleri belirlenecektir.  
 
Tartışma ve Sonuç: Çalışma sonucunda kurallara uygun olarak çalışan ve radyasyon tehlikesiyle 
karşılaşılacak bütün birimler birer kritik kontrol noktası olarak ele alınacaktır. Bu laboratuarlarda hava 
radyasyon değerlerine dayanılarak hesaplanan ve absorbe edilen doz düzeylerinin tıbbi personel ve 
bu laboratuara yakın yerlerde çalışan diğer personel için maruz kalınan radyasyon dozunun da ICRP 
(Uluslararası Işınımdan Korunma Komisyonu) önerilerinden düşük olup olmadığı belirlenecektir. 
Dolayısıyla hastanelerde güven ortamının sağlanabilmesi için absorbe edilen total vücut dozları gerek 
sağlık personeli gerekse diğer personel için maruziyet sınır değerlerinin üzerinde olmadığının tespiti 
yapılacaktır. Ölçülen değerler doğrultusunda bu laboratuarların tüm personel için “iş sağlığı” 
açısından kabul edilebilir risk seviyesinde olduğu ispat edilecektir. 
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Yazar: Hamza Altınsoy, Hülya Kılınç   

Başlık: Türkiye'de Ölçülen Kişisel Gürültü Maruziyeti Değerlerinin BSVm/SVM İle Gruplandırılması   

 
BSVM/SVM, gruplandırma için kullanılmakta olan bir destek vektör makinasıdır. Daha genel anlamı ile 
yapılan gurplandırmaların istatiksel ve matematiksel olarak anlamlı yada anlamsız olduğunu 
belirleyen bir programdır. Çalışma prosedürünü kısaca şu şekilde ifade edebiliriz. Öncelikle eldeki 
bütün değerler 0 ile 1 arasına normalize edilir. Daha sonrasında ise kullanıcı tarafından beklenilen 
gruplandırmalar belirlenir ve bu gurplandırmayı kullanarak program eğitilir. Elde edilen sonuçlarla 
programa gruplandırma yaptırılır. Program, bunu yaparken kullanıcının verdiği sonuçlar ile bir 
kıyaslama yapar ve yüzdesel olarak gruplandırmanın ne kadar doğru olduğunu belirler. ISGUM ( İş 
Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) Ankara' da görevli personel 2011 yılından bu yana 363 adet 
gürültü ölçümü almıştır. Bu çalışmada, bu gürültü verileri gruplandırılmaya çalışıldı. 80 db dendüşük 
değerler 1. grup, 80-85 d arası 2. grup, 85-87 db arası 3. grup ve 87 db üzeri 4. grup olarak belirlendi. 
Bu gruplandırma yapıldığında elde edilen sonuçlara göre 2. ve 3. gruptakiler 1. ve 4. grupta yer 
almaktadır. Bunun için temel iki neden olabilir. Birincisi, kişisel gürültü maruziyeti düşük çıkan işlerin 
bazılarında anlık gürültü değerleri yüksek çıkabilmektedir. İkincisi ise 87dB den çok büyük(110.1dB) 
ve 80dB den çok küçük(57.8dB) ölçüm değerlerinin olması, aradaki grupların diğerlerinden 
ayrışamamasına neden olabilir. Daha ayrıntılı, sektör bazlı ve iş bazlı gruplandırmalar daha detaylı 
biçimde yapılacaktır. 
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Yazar: Zehra Üstün, Mine Esin Ocaktan 

Başlık: Sağlık Çalışanları Açısından Ergonomik Risk Etmenleri Ve Hastane Ergonomisi 

 
Ergonomi, çalışanların biyolojik, psikolojik özelliklerini ve kapasitelerini dikkate alarak insan-makine-
çevre uyumunun doğal ve teknolojik kurallarını ortaya koyan çok disiplinli bir bilim dalıdır. Çevrenin 
sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi, tehlikelerin ortadan kaldırılması, çalışma saatlerinin 
düzenlenmesi, fizyolojik özelliklere uygun çalışma düzeni, kullanılan araç ve gerecin işe ve kullanan 
kişiye uyumunun sağlanması temel amaçtır. Ergonomik risk etmenleri dolaylı olarak veya doğrudan 
sağlık sorunlarının oluşumunu etkilemektedir . İş sağlığı ve güvenliği bakımından önemli riskler 
taşıyan çalışma alanlarından biri olan sağlık alanında, özellikle hastanelerde, değişik çalışma ortamı 
risk etmenleri bir arada bulunmaktadır. Fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal risk 
etmenleri, çalışanların sağlık sorunlarına, iş veriminin düşmesine, sağlık personelin bakım verdiği 
kişilerin risk altında kalması gibi olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. Sağlık çalışanları en çok 
ergonomik risk etmenlerinin etkisiyle sıklıkla kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına yakalanmaktadır. 
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, hastane ergonomisi önemli olup, en önemli sorunlarından birisi 
hizmet birimlerinin iş akışı problemidir. Hastanelerdeki tüm ünite ve birimler için gerekli olan insan 
gücü, makine ve malzeme ihtiyaçlarının saptanarak bunlar arasındaki iş akışı ilişkilerine göre uygun 
yerde yerleşim alanlarının belirlenmesi gereklidir. Çalışma yerlerinin ergonomik açıdan 
değerlendirilmesi, çalışma postürü, çalışma sırasında ortaya çıkan ağrı, yorgunluk, kas spazmı gibi 
şikayetlerin ayrıntılı olarak analizi, ergonomik bir çalışma ortamı ve iş veriminin arttırılması için büyük 
önem taşımaktadır. Ergonomide en iyi sonuçlar ergonomi eğitimi ve ergonomik iyileştirmelerin 
birlikte uygulandığı ve çalışanların aktif olarak katıldığı programlar ile elde edilir. Başarı yönetici 
desteği, ergonomi bilincinin oluşması, çalışanların katılımı, planın yapılması, uygulanması, kontrolüne 
bağlıdır. Çalışma ortamı, üretim süreci ve çalışma ilişkileri sonucunda oluşan ve sağlığa zarar veren 
risk etmenlerinin, meslek hastalıkları ve iş kazalarının kontrol altına alınması için sağlıklı ve güvenli bir 
hastane ortamı ve etkili bir hastane çalışan sağlığı programı sağlanmalıdır.  
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Yazar: Kadir Kadiroğulları,  Hamza Altınsoy,  Ömer Doğru, Abdulkadir Aslantaş 

Başlık: Ofis Ortamında Kişi Başına Ortalama Wbgt Hesaplanması 

 
Bu çalışmada, kişi başına düşen ıslak hazne küre sıcaklık (WBGT) değerinin hesaplanması 
amaçlanmıştır. Deney İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) merkez binasının 2.katında 
gerçekleşmiştir. Burada 13 oda ve 51 çalışan bulunmaktadır. Odalardaki çalışan sayısı 1 ile 7 arasında 
değişmektedir. Odalarda çalışanların rutin çalışmaları sırasında pencerelerin ve kaloriferlerin açık olup 
olmaması kişisel tercihlere bırakılarak öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere ikişer ölçüm 
alınmıştır. WBGt ölçümü yapan cihaz herbir dakikada bir ölçüm alacak şekilde ayarlanmıştır. Ölçüm 
başladıktan sonra ölçülen değerlerin daha sağlıklı sonuç vermesi için ilk 15 dakikada kaydedilen 
ölçümler dikkate alınmamış, ardından gelen 30 dakikalık kayıtlar kabul edilmiştir. Ölçülen WBGT 
değerlerinin ortalaması alınarak ilk olarak odalardaki çalışan sayısı ile çarpılıp, çıkan sonuçlar 
toplanmış ve kattaki toplam çalışan sayısına bölünerek kişi başına WBGT değerleri bulunmuştur. 
Ölçülen en yüksek WBGT değeri 21,18 en düşük WBGT değeri 18.61 olarak belirlenmiştir. Kişi başına 
ortalama WBGT değeri ise 19.80 olarak hesaplanmıştır. Literatürde ofis ortamında ince kıyafet 
giyerek çalışanlar için, ıslak hazne küre sıcaklığı değerinin 30 C nin altında olması gerektiği 
belirtilmiştir. Bundan dolayı ölçülen maksimum, minimum değerler ile hesaplanan kişi başına 
ortalama WBGT değerine göre, ortam çalışanlar için kış mevsiminde gayet uygundur. Daha sağlıklı 
sonuçlar elde edebilmek için bu çalışma yaz mevsiminde de tekrarlanmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Ofis, Termal Konfor, WBGT 
E-Posta: kadir.kadirogullari@windowslive.com 



Yazar: Çevik Güneş, Kıyak Mithat 

Başlık: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerde İş Sağlığı Ve 
Güvenliği Alanında Bilgi 

 
Araştırma, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde çalışan hemşirelerin iş sağlığı ve güvenliği alanında 
bilgi, tutum ve davranış durumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı cerrahi birimlerdeki tüm 
hemşireler araştırmanın evrenini oluşturmuştur (n=495). Çalışmanın örneklemi 217 hemşire olarak 
hesaplanmıştır. Veriler, tanıtıcı ve mesleki özellikleri içeren 8 sorudan oluşan bilgi formu ve iş sağlığı 
ve iş güvenliği ile ilgili 67 soruluk anket formu ile toplanmıştır. . Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 
21.0 bilgisayar paket programında elektronik ortama aktarılmış ve analiz edilmiştir. Analizlerde sıklık 
dağılımları yanı sıra ki-kare testi kullanılmıştır. Hemşirelerin çalışma saatlerine göre son bir yıl içinde 
hasta/hasta yakınları veya diğer kişiler tarafından sözlü ya da fiziki şiddet/istismara maruz kalma 
durumu karşılaştırıldığında %46.2’sinin(n=93) gündüz çalışan hemşirelerin olduğu ve %47,3’nün 
(n=44) sözlü ya da fiziki şiddete/istismara maruz kaldığı, gündüz çalışan hemşirelerin %52.7’sinin 
(n=49) sözlü ya da fiziki şiddete/istismara maruz kalmadığı saptanmıştır. Gözlenen oran farkı 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya katılan hemşirelerin pozisyonuna göre 
çalışma ortamında mesleki sağlık riskleri açısından önlem alınmasında öneride bulunma durumu 
karşılaştırıldığında %16’sının (n=32) yönetici hemşirelerin olduğu ve %71’nin (n=22) mesleki sağlık 
riskleri açısından önlem alınmasında öneride bulunduğu görülmektedir. Gözlenen oran farkı 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Yönetici hemşirelerde iş ortamında mesleki riskler 
açısından önlem alınması için öneride bulunma oranı, hemşirelere göre anlamlı düzeyde yüksek 
olarak saptanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı, İş Güvenliği, Hemşire. 
E-Posta: gunescevik@gmail.com 



Yazar: N. Şebnem Karahan, Ferruh Altınsoy, Seçkin Özcan 

Başlık: Akredite Olmuş Yapı Denetim Lab. İsg Kanununa Hazır Bulunurluk Durumlarının İncelenmesi: 
Çanakkale M.Y. Yapı Malzemeleri Lab. Örneği 

 
İş sağlığı ve güvenliği kavramı 30.06.2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu ile yeni bir yapılanma sürecinden geçmektedir. Bu yeni süreçte 2’den fazla çalışanı olan tüm 
işyerleri kanunun gerektirdiği mevzuatları yerine getirmekle yükümlü hale gelmişlerdir.   
 
Yapı Denetim Kanunu kapsamında kurulmuş olan yapı laboratuvarlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından akredite edilme zorunluluğu vardır. TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş 
olan bu laboratuvarlarda yapılan her türlü iş için hazırlanmış olan talimatlar ve prosedürler 
bulunmaktadır. Tüm işler bu talimat ve prosedürlere uygun olarak yürütülmektedir.  
 
Bu çalışmada, akredite olmuş bu yapı laboratuvarlarının Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Yapı 
Laboratuvarı özelinde, son İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa hazır bulunurluk durumları kanun ve ilgili 
yönetmelikleri nezdinde incelenmiş ve bulgular özetlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Yapı Denetim Laboratuvarları, TS EN ISO/IEC 17025 standardı, iş sağlığı ve 
güvenliği, beton testinde İSG, çelik çubuk testinde İSG, karot işleminde İSG. 
E-Posta: skarahan@comu.edu.tr 



Yazar: Ali Naci Yıldız, Kibor Kipkemoi Keitany 

Başlık: Türkiye’de İş Kazası Hızlarındaki Değişim (1970-2010). 

 
Giriş 
 
Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de iş kazaları çalışma hayatının önemli konularından biridir. 
Türkiye’de 40 yıllık süre içinde hem iş kazası sıklığında hem de iş kazası nedeniyle olan ölümlerde 
azalma olmuştur. Ölümlerdeki azalma, kaza sıklığındaki azalmaya göre daha düşük düzeyde kalmıştır, 
ancak ölümlü kaza sıklığı artmıştır. 
 
Bulgular 
Türkiye’de 1947 ile 1960 yılları arasında her yıl 11 000 ila 63 000 iş kazası meydana gelmiştir. İş kazası 
sıklığı 1963 yılında %11,2 iken 1968 de %11,4 olmuştur. Sonraki beşer yıllık dönemlerde düşme 
eğiliminin sürdüğü görülmektedir, 1973 de yüzde 10 olan iş kazası sıklığı 1978’de yüzde 9, 1983’de 
yüzde 6, 1988’de 5, 1993 de yüzde 3 olmuştur. Son yıllarda da düşme eğilimi sürmektedir. Türkiye’de 
2011 yılında 69 227 iş kazası olmuş, bu kazalar sonucu 1 563 kişi hayatını kaybetmiş, 2 086 kişi malül 
hale gelmiştir. 
 
Türkiye ölümlü iş kazalarının sık görüldüğü ülkeler arasında yer almaktadır. Kırk yıl öncesinde iş kazası 
sıklığı %10,9 iken bu değer 2010 yılında %0.62 ye kadar düşmüştür. Benzer şekilde kapsam dâhilindeki 
bütün sigortalı işçiler içinde iş kazası sonucu ölümler on binde 5,1 den 1,4’ e düşmüştür. Bununla 
birlikte kazalar içinde ölümlü kazalar artmaktadır, 1970 yılında bin kazanın %4.74’ü, 2010 yılında bin 
kazanın %22,9’u ölümle sonuçlanmıştır. Bütün işçiler içinde kaza geçirenlerin sıklığı ve iş kazası 
sonucu ölenlerin sıklığı azalırken ölümlü kazalar artmaktadır.  
 
Sonuç 
Daha güvenli çalışma ortamının olduğu kabul edilen hizmet sektörünün yıllar içinde artması iş kazası 
hızlarındaki düşüşü açıklayabilir. Türkiye’de hizmet sektöründe çalışan işçilerin oranı giderek 
artmaktadır. Bununla birlikte tarım sektöründe çalışanların oranında belirgin düşüş ve iş kazaları 
açısından daha riskli saylan sanayi işkollarında çalışanların oranlarında artış gözlenmektedir. SSK 
kapsamında çalışanlar arasında hizmet sektöründe olanların toplam çalışanlar içindeki sıklığı 1970 
yılında %24,3 iken 2000 yılında %40,1, 2010 yılında %50,5 olmuştur. Ancak bu değişim morbidite ve 
mortalite hızlarındaki azalmaya karşın fatalite hızındaki artışı açıklamaya yeterli olmamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş kazası, Morbidite, Mortalite, Fatalite 
E-Posta: anyildiz@gmail.com 



Yazar: Ali Naci Yıldız, Alev Yücel, Burcu Küçük Biçer, Mustafa Aksoy 

Başlık: Birinci Basamakta Hizmet Sunan Hekimler Ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusu 

 
Amaç: Birinci basamakta hizmet sunmakta olan hekimlerin kendi iş sağlığı bilgi ve pratiklerini 
değerlendirmeleri; bu değerlendirmeler sonucu ihtiyaçları ortaya koymak amacıyla bu çalışma 
yapılmıştır. 
 
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, Ankara İli’nde 2010 yılında birinci basamakta çalışan 
hekimlerin 707’si (%80,3) ankete cevap vermiştir. Hekimlerin bazı sosyo-demografik özellikleri, 
aldıkları eğitimler ve iş sağlığı ve meslek hastalıkları ile ilgili soruları içeren üç bölümden oluşan 23 
soruluk bir anket formu ilgili birimlere gönderilmiş, yanıtlanan anket formu 1 hafta sonra 
toplanmıştır.  
 
Araştırmanın ön denemesi sonrasında veri toplama formunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 
 
Çalışmanın veri girişleri ve analizleri SPSS 11.0 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. 
 
Bulgular: Katılımcıların %95,3’ü (674 kişi) pratisyen hekim ve yaş ortalaması 41,0±6,9’dur. Kıdem 
süreleri ortalama 15,8 ± 6,7 yıldır. Bilgi sorularında en çok doğru yanıt (%85,7) işyeri hekimi 
bulundurması gereken işyerlerine ilişkin soruda alınmıştır. İş sağlığı, çalışma hayatının sağlık etkileri 
ve alınabilecek önlemler konusunda hekimlerin %73,4’ü eğitim almak istediğini belirtmiştir. 
Katılımcılar ortalama 17,3 ± 21,6 saat iş sağlığı eğitimi istemektedir. Öncelikli olarak istenen 
başlıkların; iş yeri sağlık biriminin görevleri ve iş yeri hekimlerinin görev yetki ve sorumlulukları 
(%15,4), iş kazaları ve alınabilecek önlemler (%13,3), meslek hastalıklarının türleri, tanı ve tedavi 
ilkeleri (%11,9), meslek hastalıklarından korunma (%10,8), risk değerlendirilmesi (%6,9) ve sağlık 
personelinin mesleki riskleri (%5,8) olduğu saptanmıştır. 
 
Sonuç: Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak iş sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık 
hizmetlerinde irdelenmesi gereklidir. Erken tanı ve gerekli müdahalelerin yapılması sorunun daha 
büyümesini engelleyecektir. Ülkemizde pratisyen hekimler için iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları 
konusunda önemli rolleri göz önüne alınarak daha fazla destek ve eğitim sağlanması gereklidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Hekim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Düzeyi, Meslek Anamnezi 
E-Posta: anyildiz@gmail.com 



Yazar: Sarp Suat, Güney Müslüm, Atlı A. Kadir, Sezen Adem, Gencer Müge, Vural Yalçın, Koçyiğit 
Dündar 

Başlık: İş Hekimlerinin Görev Öncelikleri Ve Görevlerini Yerine Getirebilmeleri İçin Gerekli Makul 
Sürenin Karşılaştırılması 

 
AMAÇ: İş hekiminin görevlerini gerçekleştirebilmesi için yönetmelik gereği ayrılması gereken süreyle, 
pratik uygulamada gereken minimum makul süre öngörüsünün karşılaştırılması; süre yeterliliğinin, 
görev öncelik beklentilerinin tartışılması. 
 
YÖNTEM:  ”İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkındaki Yönetmelik” gereği gereken asgari çalışma süreleri, 50 çalışanlı “az tehlikeli grup” bir 
işyerinde yapılması beklenen görevlere pratikte ayrılması gereken minimum süreler öngörüsüyle 
karşılaştırıldı ve 242 kişiye anketle süre yeterlilikleri, ve tarafların görev öncelik beklentileri soruldu.  
 
BULGULAR: 242 kişinin yanıtladığı ankette;142 iş hekimi, 58 iş güvenliği uzmanı , 23 diğer sağlık 
personeliyle 19 işveren vekili görüş bildirmiştir. İş hekimi olmayanlardan soruları kurum iş 
hekimlerinin çalışma şartlarını göz önünde bulundurarak cevaplamaları istenmiştir. 
 
Çalışma süresi: 4/6/8 dakika/çalışan/ay uyarınca%43, Daha fazla%46; İşe giriş muayenelerine  gerekli 
süreyi ayırabilme: Hayır %24; Periyodik muayeneler için: Hayır %33; Özel grup muayeneler için: Hayır 
%43; Yıllık çalışma planına uyabilme: Hayır, süre yetmiyor %43; Çalışma süresinin işi uygun yapabilme 
için yeterliliği: Hayır %54; Mevcut sürelerin ne kadar arttırılması gerektiği: Süreler yeterli %25, 
Arttırılması gerekli %63; İşveren/işveren vekillerinin en çok önemsediği görev: Reçete yazma, 
poliklinik hizmeti %55; Çalışanların en çok önemsediği görev: Reçete yazma, poliklinik hizmeti %76; İş 
hekimlerinin en çok önemsediği görev: Sağlık gözetimi %56; Epidemiyolojik çalışmalara zaman 
ayırabilme: Hayır %64; Epidemiyolojik (sağlık istatistikleri) çalışmaların işverence talep edilme oranı: 
Hayır %67. 
 
SONUÇ: 50 çalışanlı “az tehlikeli grup” bir işyerinde; yönetmelik gereği görevleri yerine getirebilmesi 
için 3,3 saat/ay kadar bir süre yeterli sayılırken; pratik uygulamada, gereken minimum makul süre alt 
sınırı 13 saat/ay olarak tespit edilmiş ve süre artırılması gerekliliği %63 oranıyla anket sonuçları ile de 
doğrulanmıştır. Görev öncelik beklentilerine bakıldığında da, güvenlik kültürü bilincinin arttırılması 
gerektiği tespiti yapılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: İşyeri hekimi, Çalışma süreleri, İşyeri hekimi görevleri,İşyeri hekimi çalışma 
süreleri 
 
E-Posta: drsuatsarp@gmail.com 

 

 

 

 



Yazar: Serdar Orhan  – Emine Ayan 

Başlık: İş Hukukunda İş Güvenliği Uzmanlarının Güvencesi 

 
İş Sağlığı ve Güvenliği olgusu, meydana gelen olayın sonucunda ortaya çıkan zararın giderilmesine 
çalışmaktan ziyade, önleyici fonksiyonu ile birlikte, meydana çıkacak olumsuz durumun giderilmeye 
çalışılmasını sağlamaktır. 
 
İşyerlerinde bu fonksiyonların yerine getirilmesi noktasında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunuyla “iş güvenliği” uzmanlarına önemli görevler ve sorumluluklar yüklenmiştir. Bu görevlerin 
yerine getirilmesi noktasında işyerinde görülen eksiklikleri ve yanlış uygulamaların düzeltilmesi için 
işverene bildirimde bulunma, işveren tarafından önlem alınmaması halinde ise; iş sağlığı güvenliği 
uzmanları, işverenin tedbir almadığı hayati tehlike arz eden riskler bulunması durumunda doğrudan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurabilecektir. Böyle bir durumda işverene hizmet akdiyle 
bağlı olan iş sağlığı güvenliği uzmanlarının,  görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki 
bağımsızlık içerisinde ne derece yürütebilecektir? Bir başka husus kanunda ve yönetmelik taslağında 
işverenlerin kendi işyerlerinde iş güvenliği uzmanlığı yapabilecekleri belirtilmiştir. “Hayati tehlike” 
olduğunda işverene yazılı bildirim yapılması ve yapılmadığının ÇSGB’na bildirim İşleyişinin nasıl 
sürdürüleceği konusunda ortaya çıkan sorunlar nasıl aşılacaktır? 
 
Uygulamada iş sağlığı güvenliği uzmanları ile işveren karşı karşıya gelebilir. İş güvencesi noktasında iş 
güvenliği uzmanlarının hukuki korunmasının gerekliliği ortaya çıkacaktır. Bu çalışmada 4857 sayılı İş 
Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunun da iş güvenliği uzmanlarına sağlanan güvenceler ve etkinlikleri incelenecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: iş sağlığı, iş kanunu, sosyal güvenlik  
E-Posta: anadolu-575@hotmail.com 



Yazar: Taşkın Daşdemir,  Murat Tarlak 

Başlık: İnşaat Projelerinde İzleme Kontrol Mekanizmasının Kolaylaştırılması Üzerine İnovasyon 
Çalışması 

 
ÖZET 
 
İSG-KATİP Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında başarı vaadeden, İSG profesyonellerince ve 
mühendislerce akılcı bir çözüm olarak karşılanan ve İSG'de uygulama kolaylığı sağlayan inovatif  bir 
çözümdür. 
 
Yapı işlerinde işlem basamakları sırasıyla projelendirme, kontrol basamakları, imalat çalışmaları ve 
imalatın 5 koldan denetlenmesi şeklindedir. Bir bütün halinde bakarsak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; 
ilgili belediyeler, yapı denetim ve şantiye şefleri vasıtasıyla yapı güvenliğini bir diğer ifade ile yapı 
alanındaki ulusal güvenliğimizi denetlemektedir. Bu denetimdeki ortaya çıkabilecek açıklar, 
milyonlarca vatandaşımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabilecek derecede tehlikeli ve 
önemlidir. 
 
Bu kontrol mekanizmasındaki iş-akış şemasını ele aldığımızda,  güvenlik açıklarının 2 ana bölümde 
toplandığını görebiliriz.Bunlardan birincisi; onaylardan geçen projelerin, üzerine tekrar tadilat 
projeleri yapılıp yapılmadığı yada iptalinin olup olmadığının araştırılmasının süre almasıdır.İkinci 
sebepte ise; proje çıktı ve kopya merkezlerinin normal fotokopi büroları mantığıyla çalışması 
şeklindedir.Kopyalanan projelerin tarih, adet bilgisi ve hangi merkezden alındığı kriminal haricinde 
bilinememektedir.Bu da; onay aşamasında kontrol mühendislerinin insan kusuru hatası olasılığını 
artırmakta ve işin önemi sebebiyle işin güvenliğini tehlikeye sokmaktadır. 
 
Günümüz dünyasında sebze-meyve, yumurta ve süt ürünleri dahil barkodlanıp, son kullanımları 
online takip edilirken, proje gibi önemli ve değişebilen evrakların online takip edilememesi bir 
eksikliktir. İSG-KATİP yaklaşımının bir başka versiyonunun, PROJE İZLEME TAKİP SİSTEMİ veya benzer 
adlarla uygulanması online olarak sahada denetimlerde projelerin güncel olup olmadığını, bir 
barkodlama yöntemiyle sağlayabilir.  
 
Proje çıktı merkezlerinin ruhsatlandırılması, görev ve sorumluluk yüklenerek ciddiyetinin 
sağlanmasıyla, bir diğer ifadeyle yarı noter uygulamasına geçilmesi; diğer uygulama açığına yeni bir 
çözüm sunacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Projelerde inovasyon, denetleme, proje güvenliği  
E-Posta: taskindasdemir@gmail.com , murattarlak@hotmail.com 



Yazar: Arzum Çelik Beklevici  Msc, Sibel Kiran MD Phd, Bilgehan Acikgoz MD, Levent Atik, MD 

Başlık: Bir Üniversite Hastanesi Araştırma Görevlilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği, 
Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Rolleri  

 
Bu araştırmanın amacı, bir üniversite hastanesinde çalışan araştırma görevlilerinin toplumsal cinsiyet 
rolleri tutumlarının çalışma yaşamında cinsiyet algısına dair yansımalarının değerlendirilmesidir. 
Araştırmanın grubu bir üniversite hastanesinde çalışan 159 araştırma görevlisinin tümü çalışmaya 
alındı ancak katılmayı kabul eden 128’kişi idi (%80.5). Araştırmanın değişkenleri sosyo-demografik 
özellikler, Zeyneloğlu’nun geliştirdiği “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği (TCRTÖ)” ve çalışma 
yaşamında toplumsal cinsiyet rolleri algısı ile ilgili önermelere verilen yanıtlardan oluşmaktaydı. 
Araştırmaya katılanların % 45.3’ü kadın, % 54.7 si erkekti. Araştırma görevlilerinin % 52’si dahili, % 
38.4’ü cerrahi ve % 9.6’sı temel tıp bilimlerine ait bölümlerde çalışmaktaydı. “Cinsiyet, çalışma yaşamı 
seçimlerini etkilemez” algısına katılım kadınlarda daha fazlaydı ve kadın ve erkek katılımcılar 
arasındaki fark anlamlıydı. Çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet rolleri algısının alt bileşenleri ile 
toplumsal cinsiyet rolleri tutum ölçeğinin alt boyutları ilişkisi incelendiğinde “Mesleki olanaklardan 
yararlanma cinsiyetten bağımsızdır” algısı ile “Eşitlikçi Cinsiyet Rolü” arasında orta düzeyde pozitif 
(r=0.491 p=0.000) korelasyon saptandı. “Çalışılan birimde erkek lehine yaklaşım vardır” algısı ile 
“eşitlikçi cinsiyet rolü” arasında orta düzeyde negatif (r=-0.419 p=0.000) korelasyon varken, “Çalışılan 
birimde erkek lehine yaklaşım vardır” algısı ile “evlilikte cinsiyet rolü” arasında ise orta düzeyde 
pozitif (r=0.526 p=0.000) korelasyon bulundu. Bu çalışma ile toplumsal cinsiyet rolleri algısının 
çalışma yaşamındaki cinsiyet algısına yansımaları araştırılmıştır. Bu doğrultuda farkındalık sağlanması 
ve eğitimler ile toplumsal cinsiyet rolleri tutumunun çalışma yaşamında oluşturduğu cinsiyete dayalı 
olumsuzlukların iyileşmesine katkı sağlayabileceği düşünülmüştür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Çalışma Yaşamı, Kadının Statüsü, Toplumsal Cinsiyet ve 
Tutumlar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  
E-Posta: sibelkiran@gmail.com 



Yazar: Muhammed Kamil Öden, Süleyman Soylu 

Başlık: Sarayönü Meslek Yüksek Okulu Mevcut Mekansal Ve Sosyal Durum Değerlendirme Çalışması 

 
İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) kapsamında yapılan araştırmalar, mevzuat geliştirme çalışmaları, kişi ve 
kurumların konu ile ilgisi ve duyarlılığı gün geçtikçe artmaktadır.  İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) 
çalışmaları Hipokrat ile başladığı düşülmekte olup Bernardino Ramazzini ile devam eden ve 
yaşadığımız çağın içerisinde ise de değeri ve önemi daha fazla anlaşılan bir unsur olmaktadır. Bu 
kapsamda Konya İli, Sarayönü İlçesinde yer alan Selçuk Üniversitesine bağlı Sarayönü Meslek Yüksek 
Okulu mevcut çalışanları ve faaliyetleri kapsamında kısmi olarak değerlendirilmiştir. Yüksekokulun 
bağlı olduğu Selçuk Üniversitesi; Konya’nın ilk devlet üniversitesi olarak 1975 yılında kurulmuş olup 
bugün ise bünyesinde 21 Fakülte, 6 Enstitü, 6 Yüksekokul, 22 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet 
Konservatuarı bulunan Selçuk Üniversitesi, 70.000'i aşkın öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük eğitim 
kuruları arasında yer almaktadır. Sarayönü Meslek Yüksek Okulu’nda ise 6 adet iki yıllık eğitim 
programı bulunmakta ve yaklaşık 670 öğrencisi bulunmaktadır. Eğitim programları ağırlıklı tarım ve 
ziraat alanını kapsamaktadır.   
 
Yüksekokul bünyesinde Fidan Yetiştiriciliği, Tohumculuk, Organik Tarım, Çevre Koruma, Gıda ve 
Bilgisayar Programları bulunmakta ve 21 akademisyen, 4 idari personel, 1’i kadrolu 5’ü alt işveren 
personeli toplamda 6 işçi ve 3 adet alt işverene ait güvenlik görevlisi görev yapmakta olup toplam 34 
personel ile eğitim-öğretim faaliyeti ve diğer işler gerçekleştirilmektedir.  
 
Çalışmamızda okulumuzun fiziki yapısı, mevcut eğitim faaliyetleri, eğitim programlarına ait bazı 
uygulama çalışmaları ile okul iç-dış kapasitesi hakkında bilgi verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Selçuk Üniversitesi, Sarayönü,  Meslek Yüksek Okulu,  İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
(İSG), Sosyal Çevre 
E-Posta: muhammedkoden@selcuk.edu.tr 



Yazar: Ali Naci Yıldız, Özge Karadağ Çaman 

Başlık: İşyerinde Sağlığı Geliştirme 

 
Sağlığı koruma ve geliştirme, sağlıklı yaşam biçimlerinin ve toplumsal, ekonomik, çevresel ve kişisel 
faktörlerin geliştirilmesini kapsayan geniş bir kavramdır. İşyerlerinde çalışanların organize topluluklar 
olması, çalışanlara ulaşma kolaylığı, çalışanların günün önemli bir bölümünü işte geçirmesi, aynı 
işyerinde çalışanların akran özellikleri ve grup dinamiklerinin kolay oluşturulabilmesi, işyerlerini sağlığı 
geliştirme etkinlikleri açısından elverişli kılmaktadır. İşyerinde sağlığı geliştirmenin faydaları, 
işverenler açısından hastalık/kaza nedenli iş kayıplarının azalması, verimli çalışmanın sağlanması, 
üretimin artması, işyerinin olumlu imajının desteklenmesi ve sağlık harcamalarının azalması; 
çalışanlar açısından güvenli bir çalışma ortamında ve sağlıklı olarak çalışmak ve işten memnuniyetin 
artması olarak özetlenebilir. İşyerinde sağlığı geliştirme uygulamalarının yararı, pek çok bilimsel 
araştırma ve rapor ile desteklenmektedir. Günümüzde programların çoğunluğu, çalışan sağlığına 
odaklanmakta, ancak çalışanların ailelerinin, toplumun ve firmanın ürünlerini kullanan tüketicilerin 
sağlığına ilişkin faaliyetleri de içermesi önerilmektedir. İşyerinde sağlığı geliştirme programları; işle 
ilişkili sağlık risklerinden korunma, kaza/yaralanmaların önlenmesi, tütün, alkol ve madde 
kullanımının önlenmesi, fizik egzersiz, sağlıklı beslenme, stresle baş etme yolları, şiddetin önlenmesi, 
kanser taraması vb. pek çok konuyu kapsayabilir. Programların temel amacı; çalışanların işyeri 
ortamında sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek biyolojik, fiziksel ve sosyal etkenleri ortadan kaldırmak, 
çalışanları sağlıklarını nasıl koruyacakları konusunda eğitmek ve onları dengeli beslenme, düzenli fizik 
egzersiz vb. olumlu sağlık davranışlarına yönlendirmektir. Bu programlar sağlık eğitimi, sağlık 
taramaları, danışmanlık hizmeti, gürültünün azaltılması, havalandırma, ışıklandırma ve koruyucu 
önlemler alınması gibi güvenli ve sağlıklı fiziksel ortamın sağlanması, işyerinde tütün kullanımın 
yasaklanması gibi sağlıklı davranışlar için idari önlemlerin alınması ve spor salonu, yemekhane vb. 
destekleyici ortamların oluşturulması gibi çalışanlara ve çalışma ortamına yönelik farklı yaklaşımları 
içerebilir. Programların başarısı için çalışanların gereksinimlerinin belirlenmesi, programlara işveren 
ve çalışanların katılımının sağlanması, programların çalışanların yaşına, eğitim düzeyine ve kültürüne 
uygun olması, kolay anlaşılır sağlık bilgilerine dayanması, eğitim materyalleri geliştirilmesi, programın 
idari önlemler, altyapı ve çevresel düzenlemeler ile desteklenmesi ve programın sürekli izlenmesi ve 
değerlendirilmesi önerilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi, iş sağlığı, çalışan sağlığı 
E-Posta: alinaciyildiz@gmail.com ; ozgecaman@hacettepe.edu.tr 



Yazar:  Deniz Oruç, Mahmut Kılıç 

Başlık:  Türkiye’de Ölümcül Ve Ölümcül Olmayan İş Kazalarının Seyri (2003-2012) 

 
Giriş: Bu çalışmada, Türkiye’de 2003-2012 yılları arasında meydana gelen iş kazalarının analizi ile 
mevcut durumun değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmalara katkı sağlanması amaçlanmıştır. Yöntem: 
Çalışma Bakanlığı’nın 2003-20012 yılları arasında yayınlamış olduğu istatistik yıllıklarından elde edilen 
verilerle iş kazalarının analizi ve iş kazası hızları hesaplanmıştır. Bulgular: Türkiye’de 2003-2012 yılları 
arasında toplam 738.330 iş kazası meydana gelmiş, 11281 işçi hayatını kaybetmiş, 564.025’i 
hastanede yatarak olmak üzere toplam 17.528.834 gün işgünü kaybı yaşanmıştır. İş kazaların % 60,1’i 
ellinin altında işçi çalıştıran işletmelerde, %44,16’sı sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlarda, %34,78’i 
bir veya birden fazla cismin sıkıştırması sonucu ve % 16’sı işçilerin işe başladığı birinci saatte meydana 
gelmiştir. İş kazası sonucu yaralanmaların %.52,64’ü üst ekstremitelerde, %41,09’u açık ve yüzeysel 
yaralanmalar şeklinde meydana gelmiştir. Ölümcül yaralanma hızı 2003 yılında yüz binde 14,4 iken 
2005 yılında yüz binde 15,5’e yükselmiş, 2006 yılında en yüksek seviyeye yüz binde 20,4’e yükselmiş, 
2007 yılından itibaren düşüşe geçerek 2009 yılında yüz binde 13’e düşmüş, 2012 yılında tekrar 
yükseliş göstererek yüz binde 15,4’e çıkmış. İş kazası sıklık hızı 2003 yılında yüz işçide 1,23 iken 2009 
yılına kadar düşüş göstererek yüz işçide 0,62’ye düşmüştür. İş kazası ağırlık hızı 2003 yılında her yüz 
saatte 0,68 iken 2012 yılına kadar düşüş göstererek 0,32 saate düşmüştür. İş kazası fatalite hızı 2003 
yılında binde 10,6 iken 2006 yılında binde 20,1’e yükselmiş, 2008 yılına kadar binde 11,9’a kadar 
düşmesine rağmen 2009 yılında tekrar yükselerek binde 18,2’ye yükselmiş, 2010 yılında binde 
22,96’ya yükselmiş, 2011 yılında binde 24,56’ya yükselmiş, 2012 yılında binde 9,9’a düşmüştür. 
Sonuç: Türkiye’de 2003-2012 yılları arasında iş kazası sıklık ve ağırlık hızlarında düşüş görülmesine 
rağmen iş kazalarının fatalite hızında bir artış görülmektedir.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  iş sağlığı, iş güvenliği, iş kazası, ölüm, hız  
E-Posta:  denizoruc@duzce.edu.tr 



Yazar: Alev Sakarya 

Başlık: Asbest Ve Asbest İçeren Malzemeler Ve Korunma Tedbirleri 

 
Asbest antik çağlardan bu yana, dünyanın birçok bölgesinde iyi bilinmekte ve kullanılmaktaydı. Isıya, 
aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı çok dayanıklı olan asbest, inşaat, otomotiv, kimya 
endüstrilerinde yaygın olarak kullanım alanı bulmuş ve gelişmiş ülkelerde hayatın pek çok yerinde 
insanlarla temas ortamı oluşturulmuştur. 
 
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra ısıyı ve elektriği yalıtması ve asit gibi maddelere dayanıklı olması 
nedeniyle “sihirli mineral” olarak adlandırılan asbest, 20. Yüzyılın ikinci yarısından sonra insan 
sağlığına önemli zararlar veren kanserojen madde olduğu tespit edildikten sonra kullanım alanları 
kısıtlanmış veya yasaklanmıştır. 
 
Ülkemizde ise asbest kullanımının, üretiminin ve işlenmesinin yasaklanması 2003 yılını bulmuştur.  
 
Bu çalışmada dünyada yaygın olarak kullanılmış asbestin Türkiye’de yasaklanmasına kadar 2003 yılı 
öncesinde asbestin ithalat iznini veren İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü (İSGÜM) raporları 
incelenerek hangi sektörler kullanıldığı ve bu sektörlerde çalışanların asbeste maruz kalması 
sonucunda ortaya çıkabilecek meslek hastalığı araştırılması yapılmıştır. İstatistik çalışması yapılırken 
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistik yıllıkları incelenmiş, özellikle asbestin yoğun olarak 
kullanıldığı yıllar ve latent süresi sonunda ortaya çıkan meslek hastalıkları mercek altına alınmıştır. 
Ayrıca asbest veya asbest içeren malzemelerin söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işleri 
yapılırken oluşabilecek maruziyeti en aza indirmek için alınacak korunma tedbirleri tartışılmıştır. Söz 
konusu alınması gereken korunma tedbirleri ve yürürlükteki uygulamalardan bazıları belirtilmiştir. 
Diğer ülkelerdeki yasal süreçler, uygulamalar ve alınan tedbirlere ayrı bir önem verilerek Türkiye’de ki 
durum ile karşılaştırılmıştır. Söz konusu alınması gereken korunma tedbirleri ve yürürlükteki 
uygulamalardan bazıları belirtilmiştir.  Yoğun şekilde kullanılan asbeste maruz kalmamızdan dolayı 
hangi tür korunma tedbirleri almamız gerektiği konusunda devlet kurumları olarak halkı, asbest 
içeren işlerde çalışanları bilinçlendirmek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve diğer bağlı 
devlet kurumları için önemli bir oynamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Asbest, Asbest içeren malzemeler, Koruma tedbirleri, Asbest sökümü  
E-Posta: alev.sakarya@csgb.gov.tr 



Yazar: Merve Çakırlı Hamza Altınsoy 

Başlık: Türkiye'de Ölçülen Aydınlatma Verilerinin Analizi 

 
İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü) tarafından 2011 yılından itibaren çeşitli 
işletmelerde 292 adet aydınlatma ölçümü yapılmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda elde edilen en 
düşük değer kurutma noktasında ve 5 lüks olarak, en yüksek değer ise yüzey işleme bölümünde 1730 
lüks olarak ölçülmüştür.  
 
Elde edilen en düşük aydınlatma değerine makine sektöründe, en yüksek aydınlatma değerine ise 
maden sektöründe rastlanmıştır. Özellikle kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör 
kabinleri, malzeme stok ambarları, soyunma yerleri, yemekhane, normal montaj, kaba işler yapılan 
tezgâhlar, konserve ve kutulama vb. işlerin yapıldığı yerler, ayrıntıların yakından seçilebilmesi gereken 
işlerin yapıldığı yerler, koyu renkli dokuma, büro vb. sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı 
yerler gibi yerlerde aydınlatmanın yeterince sağlanmadığı gözlemlenmiştir. Sözü geçen bu bölümler 
diğer bölümlere göre daha riskli oldukları için yeterli aydınlatmanın sağlanması oldukça önemlidir. 
Alınan 292 tane ölçümden 112 tanesi istenilen değerden düşük çıkmıştır. Bulunan bu değerler 
sonucunda ortalama her 5 ortamdan 2 tanesinin aydınlatma açısından uygun olmadığı söylenebilir. 
Özellikle, en riskli grup maden, metal ve makine sektörleridir.  Ayrıca basım-yayın, tekstil ve inşaat 
sektörleri de riskli gruba girmektedirler. 
 
Değerlendirme içerisinde kullanılan değerler her sektörden veriler içermemektedir. Sonuç olarak veri 
eksikliği nedeniyle, maden, metal ve makine sektörlerinin kesinlikle aydınlatma açısından en riskli 
sektörler olduğu iddia edilemeyebilir. Ancak, bahsedilen sektörlerde aydınlatmanın ciddi derecede 
risk oluşturduğu söylenebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Aydınlatma, Türkiye, Lüks, Eşik Değer, Ölçüm 
E-Posta: merve.cakirli@csgb.gov.tr 



Yazar: Burak Özdemir, Ayşe Nazlıoğlu 

Başlık: Yılın En İyi Eğitim Kurumu 

 
Bu çalışmanın amacı, işyeri hekimliği ve/veya iş güvenliği uzmanlığı eğitimi vermek üzere İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarının belirli kriterler altında 
başarı puanlarını hesaplamaktır. Böylelikle gerek idareye gerekse de isg profesyonellerine eğitim 
kurumlarının gelecekleri hakkında uzun vadeli planlama yaparken hangi kriterlere daha fazla önem 
vermeleri gerektiği bilgisi ortaya çıkmış ve dereceye girebilen Kurumlar ile toplantılar tertip etmek 
suretiyle “rehber” nitelikli dokümanların hazırlanabilmesine zemin hazırlanmış olacaktır ayrıca başarı 
puanı yüksek eğitim kurumlarının çalışma prensipleri diğerleri için örnek oluşturabilecektir. Yöntem 
olarak, kriter ağırlıklarının hesabında öz vektör, karar analizinde ise çok ölçütlü karar verme 
yöntemlerinden TOPSİS yöntemi kullanılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Eğitim kurumu, işyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, çok kriterli karar verme  
E-Posta: bozdemir@csgb.gov.tr 



Yazar: Hatice Kübra Parlar, Zeynep Şahin, Sevdenur Toker, Merve Bakali, Özge Karadağ Çaman, Ali 
Naci Yıldız 

Başlık: :   Bir Üniversitede Çalışanların Üniversitenin Sosyal Olanaklarından Yararlanma Düzeyleri Ve 
İşyeri Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi 

 
Giriş: Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık; sadece hastalık veya sakatlık halinin olmayışı 
değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Çalışanlar, yaşamlarının önemli bir 
bölümünü işyerlerinde geçirmektedirler. İş sağlığı, işyeri çalışma koşullarının sağlıklı hale 
getirilmesinin yanı sıra işverenlerin, çalışanlara sosyal olanaklar sağlamalarını ve çalışanların fiziksel, 
ruhsal ve sosyal sağlıklarına katkıda bulunmalarını da kapsar. Çalışanların ruhsal ve sosyal sağlığı, 
işyerinden memnuniyet düzeyleri ile ilişkili olup, işyeri memnuniyeti, işyerinin verimliliği açısından da 
önemli bir etkendir. Bu çalışmanın amacı, bir üniversitede, çalışanların üniversitenin sosyal 
olanaklarından yararlanma düzeyini ve olanaklardan yararlanma düzeyinin işyeri memnuniyeti ile 
ilişkisini değerlendirmektir. 
Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, 2013 yılında Ankara’da bir üniversitenin akademik ve idari 
bölümlerinde çalışan 135 kişi ile yürütülmüştür. Veriler, sosyodemografik özellikler, çalışma yaşamı, iş 
ve işyeri memnuniyeti ve sosyal olanaklardan (yemekhane ve restoranlar, spor tesisleri, kültürel 
etkinlikler ve topluluklar, konukevleri, il dışı konaklama tesisleri, kreş ve anaokulu) yararlanma 
durumu ile ilişkili sorulardan oluşan bir anket formu ile toplanmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı 
istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır, istatistiksel önemlilik sınırı 0,05 kabul edilmiştir.  
Bulgular: Çalışmaya katılanların yaş ortalaması 36,5±0,8 yıl, %60,7’si kadın, %48,9’u üniversite 
mezunu, %67,4’ü evli olup, %60,7’si ekonomik durumunu iyi olarak nitelendirmektedir. Çalışanların 
en fazla kullandıkları sosyal olanak yemekhaneler (%88,1), kültürel etkinlikler (%39,2) ve 
restoranlardır (%28,8). Çalışmaya katılanların sosyal olanaklardan yararlanma düzeyleri ile yaptıkları 
işten memnuniyet düzeyleri (p>0,05) ve işyerinden memnuniyet düzeyleri (p>0,05) arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır, ancak sosyal olanakları kullananların işyerinden 
memnuniyet düzeyleri daha yüksektir. 
Sonuç: Çalışmaya katılan çalışanların, üniversitenin sağladığı sosyal olanaklardan yararlanma düzeyi, 
yemekhaneler dışında düşüktür. Sosyal olanaklardan faydalanan çalışanlar, istatistiksel olarak anlamlı 
olmamakla beraber üniversitede çalışmaktan daha memnundur. Sosyal olanaklardan yararlanma 
düzeyini arttırmak için olanaklar ile ilgili tanıtım yapılması, ücretli sunulan olanakların ücretlerinin 
yeniden düzenlenmesi ve ulaşımın kolaylaştırılması sağlanabilir. İşyerlerinin sunduğu sosyal 
olanakların çalışanların sağlığına, işyeri memnuniyetine ve verimine yansımaları ile ilgili ileri 
çalışmaların yapılmasına gereksinim vardır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal sağlık, sosyal olanak, çalışan sağlığı, işyeri memnuniyeti  
E-Posta: alinaciyildiz@gmail.com ; ozgecaman@hacettepe.edu.tr 



Yazar: Mesut Kaplan 

Başlık: Bilecik 1.Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren Firmaların, 6331 Sayılı Kanunun 
Uygulamalarındaki Başarı Ve Sorunların İncelenmesi 

 
Bilecik 1.Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin ilk özerk organize sanayi bölgesidir. 1.O.S.B. Bilecik ilinin 
kalkınmasında önemli rolü olmuştur. O.S.B' de faaliyet gösteren 40 işletmede; 6331 sayılı Kanun' un 
uygulamaları incelenmiştir. Başta ağır ve tehlikeli işler grubundaki firmalarda, dönem içerisinde % 27 
oranında iş kazalarının sayısı azalmıştır. Tüm işletmelerde işyeri hijyeni, genel düzen ve farkındalık 
bakımından önemli gelişmeler meydana gelmiştir. İsg eğitimi almayan çalışan ve risk analizi 
yapmayan işletme kalmamıştır. Başlangıçta maliyetlerinin artacağı konusunda endişe taşıyan işletme 
yöneticilerinin, verim artışı ve performans değerlerinin artışı karşısındaki memnuniyet değerlerinde 
artış meydana gelmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: 6331 Sayılı Kanun, Bilecik 1.O.S.B’ de İsg Uygulamaları. 
E-Posta: mesut.kaplan@bilecik.edu.tr 



Yazar: Yrd. Doç. Dr. Metin Varan 

Başlık: Elektrik Enerj İletim Ve Dağıtım Sektöründe Meydana Gelen İş Kazaları Ve Modern Önleyici 
Yönergeler 

 
Elektrik enerjisi günümüzün tüm sanayi kuruluşlarında en temel güç kaynağıdır. Bu kaynağın güvenli 
bir şekilde iletilmesi dağıtılması ve tüketilmesi en önemli bir iş güvenliği unsurudur. Bu çalışmada 
"elektrik enerji iletim ve dağıtım sektöründe meydana gelen en 
temelişkazalarıkategorizeedilmişolupbukazalarınönlenmesiamacıylageliştirilen modern koruyucu ve 
önleyici önlem yönergeleri tartışılmıştır. Bu yönergelerin hangi açıdan önemli oldukları ve günümüz 
sanayi sektöründe de ne gibi temel bir elektrik kaynaklı iş kazalarını önleme faaliyetlerinde 
destekleyici bir güvenlik oluşturacağının belirlenmesi çalışmanın temel hedefidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Trafo Bakım Prosedürü, İletim Hattı Bakım Prosedürü, Koruyucu Ekipmanlar 
E-Posta: mvaran@sakarya.edu.tr 



Yazar: Hediye Özgen Timuçin, Esra Yılmaz 

Başlık: Akıllı Binalarda Hasta Bina Sendromu  

 
Hasta bina sendromu, ısı yalıtımının ön planda olduğu ve iyi havalandırılmayan iç ortamlarda bulunan 
kişilerde, iç ortam hava kirleticilerinin konsantrasyonlarındaki artışa bağlı olarak görülen semptomlar 
dizisidir. Göz, burun ve boğazda akıntı ve tahriş, baş ağrısı ve baş dönmesi, mide bulantısı, yorgunluk 
ve halsizlik, konsantrasyon bozukluğu, deride tahriş ve kızarıklık sıklıkla görülen semptomlardır. Bu 
semptomlar bina içinde girildikten belli bir süre sonra başlar ve iç ortamın terk edilmesiyle düzelme 
eğilimindedir. Bina içi hava kalitesi problemlerinin çözümünde kirletici kaynağın bilinmesi ve kontrol 
edilebilir nitelikte olması sorunun ortadan kaldırılabilmesinde etkilidir. Hasta bina sendromunun 
nedenleri araştırıldığında sorunun oldukça kompleks olduğu ve fiziksel ortam koşullarıyla, kimyasal ve 
biyolojik iç ortam kirleticileri ve kişisel faktörlere bağlı olduğu belirtilmiştir. Hasta bina sendromuna 
bağlı gözlenen semptomların önlenebilmesi için iç ortamda uygun iklimlendirme koşulları sağlanmalı 
ve bina içerisinde iç ortam kirleticilerinin emisyonları azaltılmalıdır. Akıllı binalarda yapılan Hasta Bina 
Sendromu çalışmaları şunu göstermiştir: bu yapıların son derece kompleks yapılar olması, 
pencerelerinin açılmaması sebebiyle temiz hava girişine olanak sağlamamaları ve bina koşullarının tek 
bir sisteme bağlı olması sebebiyle; bu yapılar düşünüldüğü ve bilindiği gibi yaşamı kolaylaştıran 
yapılar değildir. Bu özellikleri sebebiyle insan yaşamı için gerekli koşulları ve hijyeni 
sağlamamaktadırlar. Hasta Bina Sendromu’nun semptomlarının önlenmesinde temiz havanın çok 
önemli olduğu düşünülürse bu yapılar pencerelerinin açılmaması ve havalandırma sistemiyle idareleri 
sebebiyle Hasta Bina Sendromu’nun görülmesine en olanak sağlayan yapılardır. Bildiride; akıllı 
binalarda hasta bina sendromu tanısının konma yöntemi anlatılacaktır. Bu yöntem; iç ortam hava 
kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılan ölçüm, analiz çalışmaları ile anket çalışmasının SPSS (15.0) 
programı kullanılarak değerlendirilmesi yöntemidir. Ayrıca, bir akıllı binada yapılan Hasta Bina 
Sendromu çalışmasının sonuçları verilecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: HastaBina Sendromu 
E-Posta: otimucin@csgb.gov.tr 



Yazar: Selman Aksoy, Bekir Çevik, Mehmet Kahraman 

Başlık: Demir Çelik Fabrikasında Kaynak Departmanı Çalışanların İş Güvenliği Bilinci Üzerine Bir 
Çalışma 

 
İş güvenliği, çalışanların iş kazalarına uğramalarının önlenmesi amacıyla güvenli çalışma ortamı 
oluşturulması için alınması gereken önlemlerin bütünü olarak tanımlanabilir. İş kazalarının önlenmesi 
için alınan önlemlerinden birisi de çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimidir. Periyodik 
eğitimlerle çalışanların iş güvenliği algısı arttırılabilir. Bu çalışmada, bir demir çelik fabrikasında 
kaynak departmanı çalışanlarının iş güvenliği bilinçlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket çalışması, 
demir çelik üretimi alanında faaliyet gösteren bir işletmede yapılmıştır. Kaynak departmanında 
çalışan 50 personele 19 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar incelenmiş ve 
kaynak departmanında çalışan personelin iş güvenliği bilinci ve bu konuya yaklaşımları belirlenmiştir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Demir çelik sanayi, kaynak personeli, iş güvenliği, İSG,  
E-Posta: muhammedkoden@selcuk.edu.tr 



Yazar: Bahar Tiryaki Boğa, Hediye Özgen Timuçin, Çağla Pınar Arslan Tatar 

Başlık: Akü Sektöründe Kurşun Maruziyetinin (40 Saat Çalışma Süresi Üzerinden= 5 İşgünü / Hafta) 
Belirlenmesi 

 
Kurşunun mesleksel ve çevresel maruz kalımı bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. 
Erişkinlerdeki kurşun zehirlenmesinin %95’inin mesleksel kökeni olduğu gösterilmiştir. Kurşunun 
sanayide en önemli kullanım alanı akü üretimidir. Bunun dışında kimyasal maddeler ve pigmentlerde, 
boyalarda, seramik yapımında, kablo izolasyonunda, hadde ve diğer ürünlerde, alaşımlarda ve benzin 
katkısı olarak kurşun kullanılmaktadır. Akü üretiminin önemli bir kısmında kurşuna maruz kalım 
vardır. Endüstride kurşun maruziyetini ve sağlık etkilerini izlemek için düzenli olarak ortam 
ölçümlerinin yapılması ve kan kurşun düzeylerinin incelenmesi gereklidir. Bu araştırmada amaç 
kurşunun en yoğun kullanıldığı ve çalışanların kurşundan en fazla etkilendiği akü üretiminde kurşun 
taramasını bir haftalık çalışma süresinde (40 saat) yapmak ve çalışanlardaki kurşun maruziyetini kan 
sonuçlarıyla beraber değerlendirmektir. Akü sektöründe çalışan personelin çalışmaları esnasındaki 
ağır metal (kurşun) numunesi alma sayısı ve planı; 19 farklı bölümde mesai süresini kapsayacak ve 
mesai süresince maruz kalınan kimyasal faktörlerin zaman ağırlıklı ortalamasının (TWA) tespiti 
şeklinde, 40 saatlik (5 işgünü / hafta) maruziyetin hesaplanması amacıyla yapılmıştır. Numuneler; 
normal çalışma şartları ve süresi içerisinde alınmıştır. Yapılan çalışmada ortam sonuçları çalışanların 
kan sonuçlarıyla beraber değerlendirilmiştir. Araştırma yapılan fabrikada iş sağlığı ve güvenliği 
alanında yapılan iyileştirmelerin etkinliği de bu çalışma ve bu çalışmadan önce yaptığımız çalışmalarla 
beraber incelenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Posta: otimucin@csgb.gov.tr 



Yazar: Arş. Gör. Mustafa Mortaş, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı 

Başlık: Gıda Endüstrisinde Ultraviyole Işın Kullanımı 

 
İnsan gözü 400-700 nm dalga boyları arasındaki ışınlara duyarlı olup bu aralık dışındaki ışınları 
algılayamaz. Ultraviyole (UV) ışınlar 100-400 nm dalga boyuna sahip ışınlar olup uzun süre ve yüksek 
dozda maruz kalınması durumunda insan sağlığına zararlı olmaktadır.Gıdasektöründe UV ışın gerek 
dezenfeksiyon gerekse de incir deaflatoksin tespiti gibi gıda proseslerinde kullanılmaktadır. 
Aspergillustürüküflerin (A. Flavus, A.ParasiticusveA.Nomius), incirin özellikle hasat sonrası dönemde 
neden olduğu aflatoksin, UV ışık altında yesilimsi-sarı florasan görüntü vermektedir. Bilgisayarlı tespit 
sistemlerinin olmasına rağmen işçiler tarafından karanlık ortamlarda yapılan tespit nedeniyle işçiler 
ultraviyole ışına maruz kalabilmektedir. Buna ek olarak, gıda mikrobiyolojisi laboratuvarlarında 
kullanılan aşılama kabinlerinde, eki modası ve/veya mikrobiyoloji laboratuvarında UV lambası 
kullanılarak havada ve ışını alabilen düzgün yüzeylerde sterilizasyon sağlanabilmektedir. Ancak söz 
konusu uygulama sırasında gerekli tedbirler alınmadığı takdirde laboratuvar çalışanları UV ışına maruz 
kalabilmektedir. Bu derlemede UV ışınlarının gıda sektöründeki kullanımı, 
sağlıküzerineetkileriveişsağlığıvegüvenliğiaçısındanönemineyerverilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Gıda Endüstrisi, Ultraviyole Işın, UV 
E-Posta: mustafa.mortas@omu.edu.tr 



Yazar: Songül Karaçam, Şefika Arzu Ergen, Servet İpek, İsmet Şahinler 

Başlık:  Radyasyon Onkolojisi Çalışanlarının Radyasyon Maruziyeti Değerlendirmesi 

 
Giriş: Kanser ve genetik etkiler radyasyonun stokastik etkileridir ve belli bir eşik dozu yoktur. 
Radyasyon güvenliği standartları ve politikaları Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Radyasyondan 
Korunma Konseyi (NCRP) ve Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu(ICRP) gibi ulusal ve 
uluslararası organizasyonlar arasındaki görüş birliğiyle oluşturulmaktadır. Çalışmamızda Ocak 2008-
Aralık 2013 yılları arasında radyasyon çalışanlarına ait dozimetrelerden çalışanların aldığı radyasyon 
dozları değerlendirildi. 
 
Gereç ve Yöntem: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalındaki radyasyon 
çalışanlarına ait doz değerlendirmeleri retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışanların aldığı dozlar her 
bir çalışana ait TL dozimetrelerle tespit edildi. Bu çalışmada son beş yıl (2008-2013) için 45 radyasyon 
çalışanının aldığı dozların değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirme öncelikle yıl bazında, daha sonra 5 
yıllık süreç için yapılmıştır.  
 
Bulgular: Mesleki ışınlamada efektif doz ardışık beş yıl toplamında 20 mSv’i, herhangi bir tek yılda 
50mSv’i geçemez. Çalışanların yıllık dozlarının 0.1mSv-0.54 mSv aralığında olduğu görüldü.  
Sonuç: Tüm çalışanların aldıkları yıllık ve son beş yıl maruz kaldıkları doz yönetmelikte belirtilen doz 
limitleri içerisindedir. Alınan dozun sistematik verifikasyonu iş sağlığı ve güvenliği için oldukça 
önemlidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler:  Radyasyon, Sağlık 
E-Posta:  songulkaracam@yahoo.com 



Yazar: Tuğçe Aktar (ÇSGB) 

Başlık: İşyeri Ortamında Bulanabilecek Kanserojen Maddelerin Nitelikleri Ve Alınması Gereken 
Tedbirler 

 
Bu çalışmada işyerlerinde yapılan işin niteliğine bağlı olarak meydana gelebilecek ya da ortamın doğal 
yapısından kaynaklanabilecek ve kanser hastalığı oluşum sürecini katalizleme yetisine sahip 
kimyasallar belirlenerek, bu maddeleri bertaraf edebilme ya da zararlarını minimize etme yöntemleri 
irdelenmiştir. İlgili kimyasalların ortaya çıkmasına sebebiyet veren kaynaklar kategorize edilmiştir. 
Ayrıca söz konusu kaynaklarla alakalı alınması gereken tedbirler ve yürürlükteki uygulamalardan 
bazıları belirtilmiştir. Bu kimyasalların ölçümü hususunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) 
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne (İSGGM) bağlı bir kuruluş olan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Enstitü Müdürlüğünde (İSGÜM) gerçekleştirilen analiz yöntemleri ve ilgili diğer uygulamalar 
araştırılmıştır. 2012 yılında yasalaşan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki kanunla ve kanun 
kapsamında çıkarılan yönetmeliklerle şüphesiz ki konu hakkındaki farkındalık ve işverenin 
yükümlülükleri arttırılmış ve de aynı zamanda firma ve kurumlara birtakım hukuki müeyyideler 
getirilmiştir. Bu çalışma kapsamında kanserojen maddelerle ilgili yasal gelişim süreci ve diğer 
ülkelerdeki yasal süreçler incelenerek karşılaştırma yapılmıştır. İlaveten düzenlemelerin sanayideki 
uygulanabilirlikleri de incelenmiştir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün artırılması ve 
kanserojen yapıdaki kimyasallardan korunma yöntemleri hususunda devlet kurumlarının işyerlerinde 
ilgili ölçümlere hakim olması oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu sayede ilgili yasal düzenlemeler 
yapılırken güvenilir bir zemin üzerinde inşa edilebilmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Kanserojen madde, ölçümler, yasal düzenlemeler 
E-Posta: tugce.aktar@csgb.gov.tr 

 



Yazar: Ferdi Karakaya (ÇSGB) 

Başlık: İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) 

 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunda yer alan İSG hizmetlerinin elektronik ortamda 
sunulabilmesine ve istatistiksel olarak raporlanabilmesine imkân sağlayan yazılım projesidir.  
İlgili kurumların veri tabanları ile bütünleşmiş ve KPS’ye bağlı olarak gerçek kişilerin bilgileriyle eş 
zamanlı çalışmaktadır. 
 
• İSG hizmetlerinde yer alan paydaşlardan firma ve kurum (OSGB, Eğitim Kurumu, Toplum 
Sağlığı Merkezi) ve kişilerin (İş güvenliği Uzmanı(İGU), İşyeri Hekimi(İH), Diğer Sağlık Personeli(DSP), 
Eğitici)  yetkilendirilmeleri, görevlendirme ve sözleşmeleri ile eğitim programlarının İSG-KATİP 
üzerinden oluşturulması işlemlerinin kontrol, onay ve iptal süreçleri sistem üzerinden yapılmaktadır. 
• İSG hizmetlerinde görevlendirilen İGU, İH, DSP, eğitici vb. sertifikalandırılması, görevlendirme 
ve sözleşmelerinin takibi, kontrolü, onay ve iptal süreçleri sistem üzerinden sağlanmaktadır. 
• Sistem kullanıcının yapmak istediği işlemi en kısa zamanda ve en uygun ara yüz tasarımı ile 
yapabilmesini sağlayacak 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 
 
Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği 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 iş sağlığı ve güvenliği hizmetleriyle ilgili iş ve 
işlemlerinin kişilerden,  mekânlardan ve evraktan bağımsız olarak sürdürülmesine imkân 
sağlanmaktadır. Ülkemizde yer alan 1.500.000’e yakın kamu ve özel sektöre ait işyeri ile 100.000’e 
yakın iş sağlığı ve güvenliği profesyonelinin tek bir sistem bünyesinde bir araya getirilmiştir. Başta 
insan kaynakları ve zamanın verimli kullanılması sonucuna ulaşılmış ve kamu kaynaklarının 
kullanımında oldukça büyük oranda tasarruf sağlanmıştır.  
İGU, İH ve OSGB’ler ile işyerleri arasında düzenlenen hizmet sözleşmeleri sayesinde, toplam 
3.400.464 işçinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti kapsamına alınması sağlanmış, bu sayede iş kazalarının 
ve meslek hastalıklarının önlenmesi yolunda oldukça önemli bir mesafe kat edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Değerlendirmesi, HAZOP, FMEA 
E-Posta: fkarakaya@csgb.gov.tr 



Yazar: Gülşah Yapıcı, Sibel Kıran, Bilgehan Açıkgöz, Levent Atik 

Başlık: Bir Maden İşletmesi Çalışanlarında Tanı Almış Uyku Bozukluğu Ve Gündüz Uykululuğu Sıklığının 
Değerlendirilmesi 

 
Uyku insan yaşamının yaklaşık 1/3’ünü kapsayan sağlık için önemli bir gereksinimdir. Uyku 
döneminde beyin farklı fizyolojik, elektro-fizyolojik ve bilişsel faaliyetler gerçekleştirir. Uyku 
bozuklukları kişinin uyku süresi, düzeni ve kalitesinde görülen rahatsızlıklardır. Bilinen yaklaşık 85 
çeşit uyku bozukluğu vardır.  
Bu kesitsel araştırma; maden çalışanlarında tanı almış uyku bozukluğu sıklığını ve uyku bozuklukları ile 
ilişkilendirildiği bilinen gündüz uykululuğunu araştırmayı amaçlamaktadır. İncelenen diğer 
değişkenler; sosyo-demografik özellikler, çalışma yaşamı ve koşullarına ait özellikler, alışkanlıklar ve 
diğer hastalık öyküsüdür.  
Araştırmada değişkenler doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ve gündüz 
uykululuk durumlarını değerlendirmek için Epworth Uykululuk Ölçeği kullanılmıştır.  
Araştırmanın evreni 1520 kişidir, hesaplanan en küçük örnek büyüklüğü 307’dir, %30 yedek 
kullanılmış olup, rastgele sayılar tablosu ile çalışma özellikleri doğrultusunda hedeflenen 409 kişiden 
378’ine (%92.4) ulaşılmıştır. Ulaşılan örnek kendi evrenini temsil etmektedir. Araştırma grubunda 
ortalama yaş 34.5±5.1’di. Çalışanların ortalama çalışma yılı 8.3±5.1’ di. Çalışanlar tarafından tanı almış 
uyku bozukluğu bildirilmezken, Epworth Uykululuk Ölçeği ile saptanan gündüz uykuluk sıklığı ise 
%29,4 olarak bulundu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anahtar Kelimeler: Uyku Bozukluğu, Maden İşçisi, Epworth Uykululuk Ölçeği, İş Sağlığı, Gündüz 
Uykululuk 
E-Posta: gulsahyapici46@gmail.com 
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Sağlık gözetimi yeni bir kavram gibi gözükse de aslında biz bu kavramı uzun zamandan beri biliyoruz.  

1930 yılında genç Türkiye Cumhuriyetinin temel sağlık yasalarından biri olan Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu çıkarılıyor. Bu Kanun’un 180. Maddesinde “Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş 

sahipleri, çalışanlarının sıhhi ahvaline bakmak üzere, bir veya mütaaddit tabibin sıhhi murakabesini 

temine ve hastalarını tedaviye mecburdur” denilmektedir. Sıhhi murakabe, sağlık gözetimi demektir. 

Gözetimi yapılacak şey sağlık ise, sağlığın tanımına bakarak işe başlamak gerek.  Dünya Sağlık 

Örgütü’nün kuruluş yasasında sağlık; “sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil, bedensel, 

ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik hali” olarak ifade edilmektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) İş Sağlığı Ortak Komitesinin 1950 

yılında yaptığı ve 1995’de güncellediği tanıma göre iş sağlığı; "Her türlü işte çalışan işçilerin fiziksel, 

ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma koşulları 

nedeniyle işçilerin sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz yönde 

etkileyecek faktörlerden korunmaları, onların fizyolojik ve psikolojik yapılarına uygun bir işe 

yerleştirilmesi ve bunun sürdürülmesini, özetle işin işçiye, işçinin de işe uygunluğunun sağlanmasını 

amaçlar.”  

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışanların sağlık gözetimi yükümlülüğünü işverene vermiştir. Hangi 

durumlarda sağlık muayenelerinin yapılacağı, bu muayenelerin işyeri hekimleri tarafından, maliyeti 

çalışana yansıtılmadan yapılması gerektiği, edinilen sağlık bilgilerinin gizli tutulacağı Kanun’da 

belirtilmiştir. 

Eskiden sadece mavi yakalılara yönelik olan “İş Kanunu”, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 

ile “tüm çalışanları” kapsamaya çalışmıştır.   Kanun’da kapsam dışı olarak belirlenenler dışında 

stajyerler de dâhil tüm çalışanların sağlık gözetiminin yapılacağı belirtilmiştir. Bu olumlu bir 

gelişmedir.  

 

SORUNLAR 

Sağlık gözetimini kimin yapacağı önemli tartışma konularından biridir. 

ICOH’un hazırlamış olduğu “İş Sağlığı Profesyonelleri İçin Etik Kurallar” da, “sağlık gözetimi, yetkili 

makam tarafından onaylanmış bir iş sağlığı profesyoneli tarafından gerçekleştirilmelidir” 

denilmektedir. 

6331’in 15. Maddesinde sağlık gözetimini “işyeri hekimi” nin yapacağı çok net olarak tanımlanmıştır. 

“Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya 

hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.“ 



Bu maddenin yürürlüğe girdiği 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren aile hekimleri ve hastanelerin işe 

giriş muayeneleri ve periyodik muayene yapıp yapamayacağı tartışma konusu olmuştur.  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 15 Şubat 2013’de internet sitesinden bir duyuru yaparak 

“Kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, iş sağlığı ve güvenliği yönünden özellikli rapor 

niteliğinde olan işe giriş ve aralıklı sağlık muayeneleri Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık 

hizmeti sunucuları tarafından düzenlenebilir” demiştir. Ayrıca 20 Temmuz 2013 tarihinde yayımlanan 

“İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında 

Yönetmelik” e aynı cümle Geçici 3. Madde olarak eklenmiştir. 

Sağlık Bakanlığı daha da rahat davranarak, 02 Ocak 2014 tarihinde kabul edilen 6514 Sayılı Torba 

Kanun’un 21. Maddesinde “Tabipler, iş yeri hekimliği eğitimi alma ve iş yeri hekimliği belgesine sahip 

olma şartı aranmaksızın 10’dan az işçi çalıştıran az tehlikeli iş yerlerinin iş yeri hekimliği görevini 

yapabilirler”  diyebilmiştir. 

Bir işçinin muayene formuna “kaynakçı olarak çalışabilir” onayını verecek hekimin, o işçinin çalıştığı 

işyerini görmesi, o işyerinin ortam ölçüm sonuçları hakkında bilgi sahibi olması gerekmez mi? 

Sağlık gözetiminde yaşanan bir diğer sorun muayenenin yapılacağı mekândır. Özellikle tam zamanlı 

olarak çalışılmayan kısmi süreli işyeri hekimliği yapılan yerlerde “uygun bir yer” bulunamamaktadır. İş 

Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile bu konu düzenlenmeye çalışılmıştır. Yönetmelikte; 

“İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sağlanacak şartlar 

 (1) Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde işveren, 

görevlendirdiği kişi veya OSGB’lerin görevlerini yerine getirmeleri amacı ile asgari bu maddedeki 

şartları sağlar. 

(2) 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren, a) İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş 

güvenliği uzmanına 8 metrekareden az olmamak üzere toplam iki oda temin eder. b) İşyerinde ayrıca 

acil durumlarda çalışanların en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç 

bulundurulur. 

(3) 50’den az çalışanı olan işyerlerinde işveren,  işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık 

personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere 

uygun bir yer sağlar” denilmektedir. 

Çalışanların sağlık gözetimleri 10 başlıkta ele alınmaktadır. 

1. İşe Giriş Muayenesi 
2. Erken Kontrol Muayenesi 
3. Aralıklı Kontrol Muayenesi 
4. İşe Dönüş Muayenesi 
5. İşten Ayrılma Muayenesi 
6. Geç Muayeneler 
7. Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler 
8. Erken Tanı 
9. Yer-İş Değişikliği 
10. Çalışma Ortamı Gözetimi 



 

İşe Giriş Muayenesinde Yaşanan Sorunlar;  

İşe giriş muayenesinin bedeli çalışmaya aday işçi tarafından karşılanmaktadır. İşverenler, henüz 

kadrolarında yer almayan bir işçinin, sağlık gözetiminin temeli olan işe giriş muayenesinin bedelini 

aday işçiye ödetirler.  6331’de “Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her 

türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz” denilmektedir.  

Belki aylardır işsiz olan kişi bu muayeneyi en ucuza yaptırabileceği yerde yaptırmak ister. Bu nedenle 

gerçekten yapılması gereken ek ve tamamlayıcı bazı tetkikler yapılmadan bu muayene geçiştirilir. İşe 

giriş muayenesi, bir çeşit evrak tamamlama olarak algılanmaktadır.  

Oysa akıllı işveren, ileri dönemde sorun yaşamamak için bu muayeneyi güvenilir kuruluşlarda, 

yapılması gereken ek ve tamamlayıcı muayenelerle birlikte, bedelini de ödeyerek yaptırır. 

 

Erken Kontrol Muayenesi; 

Ülkemizde pek bilinmese de çalışanın sağlık gözetimi açısından önemli muayenelerden biridir. İşe 

başladıktan 1-3 ay sonrasında, “deneme süresi” olarak bilinen dönemde yapılan muayenedir. Astım, 

döküntülü hastalıklar, alerjik sorunlar bu dönemde belirlenebilir. Ancak mevzuatımızda erken kontrol 

muayenesi yer almamaktadır. 

 

Aralıklı Kontrol Muayenesi (Periyodik Muayene); 

Eski mevzuatımızda ağır metallerle çalışanların, çözücülere maruz kalanların, ağır ve tehlikeli işlerde 

çalışanların, tozlu işlerde çalışanların ne sıklıkla muayene olacağı belirlenmiş ve bu muayenelerin 

laboratuvar tetkikleriyle desteklenmesi gerektiği belirtilmişti.  

Güncel düzenlemelerden “Asbestle Çalışmalarda Alınacak Sağlık Güvenlik Önlemleri Hakkında 

Yönetmelik” de, en geç 2 yılda 1 solunum fonksiyon testi ve akciğer grafisi ile birlikte çalışanların 

sağlık gözetimine tabi tutulacağı belirtilmiştir.  

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’ 

de ise “Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde 

bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi 

sonuçları doğrultusunda;  

a) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, 

b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir, 

c) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir, defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır.  

Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır” hükmü bulunmaktadır. 



Bunun dışındaki diğer düzenlemelerde periyodik muayene süreleri belirtilmemiştir. Sahadaki kişisel 

gözlememim hem hekimin hem işçinin hem de işverenin talebi eskiden olduğu gibi muayenelerin 

yılda 1 yapılmasından yanadır.  

 

İşe Dönüş Muayenesi; 

İşyeri Hekimlerinin Görevlerine ilişkin Yönetmelikte “çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten 

uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski 

görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini 

tavsiye ederek işverenin onayına sunmak” hekimin sağlık gözetimi görevleri arasında sayılmıştır. 

 

İşten Ayrılma Muayeneleri; 

İşçinin işten ayrıldığında sağlıklı olduğunu kanıtlamak için yapılan muayenedir. Ancak pek çok etkene 

bağlı hastalığın ortaya çıkmasında işverenin sorumluluğu “yükümlülük süresi” boyunca devam 

etmektedir. Çalışanın ara döneme ait sağlık düzeyine ilişkin bilgi vermesi dışında farklı bir amacı 

olmamalıdır. 

 

Geç Muayeneler; 

Meslek hastalıklarının tekrarlayıcı maruziyetlerle ve yıllar sonra ortaya çıktığı göz önüne alındığında 

anlam kazanan bir muayenedir. Pek çok hastalığın emeklilik döneminde ortaya çıkması, hastalığın 

meslekle ilişkisinin araştırılmasında zorluklara neden olmaktadır. 

Asbest Yönetmeliğinde  “Çalışanlara maruziyetin sona ermesinden sonra da yapılması gereken sağlık 

değerlendirmeleri ile ilgili bilgi verilir. Hekim, maruziyetin bitmesinden sonra sağlık gözetiminin 

devam etmesi gereken süreyi belirleyebilir” denilmektedir. Bunun dışında geç muayenelere ilişkin bir 

düzenlememiz yoktur. 

 

Ek ve Tamamlayıcı Muayeneler; 

Sağlık gözetiminin temel yapı taşlarından biri ek ve tamamlayıcı muayenelerdir. Yapılan işe, çalışma 

ortamına, kullanılan kimyasallara ve işyerindeki diğer etkenlere bağlı olarak fizik muayeneye 

eklenecek muayene ve tetkikleri içerir. 

Kurşun, cıva gibi metaller, benzen, tolüen, trikloretilen gibi çözücüler, gürültülü ortamlarda 

çalışmalarda yapılacak ek muayeneler bilinse de hangi çalışanın sağlık gözetiminde hangi ek muayene 

ve tetkiklerin yapılacağı ve bunların sıklığı sahada yaşanan sorunlardandır. Burada bizlere ortam 

ölçüm sonuçları, kimyasalların malzeme güvenlik bilgi formları ve risk değerlendirme formları eğer 

usulüne uygun hazırlandılarsa yol gösterici olacaktır. 



Ancak hukuki düzenlemelerde (mevzuatta) yer almayan bir tetkikin işveren tarafından kabul edilip 

yaptırılmasında zorluklar yaşanmaktadır. 

 

Erken Tanı; 

Meslek hastalığı henüz oluşmadan, maluliyet ortaya çıkmadan mesleksel etkilenme belirlenmelidir.  

Sağlık gözetiminin amacı; çalışanları meslek hastalıklarından korumaktır. Bu nedenle tanının erken 

konması çalışanın sağlığı açısından çok önemlidir. 

 

Yer-İş Değişikliği; 

Gürültüye bağlı işitme kaybı henüz gelişmeden 4000 Hz. de gelişmeye başlayan çentik saptandığında, 

tozlu ortamda çalışan bir işçide silikozis gelişmeye başlamadan erken tanı konduğunda görev yeri 

hatta iş değişikliği çalışanın sağlık gözetiminde çok önem kazanmaktadır. Ancak işyeri hekimleri bu 

konuda sahada ciddi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Uzmanlık gerektiren işlerde, çalışan sayısının az 

olduğu işyerlerinde,  işçinin işten atılması tehdidi hekime yöneltilmektedir. 

 

Çalışma Ortamı Gözetimi; 

İşyerlerindeki tüm tehlikelerin belirlenmesi için ortam ölçümlerinin yapılması, tehlikelerin kaynağında 

yok edilmesine yönelik çalışmalar, işyerinde kullanılan makine, araç, gereç ve donanımların periyodik 

kontrolü kısaca tüm çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetiminde önceliklidir. 

 

Yukarıda sayılan sorunlara ek olarak işyeri hekiminin çalışma süresi tüm bu işleri yapması için yeterli 

değildir. Yönetmelikte işyeri hekiminin;  

a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 

dakika, 

b) Diğer işyerlerinden: 

1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dakika, 

2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika, 

3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika çalışması öngörülmektedir. 

Bu süreler, çalışanların eğitimleri, saha denetimleri, risk değerlendirmesi çalışmaları ve muayeneler 

için yetersizdir. Gerçek anlamda işyeri hekimliği yapmaya çalışanlar bu sürelerin 3-5 katı daha fazla 

çalışmaktadır. 

Ayrıca iş sağlığı profesyoneli görevlendirmelerinin izlendiği İSG-KATİP programında sözleşmeler 

dakika değil saat üzerinden yapılmakta bu da hekimlerin emeğinin gasp edilmesine neden olmaktadır. 



Sağlık gözetimi sırasında çalışanın, yapılması gereken muayene ve tetkikler konusunda 

aydınlatıldıktan sonra onamının alınması sadece etik değil aynı zamanda yasal olarak da zorunludur. 

Ancak yine çalışan başına ayda 4-6-8 dakika gibi süre yetersizliği, bu konularda yardımcı olabilecek 

işyeri hemşiresi gibi personel yetersizliği, aydınlatılmış onam konusunda geleneğin olmaması ve bilgi 

yetersizliği bu konuyu da geçiştirmemize neden olmaktadır. 

Çalışanların işe giriş/periyodik muayene formlarının gizliliğine dikkat edilmemektedir. Formlar 

çalışanın özlük dosyasında bulunmakta, müfettişler tarafından incelenmekte, insan kaynaklarında 

çalışan herhangi biri tarafından saklanmaktadır. Oysa Hasta Hakları Yönetmeliği’nde “Sağlık 

hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde 

açıklanamaz” hükmü bulunmaktadır. Ayrıca ICOH’un hazırlamış olduğu “İş Sağlığı Profesyonelleri İçin 

Etik Kurallar” da, bu konu; “Bireysel tıbbi veriler ve tıbbi araştırma sonuçları, iş sağlığı hekimi ya da iş 

sağlığı hemşiresinin sorumluluğu altında korunan gizli tıbbi dosyalara kaydedilmelidir. Tıbbi dosyaların 

erişimi, iletilmesi ve açıklanması, yerel düzeyde geçerli olan tıbbi veriler hakkında ulusal yasa ve 

yönetmeliklere ve sağlık profesyonelleri ile tıbbi meslek sahipleri için ilgili ulusal etik kurallara göre 

düzenlenir” diye açıklanmıştır.   

 

Çalışanların sağlık gözetiminde yol gösterici olan gerek iş hijyeni gerek tıbbi laboratuvarların 

yeterliliği, güvenilirliği, akredite olup olmaması da işyeri hekimlerini yakından ilgilendirmektedir. 

Ancak bunların seçimine işveren karar vermekte ve kararında da “fiyat” belirleyici olmaktadır. Bazen 

bu hizmetler mobil sağlık araçlarından sağlanmaktadır. Bu araçların standardının olmaması, 

denetimlerinin yapılmaması, odyologun aynı zamanda radyoloji teknisyeni olarak film çekmesi, 

ardından kan tetkiki yapması gözlemlenen olaylardandır. 

 

Sağlık gözetiminde “çalışanların sağlık güvenlik eğitimleri” nin etkisi gözlenmiştir. Etkin eğitimin 

yapıldığı kuruluşlarda çalışanlar sağlık gözetimine ilişkin muayenelere daha düzenli gitmekte, 

tetkiklerini yaptırmakta, önerilere uymakta, kişisel koruyucuları daha düzenli kullanmaktadır. Ancak 

burada da eğitimin 4’er saatlik bloklar halinde yapılma zorunluluğu işimizi güçleştirmektedir. Pek çok 

işveren 4 saat, 1 gün, 2 gün çalışanını eğitime göndermemektedir.  

 

Önümüzdeki dönemde sağlık gözetiminde sorun yaratabilecek bir konu  “kentsel dönüşüm” projeleri 

sırasında, eski binaların yıkımında karşılaşabileceğimiz “asbest” sorunudur. Bu sorun sadece yıkımda 

çalışan işçinin değil, sadece orada çalışan iş sağlığı profesyonellerinin değil tüm çevrenin ülkenin 

sorunudur. 

 

Bizler sağlığın tanımındaki bedensel, fiziksel iyilik halinin korunmasında takılıp kaldık. Oysa bedensel, 

ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halini korumak hatta bununla da yetinmeyip çalışanların sağlığını 

geliştirmek biz iş sağlıkçıların temel görevidir. 
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      ÖZET 

İşyerlerinde sıcaklık, toz, basınç, gürültü, kimyasal maddeler risk oluşturan etmenlerden 

bazılarıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında risk oluşturan unsurlardan biri de çalışanların 

maruz kalmakta oldukları elektromanyetik alanlardır. Beş duyumuzla algılayamadığımız 

elektromanyetik radyasyon gerek ev yaşamımızda, gerekse de günümüzün önemli bir kısmını 

geçirdiğimiz işyerlerinde yanı başımızdadır. 

Bu çalışmada, elektromanyetik alanların temel özellikleri ve çeşitleri kısaca açıklanarak, 

elekromanyetik alanların insan sağlığı üzerinde önem arzeden olumsuz etkileri hakkında 

bilgiler verilmiştir.Ayrıca ulusal ve uluslararası sınır değerler hakkında bilgilendirmede 

bulunulmuştur. Çalışmada farklı iş işyerlerinde elektromanyetik alanölçümleri yapılmıştır. 

Yapılan ölçüm sonuçları, sınır değerler dikkate alınarak değerlendirilmiş olup, kişisel ve 

kamusal olarak alınması gereken önlemler hakkında tavsiyelerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler:Elektromanyetik Alanlar, Radyasyon Maruziyeti, İş Sağlığı ve 

Güvenliği, Sağlık Etkileri 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde endüstrileşme ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak elektrik enerjisinin 

kullanımı ve elektriğe olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bütün elektrikli cihazlar, gerilim ve 

akım miktarına bağlı olarak, yani güçleri oranında çeşitli frekans bantlarında elektromanyetik 

alan (EMA) meydana getirirler. Ev ve işyerlerinde yaşamı kolaylaştırıcı olarak kullanılan 

elektrikli cihazların tümü birer elektromanyetik (EM) alan kaynağıdır [1]. Elektromanyetik 

alanların olumsuz sağlık etkilerine dair yeni araştırmalar ortaya çıktıkça özellikle günlük 

hayatta kullanılan birçok elektrikli cihazın neden olduğu elektromanyetik kirlilik hepimizi 

endişelendirmektedir [2]. 

Mesleki ve kamu maruziyetine bağlı olarak oluşan elektromanyetik alanların etkileri 

epidemiyolojik çalışmalar ile tespit edilemektedir.Oldukça düşük frekansa (Extremely Low 

Frequency-ELF) veyayüksek frekansa(Radyo Frekans-RF) maruz kalma; lösemi, beyin 

kanseri, göğüs kanseri ve lenfomaya sebep olabilir. Bunlara ek olarak EMA baş ağrısı, uyku 

bozukluğu, boğazda yanma, yorgunluk hissi, ışığa ve sese aşırı duyarlılık, işitme zorluğu, 

görme derecesinde azalma ve deride karıncalanmaya sebebiyet verebilmektedir[3]. 

Her gün endüstriyel, medikal, araştırma ve iletişim uygulamalarında kullanılan çeşitli cihazlar 

farklı elekromanyetik alanlara neden olurlar. Bu uygulamaların insanların hayatına olumlu 



etkileri olmakla birlikte, eğer bu alanlar uygun bir şekilde kontrol edilmezse çalışanların 

sağlığına potansiyel bir tehlike oluşturur [2,4]. 

Elektromanyetik alan maruziyeti ilgili kuruluşlar tarafından etkin olarak kontrol edilmelidir. 

Uluslararası İyonlaştırmayan Radyasyondan Koruma Kurulu (ICNRP)’nun ve Elektrik-

Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE)’nün bu konuda standartları bulunmaktadır. Eldeki 

verilerle ısıl etkiler cinsinden ve güvenlik payları bırakılarak sınır değerler belirlenmelidir 

[2,5,6]. 

 

2. ELKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ 

EMA elektrik enerjisinin kullanıldığı her yerde ortaya çıkar. Bütün elektrikli cihazlar, gerilim 

ve akım miktarına bağlı olarak, yani güçleri oranında çeşitli frekans kademesinde 

elektromanyetik alan meydana getirirler. Elektromanyetik alan kaynağı olarak, evimizde 

mutfak robotu, mikro dalga fırınlar gibi elektrikli cihazlar, işyerlerinde fotokopi makinesi, RF 

ısıtıcıları gibi cihazlar, radyo, televizyon ve haberleşme cihazları, güvenlik tespit cihazları 

gibi birçok cihaz örnek olarak verilebilir (Şekil 1).  Enerji iletim hatları ise diğerlerine oranla 

çok daha fazla (yaklaşık 100-1000 kat) bir kirlenme meydana getirir.Ayrıca baz istasyonlarına 

veya büyük çanak antenlere yakın yerler de manyetik kirlenmenin fazla olduğu bölgelerdir 

[7]. 

 
Şekil 1. Elektromanyetik alan çeşitleri ve kaynakları 

 

Elektriksel alan ve manyetik alan bileşenlerinden oluşan elektromanyetik kirlilik kaynakları; 

 Yüksek Gerilim Hatları ve evlerde kullanılan elektriksel cihazlardan yayılan düşük 

frekanslı elektromanyetik kirlilik, 

 Baz istasyonları, radyo-TV vericilerinden yayılan yüksek frekanslı elektromanyetik 

kirlilik olmak üzere iki sınıfta toplanır [8]. 

 

Elektromanyetik dalgalar frekansa bağlı olarak değişik oranlarda insan vücuduna nüfuz 

ederek ısıl ve ısıl olmayan etkiler olmak üzere iki tür etki yaratırlar [9]. 



 Isıl etkiler: Isıl etkiler, insan vücudunda yutulan elektromanyetik enerjinin ısıya 

dönüşmesi ve vücut sıcaklığını arttırması olarak tanımlanır ve bu sıcaklık artması 

vücutta yutulan ısının vücuttan, kan dolaşımı gibi nedenlerle atılmasıyla 

dengeleninceye dek sürer [9]. 

 Isıl olmayan etkiler: Isıl olmayan etkiler ise kimyasal, biyolojik, genetik ve 

psikolojik olarak sıralanabilmektedir[9,10]. 

 

Elektromanyetik enerjinin vücut dokuları tarafından soğurulma hızıÖzgül Soğurulma 

Oranı(Specific Absorption Rate-SAR) olarak tanımlanır,birimi W/kg'dır.İnsan vücudu için 1 

derecelik sıcaklık artışı sorun yaratır.İnsan vücudu için bir derecelik sıcaklık artışının 

gerçekleşmesi için bir kilogram doku parçası başına 4 Watt güç soğurulması gerekir. Standart 

kuruluşları tarafından sınır değer olarak bu değerin 50’de biri olan 0.08 Watt/kg SAR değeri 

olarak kabul edilmiştir[11, 12]. 

İyonlaştırmayan radyasyon, iş ortamlarında yaygın olarak bulunur ve çeşitli sağlık riskleri 

yaratır(Tablo 1) 

 

Tablo 1:İşyerinde iyonlaştırıcı olmayan elektomanyetik alan kaynakları [12] 

 

Şarj aletleri, matkaplar, elektrikli testereler, floresan lambaları, kalemtraşlar, dikiş makineleri, 

taşınabilir ısıtıcılar, saatler, saç kurutma makineleri, elektrikli traş makineleri, tavan 

vantilatörleri, klimalar, buzdolapları, fotokopi makineleri, faks makineleri, televizyon ve 

bilgisayar ekranları gibi elektrikli ev ve büro alet ve makineleri, elektrik tesisatı ve elektrik 

hatları  aşırı düşük frekanslı radyasyon maruziyet kaynaklarıdır. Bu kaynaklar başlıca 50 Hz, 

bazen daha yüksek frekansları yayarlar. 

Biyolojik etkilerine ilgi giderek artmaktadır.Bilgisayar kullanıcılarında ciltte kaşıntı, yanma, 

ağrı, kızarıklık, sıcaklık hissi, baş ağrısı ve baş dönmesi gibi semptomlar görülebilir.Aşırı 

düşük frekans maruziyeti ile kanserler, intihar, depresyon, “elektroduyarlılık” olarak bilinen 



allerjiler, Alzheimer hastalığı, biyoritm değişiklikleri, immün sistem değişiklikleri, beyin 

aktivitelerinde ve kalp hızındaki değişiklikleri araştıran çok sayıda çalışma yapılmaktadır. 

 

3. ULUSAL VE ULUSLARARASI SINIR DEĞERLER 

Ulusal ve uluslararası alanda EM alan maruziyetine dair olası sağlık etkilerinden korunmak 

için EM alan düzeyleri belirli kuruluşlar tarafından sınırlandırılmaktadır.Bu kuruluşlar: 

 ICNIRP (International Commission on Nonionzing Radiation Protection) – Avrupa 

Ülkeleri (Tablo 2), 

 FCC (Federal Communication Commission), Amerika Birlesik Devletleri, 

 IEEE/ANSI , Amerika Birlesik Devletleri, 

 ETSI (European Telecommunication Standardization Institute), Avrupa Ülkeleri [11], 

Birçok durumda halk, EMA’ya maruziyetten habersizdir.Ayrıca halkın, maruziyetten 

kaçınmak veya en aza indirmek için önlem alması beklenemez.Mesleki olarak maruz kalan 

insanlardan, kamu için daha sıkı maruziyet sınırlamaları benimsenmesine gerekir(Tablo 3). 

 

 Tablo 2: Mesleki Maruziyette izin verilen ICNIRP Limitleri [10] 

 
  

 Tablo 3: Genel halk için izin verilen ICNIRP Limitleri [10] 

 

 



 

Türkiye’deki Sınır Değerler 

 TS ENV 501666-2 “İnsanların Elektromanyetik Alanlara Maruz Kalması – Yüksek 

Frekanslar (10 kHz- 300 GHz)”- Nisan 1996, 

 TS ENV 50166-1 ICS 29020 sayılı “İnsanların Elektromanyetik Alana Maruziyet 

Kalma-Düşük Frekanslar (0-10 KHz) Standardı - Nisan 1996, 

 11 Mayıs 2000 tarihli Çevre Bakanlıgı Genelgesi, 

 4 Agustos 2000 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Mobil Telekomünikasyon 

Sebekelerine ait Baz  stasyonlarının Kurulus Yeri, Ölçümleri,  sletilmesi ve 

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik”-Ulastırma Bakanlıgı, 

 12.7.2001 tarihli resmi gazatede yayınlanan “10 KHz-60 GHz Frekans Bandında 

Çalısan Sabit Telekomünikasyon Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan 

Siddeti Limit Degerlerinin Belirlenmesi, Ölçüm yöntemleri ve Denetlenmesi 

Hakkında Yönetmelik” –Telekomünikasyon Kurumu, 

 21.04.2011 Tarih ve27312 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektronik 

Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslar 

arası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve 

Denetimi Hakkında Yönetmelik” –Telekomünikasyon Kurumu[13,14]. 

 

BTK yönetmeliğine göre aşılmaması gereken sınırlar GSM 900 MHz ile çalışan baz 

istasyonları için 42 (V/m), 1800 MHz ile çalışan baz istasyonları için 57 (V/m)‘dir. Üçüncü 

nesil sistemler olan 2100 MHz için limit değer ise 61 (V/m) ‘dir. Her bir GSM operatörünün 

bu sınır değerlerin ¼‘nü aşmaması gerekir. Örneğin 900 MHz ile çalışan bir baz istasyonu 

42/4=10,5 (V/m)‘yi, 1800 MHz ile çalışan bir baz istasyonu 14,5 (V/m)‘yi ve 3G GSM’ler ise 

61/4=15,25 (V/m)‘yi aşamaz. Ancak her üçünün bulunduğu ortamın toplamı da, 42(V/m) ‘nin 

altında kalmak zorundadır. ABD ve bazı Avrupa ülkeleri ICNIRP ’ın oluşturduğu sınır 

değerleri uygularken, İsviçre, İtalya gibi bazı Avrupa ülkeleri ise sınır değerler olarak ICNIRP 

güvenlik limitlerinin 1/10‘unu (onda biri) uygulamaktadır(Tablo 2).Örneğin baz istasyonları 

için sınır değerler; İtalya’da 6V/m, İsviçre’de 5V/m ve Türkiye’de 41,25V/m’dir [15]. 
 

4. EMA ÖLÇÜMLERİ 

 

4.1.Ölçümlerde Kullanılan Cihazın Özellikleri 

Şekil 2’de görülmekte  olan Spectran HF 60105 cihazı 100 kHz - 3 GHz frekans bandındaki 

RF dalgalarının ortamda oluşturduğu toplam bileşke elektrik alan şiddetinin 

belirleyebilmektedir. Cihaz çevredeki elektromanyetik alan kaynaklarını rahatlıkla bulabilir 

özellikte olup, maruziyet limit hesaplamasını karışık hesaplamalar yapmak yerine, yüksek 

performans seviyesine sahip DSP’ler (Digital Signal Proccessing) sayesinde otomatik olarak 

yapmaktadır. Ayrıca cihaz USB bağlantısı ile bilgisayar ekranında ölçüm sonuçlarını frekans 

ve zaman ekseninde gösterebilmektedir. Cihazın bu özelliğinden dolayı detaylı ölçüm ve 

analizler yapılabilmektedir.Spectran HF 60105 cihazına ait teknik özellikler ise aşağıda 

verilmektedir. 

• Frekans Aralığı: 1MHz – 9,4 GHz, 

• Giriş Konnektörü: SMA(f) 50 ohm, 

•   Ekran: dBm, V/m, A/m, dBiV, W/m², 

• Ekranda maruziyet değerleri, 

• RBW: 200Hz – 50 MHz, 

• Maksimum Seviye: +40 dBm, 

• Ayarlanabilir anten ve kablo. 



 

 
Şekil 2. Spectran HF 60105 

 

4.2. Ölçümler 

Ankara’daiki farklı kamu kurumunda yapılan elektromanyetik alan ölçümleriTablo 4’de 

verilmiştir. Ölçümlerde kısa süreli etkilerin azaltılması ve daha sağlıklı değerlendirmelerin 

yapılabilmesi için, ölçüm yapılan ortamın dört farklı köşesinde ve ortasında en az altışar 

dakikalık zaman süresince ölçümler alınarak ortalama değerler kaydedilmiştir. Ayrıca bütün 

ölçümler zeminden 1,5m yükseklikte ve gündüz, çalışanların ofislerinde bulunduğu zaman 

dilimi içinde yapılmıştır.Tablo 4’de ofislerde bulunan farklı cihazlar (çalışma frekansları 

farklı) nedeniyle farklı frekans aralıklarında elde edilen (en yüksek) elektrik alan şiddeti 

değerleri görülmektedir.  Kurum 1’de 130,20mV/m değeri ile en yüksek ölçüm ofis 4’de 

çıkmıştır, ancak bu değer sınır değerlerin altındadır. Kurum 2’de ise en yüksek 226,700V/m 

değeri ile ofis 5’de elde edilmiştir. Bu değer sınır değerlerinin bir haylı üstündedir. Ayrıca 

Kurum 2’deki EMA değerleri,kurumun baz istasyonu yakınında olması nedeniyle genel 

olarak yüksek çıkmıştır. 

 

Şekil 3, Kurum 1-Ofisi 1, Şekil 4 ise Kurum 2-Ofis 3’dekiölçüm sonuçlarınıgöstermektedir. 

Her iki ofistede aynı cihazların olduğu tespit edilmiş olup, aradaki farkın baz 

istasyonundankaynaklandığı değerlendirilmiştir. 

 

Tablo 4. EMA Ölçümleri 

Ölçüm Yeri Ölçülen Cihaz 
Frekans Aralığı (MHz) 

Elektrik Alan (mV/m) 
Minimum Maksimum 

Kurum 1 

Ofis 1 400 500 767,4 

Ofis 2 850 2200 129,50 

Ofis 3 1880 1920 71,06 

Ofis 4 1880 1920 130,20 

  

 Kurum 2 

  

  

  

Ofis 1 2300 2600 174,30 

Ofis 2 850 2200  2548,90 

Ofis 3 400 500 59670,00 

Ofis 4 2300 2600 4838,90  

Ofis 5 2300 2600 226700,00  



 

Şekil 3. Kurum 1-Ofisi 1’de alınan ölçümler 

 

 

Şekil 4. Kurum 2-Ofis 3’de alınan ölçümler 

SONUÇ 

Bu makalede elekromanyetik alanların insan sağlığı üzerinde önem arzeden olumsuz etkileri 

hakkında bilgiler verilerek, iki farklı iş işyerinde elektromanyetik alanölçümleri yapılmıştır. 

Yapılan ölçüm sonuçları, sınır değerler dikkate alınarak değerlendirilmiş olup, kişisel ve 

kamusal olarak alınması gerekenönleyici bazı önlemlerin alınması gerekmektedir. Bunlar: 



Kişisel Önlemler 

 Kullanılmadığı takdirde elektrikli cihazları stand-by durumunda bırakmamak, 

 Katot Işınları Tupu (CRT) yerine LCD monitor kullanmak, 

 Halojen ve florasan lamba kullanmamak, 

 SAR değeri 0,1 den duşuk cep telefonları kullanmak, 

 Cep telefonlarını kulaklıkla veya serbest-el modunda kullanmak, 

 Elektrikli traş makinaları ve dizüstü bilgisayarları ve baş ucu saatlerini pilli 

kullanmak, 

 Gece yatarken odadaki tüm elektrikli cihazları kapatıp cep telefonlarını başucundan 

uzak tutmak, 

 Bilgisayar ve televizyon ekranlarına fazla yakın oturmamak, 

 Fotokopi makineleri ve mikrodalga fırınlarına 50cm’den daha yakın durmamak, 

 Sac kurutma makinelerini uzun süreli kullanmamak, 

 Yüksek gerilim hatlarına yakın yerleşim birimlerine yakın yerde oturmamaktır. 

 Çalışanlar açıkta çalışırken uygun giysiler, geniş kenarlı şapkalar, güneş gözlükleri, 

koruyucu kremler kullanmalıdır. Kaynakçılık gibi işlemlerde uygun göz, yüz ve cild 

koruyucuları kullanılmalıdır. Yapay kaynaklar kullanılıyorsa filtreleme, paravan, 

kapalı çalışma gibi mühendislik önlemleri uygulanmalıdır. Çalışma saatlerinde salınan 

enerji düzeyi kısıtlanabilir. Çalışanların eğitimi,riskli alanlarda uyarı levhalarının 

kullanımı sağlanmalıdır. 

 Çalışanların sağlık gözetimi; işe giriş ve periyodik muayeneleri yapılmalıdır. 

Fotokeratit, eritem gibi bulgular gözlenirse, aşırı maruziyet olduğu düşünülerek iş 

ortamı değerlendirmesi yapılmalıdır [12]. 

 

Kamusal Önlemler 

 Ülkemizdekielektromanyetik alanlarla ilgili yönetmeliklerdeki sınır değerlerin bu 

Avrupa ülkelerine göre yüksek olduğu ve limitlerin yeniden gözden geçirilerek ihtiyat 

ilkesi çerçevesinde yeniden düzenlenmesinin minimum maruziyetli en az riskli 

durumun oluşması açısından gerekmektedir. 

 Ülkemizdeki araştırmacıların bu alana yönelmeleri, meslekleri gereği elektromanyetik 

alanlarla etkileşenlerin sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu nedenle meslek 

hastalıkları enstitülerinin kurulması ve ülkemizdeki sayısı yok denecek düzeyde olan 

meslek hastalıkları hastanelerinin sayısının hızla arttırılması ve kurulacak olan 

enstitülere bağlanması bu alandaki boşluğu önemli ölçüde dolduracaktır. 

 Yuksek gerilim hatlarını yerleşim alanlarından uzak yerlerden gecirmek, 

 Aktarım kablosu kulelerini yükseltmek, 

 İş yerlerinde DECT telefonlar yerine standart kablolu telefon kullanılması, 

 Kuvvetli EM alanına maruz kalan ev ve iş yerlerinin duvarlarının “Mu Metal” ile 

kaplanması, 

 Baz istasyonlarının okul ve hastane binalarının  çatılarına kurulmaması, 

 Televizyon kanallarının EMA’ların olası etkileri ve korunma yöntemleri hakkında 

bilgilendirici yayın yapmaları ve bu yayınlarda ebeveynlerin çocuklarının erken yaşta 

cep telefonu kullanmalarına izin vermemeleri yönünde teşvik edilmeleri, 

 Cep telefonu kullanımının tümörlere neden olduğu öne sürülen araştırmalarda “en az 

on yıllık telefon kullanımı”ndan bahsedilmektedir. Ülkemizde genel kullanımının on 

yılı aşmış olması sebebiyle risk değerlendirilmesi için ulusal bir araştırma projesi 

hazırlanmalıdır[16]. 



 Türkiye’de EM alanların sağlık etkilerini araştıran, ülke geneline yayılmış bilimsel 

araştırmalara daha fazla bütçe ayrılarak bu alandaki çalışmaların arttırılması 

önerilmektedir. 

 İşyeri ortam gözetimi yapılmalıdır. Ortam ölçümleri ve kişisel maruziyet ölçümleri 

yapılarak risk değerlendirmesi yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Tehlikeli durumun oluşmasına neden olan risklerin karakteristiğine göre önlemlerin sistematik 

bir şekilde seçilmesi genel bir metodolojiye temel oluşturulması için büyük bir adımdır.  

Sunulacak bildiride, önlemlerin seçimi ve etkisinin belirlenmesi ile ilgili bir metot 

anlatılacaktır.  Risklerin ve önlemlerin skorlanması, daha sonra da alınan önlemlerin riski ne 

oranda azalttığı sayısal ve matematiksel olarak ifade edilmeye çalışılmaktadır.   

 

ABSTRACT 

Dangerous condition that caused the selection of risks in a systematic way according to the 

characteristics of measures essential for the creation of a general methodology is a big step. 

Presentation to be delivered, and determine the impact of the measures on the choice of 

method will be explained. Scoring of the risks and precautions, then to what extent the 

measures taken to reduce the risk of trying to be expressed in numerical and mathematical. 

 

  



1 TANIMLAR 

Tehlike : Zarar verme potansiyelini ifade eder. 

Risk : Herhangi bir tehlike kaynağının kaza veya zarara yol açma ihtimalini ifade eder.  

Önlem : Risk ve Tehlikelere karşı alınacak olan önlemleri ifade eder. 

Tehlikeli Durum: Tehlike ve riskler için alınmış olan önlemlerin ve korumanın bir veya bir 

kaçının ortadan kalkarak her an bir kaza meydana gelebilecek durumdur. 

Tehlikeli Hareket: Tehlike ve riskler için alınmış olan önlemlerin ve korumanın olmadığı 

veya korumanın zayıf olduğu yerlerde çalışanların tehlikeli alana girmesi veya müdahalesi 

veyahut tehlikeli alanda bulunmasıdır. 

 

2 TEHLİKE VE RİSKLER 

İnsan yaşadığı çevrede birçok tehlike ve riskle karşı karşıyadır. Ancak en büyük tehlike ve 

riskler endüstrileşmenin de etkisiyle çalışma ortamında ortaya çıkmıştır. Büyük üretimler ve 

imalatlar ancak insanın bazı tehlike ve riskleri göze alması sayesinde yapılabilmektedir. 

Ancak bu tehlike ve risklere katlanmak sonuçta birçok geri dönülmez kayıplara yol 

açmaktadır. Aslında en zor ve pahalı üretim insan yetiştirmektir. Bu yüzden örneğin 

havacılıkta bir pilota çok pahalı ve teknolojik bir uçak feda edilebilmektedir. 

 Tehlike-Riskin Kaynağı Risk Sonuç 

T1 Elektrik Elektrik Çarpması Ö-UK-Y 

T2 Basınç altındaki gazlar -Patlama şoku darbesi 

-Şarapnel Etkisi 

Ö-UK-Y 

T3 Basınç altındaki Sıvılar -Darbe şoku,  

-Şarapnel Etkisi 

Ö-UK-Y 

T4 Kimyasal Maddeler Zehirlenme, Yanma, Maruziyet Ö-UK-Y-MH 

T5 Biyolojik Tehlikeler Enfeksiyon, Zehirlenme Ö-UK-Y-MH 

T6 Yanıcı Maddeler Yangın, Zehirli gaza maruziyet Ö-UK-Y 

T7 Yükseklik Düşme Ö-UK-Y 

T8 Güveli olmayan zemin Düşme-Kayma Ö-UK-Y 

T9 Hareketli Makine Aksamı Makinaya kapılma Ö-UK-Y 

T10 Hareket Halindeki Ağır Cisimler -Üzerine Düşme 

-Çarpma-Sıkışma 

Ö-UK-Y 

T11 Hızlı Uçuşan Parçalar Göze-Vücuda Batma, Ö-UK-Y 

T12 Parlayıcı Patlayıcı Maddeler Ateş alma-Patlama Çoklu Ö-UK-Y 

T13 Zararlı tozlar Maruziyet Ö-UK-Y-MH 

T14 Tehlikeli tozlar Toz Patlaması-Yangın Çoklu Ö-UK-Y 

T15 Aşırı Sıcak Materyal veya Ortam Maruziyet Ö-UK-Y 

T16 Aşırı Soğuk Materyal veya Ortam Maruziyet Soğuk Yanıkları, 

Donma, Ö-UK-Y 

T17 Gürültü-Titreşim Uzun Süreli Maruziyet İşitme Kaybı, Meslek 

hastalığı 

T18 Deprem-Tabii Afet Yıkım-Çökme Çoklu Ölüm-

Yaralanma-UK 

Ö: Ölüm   U: Uzuv Kaybı    Y: Yaralanma 

Çizelge 1– Tehlike ve Risk Tablosu 



Çalışma ortamında ekonomik, iyi ve kaliteli bir üretim yapmak ancak iyi bir planlama ve 

proje ile mümkündür. Büyük emek harcanarak yetiştirilen kalifiye elemanın tehlike ve 

risklerden korunması da sonuçta kalite ve ekonomik üretim olarak geri döner. Bu nedenle 

tehlike ve riskler çok iyi bir şekilde analiz edilmeli ve mümkün olan en uygun çözüm yolu 

bulunmalıdır. Her zirvenin kolay çıkılan bir yolu vardır. 

Büyük ve küçük birçok endüstriyel tesis ve imalathane göz önüne alındığında birçok tehlike 

ve riskin bulunduğu görülür. Bunları, tehlikenin kaynağı ve ortaya çıkardığı risk açısından 

sınıflandırmak gerekirse Çizelge 1’deki gibi bir sınıflandırma yapılabilir. Bu sınıflandırma 

genel bir sınıflandırma olup, bunların birçok alt grupları ve kolları mevcuttur. Risk analizi 

yapılırken işyerindeki bu alt grup ve kolların da dikkate alınması gerekir. 

  

2.1 Tehlike ve riskin şiddetini etkileyen faktörler 

Bir işyerindeki tehlikenin ve riskin şiddetinin nasıl hesaplanacağı ile ilgili çok çeşitli 

yöntemler mevcuttur. Tehlike ve riskin çalışanlara verdiği zararın büyüklüğüne ve zarara 

uğrayan çalışan sayısına göre sıralama yapılması uygun olur. Bir tehlike ve risk ne kadar 

çalışanı etkiliyorsa riskin şiddeti o kadar artar. Ayrıca riskin etkilediği alan ve riskin başka bir 

riski tetikleme ve yayılma potansiyeli de riskin şiddeti ile doğru orantılıdır.   

Riskin çoklu ölümlere veya yaralanmaya yol açması ile birkaç kişinin ölümü veya 

yaralanması aynı şiddette değildir. Örneğin bir kömür ocağındaki grizu patlaması ocakta 

çalışanların hepsini etkiler. Zararlı toz ve gürültü gibi etkiler de gene işyerinin bütününü 

etkileyen bir potansiyele sahiptir. Ancak elektrik çarpması çoklu ölüm veya yaralanmaya yol 

açmaz. Yine aynı şekilde hareketli makine aksamları de sadece koruyucusuz makine aksamına 

müdahale eden veya tehlike alanına giren çalışanı etkiler. 

 

2.2 Tehlike ve riskin büyüklüğünü etkileyen faktörler 

Tehlike ve riskin büyüklüğü işyerinde riskin tekrarlama sıklığı (frekans) ile doğru orantılıdır. 

Örneğin eksantrik presle imalat yapılan bir fabrikada koruyucusuz pres başlığı veya 

koruyucusuz hareketli aksam ne kadar fazlaysa ve bu bölümde çalışan işçi sayısı ne kadar 

fazlaysa o oranda artar. Ancak bir fabrikada ayda bir kez kullanılan gezer vinçin oluşturduğu 

risk oldukça küçük olabilir. 

 

2.3 Riskin ortaya oluşum basamaklarının tespiti: 

Aslında kazalar birçok etkenin bir araya gelmesi ile gerçekleşir ve bu açıdan bakıldığında 

kazaların oluşum mekanizması çok karmaşıktır. Bu mekanizmayı çözmek ve riskin 

gerçekleşme basamaklarını tespit etmek kazayı önlemede çok önemli bir adımdır. Oluşum 

mekanizmaları çözülerek ve analiz edilerek bu olaylar zincirini kıracak çözümler 



bulunmalıdır. Bu zincir bir yerinden kırılırsa kaza gerçekleşmez. Örneğin bir kömür ocağında 

metan patlaması üç aşamada gerçekleşir. Bu basamaklardan birinin gerçekleşmesinin 

önlenmesi patlamayı önleyebilir. 

 Tehlike Metan Gazı 

Risk Grizu Patlaması 

Riskin Oluşum Basamakları Önlem 

B1 Metan gazının çalışma ortamına 

yayılması 

Metan Drenajı 

Kontrol Sondajı 

B2 
Çalışma ortam havasındaki metan 

oranının patlama sınırına ulaşması 

Havalandırma ile metan oranının 

<%2 de tutulması 

B3 

Patlama sınırındaki metanın 

herhangi bir ateşleme kaynağından 

ateş alması  

Ateşleme kaynaklarının kontrol 

altına alınması (Anti Gizutun-Atex-

Exproof ekipman) 

SONUÇ GRİZU PATLAMASI ÇALIŞILABİLİR ORTAM 

Çizelge 2 Grizu patlaması riski gerçekleşme basamakları 

 

 

 Tehlike Basınçlı Gaz 

 Risk Hava tankının patlaması 

 Riskin Oluşum Basamakları Önlem 

B1 Kompresör basıncının normal 

çalışma basıncını aşması 

Basınç sensörü 

B2 
Kompresör basıncının maksimum 

emniyetli çalışma basıncını aşması 

Emniyet ventili 

B3 
Kompresör basıncının tankın 

dayanma gücünü aşması 

Sütre veya Ayrı Bölme  

SONUÇ HAVA TANKININ PATLAMASI ÇALIŞILABİLİR ORTAM 

Çizelge 3 Hava tankı patlama riski gerçekleşme basamakları 

2.4 Riskin ortaya çıkış senaryoları ve risk noktalarının tespiti: 

Muhtemel risklerin neler olduğu tespit edildikten sonra bunların işyerinin hangi noktalarında 

nasıl ve ne şekilde ortaya çıkabileceği araştırılmalıdır. Bu risklerin ortaya çıkışlarının hangi iş 

ve işler sırasında hangi koşullarda ortaya çıkabileceğinin belirlenmesi, önleme stratejilerinin 

belirlenmesi açısından çok önemlidir. Oluşum mekanizmaları çözülerek ve analiz edilerek bu 

olaylar zincirini kıracak çözümler bulunmalıdır. Bu mekanizmaları araştırırken olasılıkları 

dikkate alarak çeşitli en olası ve en kötü durum senaryoları düşünülebilir. Bazen olayları 

tersinden düşünmek de çözümü kolaylaştırabilir. Örneğin; bir işyerinde yangın riskinin veya 



elektrik çarpma riskinin hangi şekillerde ve nasıl ortaya çıkacağı ile ilgili birkaç senaryo 

düşünülebilir. Bu senaryo sırasında işyerinde alınmış olan önlemlerin ne şekilde tepki 

vereceği ve olası ve olasılık dışı aksilikleri de hesaba katarak bir düzenleme yapılmalıdır. 

Bilinmelidir ki kazalar hiçbir zaman tek nedene veya bir aksilik halinde ortaya çıkmaz. 

Çoğunlukla birden çok etken bir araya gelmiştir. Bu nedenle önlemleri alırken bu etkenlerin 

bir araya gelmesini önleyecek önlemler dizisi uygulanır ve en kötü durum senaryosuna göre 

planlama yapmak en doğrusudur. 

Örneğin elektrik, potansiyel olarak elektrik çarpması riski taşır ve elektrik çarpmaları iki 

yolla meydana gelir. 

1- Direkt temas: Elektrik akımı bulunan iletken aksama yanlışlıkla dokunulması, temas 

edilmesi veya atlama mesafesinden fazla yaklaşılması halinde meydana gelen elektrik 

çarpmalarıdır. 

2- Endirekt temas: Elektrik akımı izolatör veya yalıtkan yırtılması ve ıslak ve nemli ortam 

nedeniyle elektik kaçağı meydana gelmesi şeklinde elektrik çarpmasıdır. 

Bunları işyeri ortamında aramak ve muhtemel risk noktalarını belirlemek gerekir. 

 Tehlike/Risk - Elektrik/Elkt.Çarp. 

 Riskin 

Oluşum Şekli 

Risk Noktası Muhtemel  

Senaryo 

S1 Direkt Temas Stok sahası üzeri 

Havai ENH 

İnsanların, İş makinesi ve kamyonların hatta temas 

etmesi ile elektrik çarpması 

S2 Direkt Temas Trafo binası ana panolar Panoda kontrol-bakım sırasında açık bara ve 

bağlantı noktalarına temas sonucu elektrik çarpması 

S3 Direkt Temas Atölye-Koğuş- 

Sosyal Tesisler Aydınlatma 

ve Fiş-Priz Tesisatı 

-Kırık fiş-priz-sigorta uygun olmayan kablolar ve 

tesisat bağlantılarına temas ile elektrik çarpması  

-Ampul değişimi sırasında elektrik çarpması 

S4 Endirekt 

Temas 

Ezilmiş seyyar kablolar -Sulu nemli ortamda seyyar kablodan elektrik 

kaçağı sonucu elektrik çarp. 

S5 Endirekt 

Temas 

Kırıcı Makine -Sarsıntı nedeniyle enerji kablosunun sürterek 

yırtılması ile elektrik kaçağı 

Çizelge 4-Elektrik Çarpması risk oluşum noktaları ve muhtemel senaryo tablosu 
 



  Tehlike / Risk – Metan Gazı / Grizu Patlaması 

  Riskin Oluşum 

Şekli 

Risk Noktası Muhtemel  

Senaryo 

R1 Kömür kazısı ile 

metan yayılması 

Üretim Ayakları Hava yolunda kısa devre veya kesit 

daralması nedeniyle yetersiz havalandırma 

ile metan oranının patlama sınırına ulaşması 

ve elektrik kaynağından ateş alması ile grizu 

patlaması 

R2 

Metan püskürmesi 

Hazırlık Galerisi Galeri açılması sırasında ani metan 

püskürmesi, metal çarpması ile oluşan 

kıvılcımla grizu patlaması 

R3 Üretim Ayakları Kömür kazısı sırasında arın püskürmesi ile 

metan degajı ile statik elektrikle ateş alması 

sonucu grizu patlaması 

Çizelge 5-Metan patlaması risk oluşum noktaları ve muhtemel senaryo tablosu 

3 ÖNLEMLER 

Bir tehlike veya riske karşı alınacak önlemler tehlikeli durumların ve riskin ortaya çıkmasının 

önlenmesi ve tehlikeli hareketlerin önlenmesi olmak üzere iki kısma ayrılır. 

Tehlikeli Durum X Tehlikeli Hareket = İş Kazası 

Riskin oluşması da tehlikeli durumla ilişkilidir. Burada riskin ortaya çıkışını önlemek için ilk 

alınacak önlemin ne olması gerektiği konusunu göz önüne aldığımızda; Tehlikeli durumların 

kullanılan hammaddeler, çevre, işyeri bina ve müştemilatı ve prosesle ilgili olduğu, tehlikeli 

hareketlerin ise çalışanlarla ilgili olduğu görülmektedir. 

Tehlikeli hareketlerin önlenmesi için çalışanların yaptıkları işle ilgili olarak çok iyi eğitim 

görmüş olmaları, doğru ve güvenli çalışma yöntemleri uygulanması ve çalışanların bu 

yöntemleri uygulama alışkanlığı kazanmaları, tehlike ve risklerden nasıl korunacaklarını çok 

iyi bilmeleri ve bunları hatasız şekilde uygulamaları gerekir. Buna sosyal yaşamlarında ortaya 

çıkan olumsuzlukların çalışmalarına etki etmemesini umut etmeyi de ekleyebiliriz. Ancak 

insan faktörü ve ülkemizdeki eğitim durumu ve alışkanlıklarımız göz önüne alındığında bunu 

sağlamanın pek de kolay olmadığı görülmektedir. Bütün eğitimler tamamlansa bile gene de 

insan faktörü bir belirsizlik ortaya çıkmakta, hiçbir zaman tehlikeli hareketin olmayacağını 

garanti edememektedir.  

Diğer yandan tehlikeli durumların önlenmesi için alınacak önlemler daha çok kullanılan 

hammaddeler, çevre, işyeri bina ve müştemilatı ve prosesle ilgili olduğu bunların 

düzenlenmesi ve bu şekilde tehlikeli durumların ve riskin oluşmasının önlenmesi konusunda 

daha sağlam ve güvenilir bir yapı oluşturmaktadır. Örneğin yükseklik tehlikesi ve düşme riski 

olan bir yerde yapılacak olan korkuluk tehlike ve riski çok büyük oranda ortadan 

kaldıracaktır. Oysa çalışanların düşme tehlikesine karşı uyarılmaları ve eğitilmeleri ile tehlike 

ve risklerden korunmaya çalışmak çok güvenilir sonuçlar vermeyebilir. 



 

3.1 Tehlikeli durumlar ve risklere karşı alınacak önlemler 

Tehlikeli durumların önlenmesi de bir birini destekleyen bir dizi önlemin uygulanması 

şeklinde olmalıdır. Çünkü birçok önlem tek başına yüzde yüz etkili değildir. Bu nedenle bir 

bariyerin aşılması durumunda, riskin gerçekleşmesine veya yayılmasına veyahut da etkisinin 

azaltılmasına engel olacak ikinci, üçüncü hatta dördüncü bariyerler bulunmalıdır. Kazalar bu 

bariyerlerin aşılması halinde meydana gelmektedir. Bazen tek bir sebeple meydana geldiğini 

sandığımız kazaları araştırdığımızda birçok faktörün daha bulunduğunu görürüz. Örneğin 

vinçle bir malzemenin taşınması sırasında halatın kopması ve çalışanın üzerine düşmesi 

şeklindeki bir kaza şu aşamalarda gerçekleşir.  

 Tehlike Ağır ve Hareket Halinde Cisimler 

Risk Çalışanın Üzerine malzeme düşmesi 

Riskin Oluşum Basamakları Önlem 

R1 Vinç halatının yükü 

taşıyamayacak şekilde aşınması 

Vincin periyodik kontrol ve testleri 

R2 
Çalışanın vincin hareket alanına 

girmesi 

Çalışanların vincin hareket sahasına 

girişlerinin önlenmesi 

R3 
Halatın kopması ve yükün 

düşmesi 

Vinç operatörünün ve gözetleyicilerin 

çalışma alanını kontrol etmesi 

R4 
Çalışanın tam o esnada düşen 

yükün altında olması 

Vincin ve yükün hareket halinde 

olduğunu belirtir uyarı sinyali 

SONUÇ 
Çalışanın üzerine malzeme 

düşmesi 
ÇALIŞILABİLİR ORTAM 

Çizelge 6-Vinçle yük taşıma sırasında oluşan kaza basamakları 
 

Burada halatın taşıma kapasitesi aşınma nedeniyle düşmüş olmasına rağmen fark 

edilmemiştir, çalışanın tehlike alanına girdiği görülmemiştir, kazalı uyarı sinyalini 

duymamıştır. Görüldüğü gibi birçok etken bir araya gelmiştir. Burada kazayı önleyecek 

önlemlerden bir veya bir kaçı daha önceden yırtılmış veya yıkılmıştır fakat biz bunun 

farkında olmayabiliyoruz. Bu örnekte yükü kaldıracak olan halat aşınmış ve taşıma 

kabiliyetini önemli ölçüde kaybetmiş ve en ufak bir zorlamada kopmak üzeredir. Diğer 

yandan çalışanların tehlike alanına girmesi işyerindeki kontrol eksikliğinden dolayı 

önlenmemektedir ve bu önlem de aslında kazadan önce yıkılmıştır. En son aşama olan halatın 

kopup yükün düştüğü anda çalışanın da burada olması ve uyarı ve ikazları duymaması 

halinde kaza meydana gelecektir. Görüldüğü gibi kazayı önleyecek bariyerler, önlemler 

kazadan önce bir şekilde yıkılmış veya yırtılmıştır. Bu nedenle kazaların önlenmesinde tek bir 



önleme güvenmemek, bir birini destekleyen bir dizi önlemler ağı oluşturmak ve bunların 

yerinde olup olmadığının kontrol ve denetimini sağlamak gerekir. 

Tehlike ve risklerin önlenmesi için uygulanacak adımlar şu şekilde olmalıdır. 

3.1.1 Tehlikeli ve zararlı olanların daha az tehlikeli ve daha az zararlı olanlarla 

değiştirilmesi: 

En önemli önlemdir ve en sağlam bariyerdir. Tehlike ve risk kaynağından önlendiği için 

önemli oranda koruma sağlar. Mesela solvent bazlı boya kullanılarak yapılan bir iş su bazlı 

boya kullanılarak yapılabilir. Düşme tehlikesi bulunan yerlere yapılacak olan duvar veya 

korkuluk ile tehlike kaynağında tamamen önlenmiş olur. 220 volt gerilim kullanılan seyyar 

aydınlatma lambalarında <48 volt gerilim kullanılması durumunda tehlike ve dolayısıyla da 

risk ortadan kalkar. Bu yöntemde koruma oranı %10 ile %90 arasında geniş bir aralık 

gösterir. Bu şekilde tehlike ve risk büyük oranda ortadan kaldırılabilir. Ancak üretim ve 

imalat şekli nedeniyle bunu yapmak çoğu zaman mümkün değildir.   

Tehlike Kaynağı Daha az zararlı olanla değiştirme şeklindeki bazı önlemler 

Elektrik 220 Volt gerilimde çalışmak <48 volt kullanmak 

Solvent Solvetli boya kullanımı Su Bazlı boya kullanımı 

Silis içeren toz Kuru taşlama Sulu taşlama 

Silis içeren toz Kuru delik delme Sulu delik delme 

3.1.2 Tehlike ve risklerin sınırlandırılması ve kaynağında mücadele edilmesi: Tehlike ve 

risklerin yeterli oranda ortadan kaldırılamadığı durumlarda çalışanlarla arasına sınırlayıcı ve 

önleyici bariyer ve setler konularak çalışanların etkilenmeleri önlenebilir. Mesela bir 

makinanın dönen ve hareketli aksamları tehlike ve risk içermektedir ve hareket önlenemediği 

için koruyucu muhafaza veya kapakla çalışanların korunması sağlanabilir. Elektrik çarpma 

riski bulunan yerlerde temas edilmesi muhtemel iletken kısımlar yalıtılarak tehlike ve 

risklerden korunulabilir. Ancak bu önlemlerin koruma oranı bir önceki önleme göre daha 

düşüktür. Koruyucuların bakım onarım işleri nedeniyle sık sık çıkarılmak zorunda 

olunduğundan veya oluşan titreşim nedeniyle kırıldığından veya tekrar yerine takılması ihmal 

edildiğinden koruma oranı azalır. Elektrik sisteminde de yalıtımların çeşitli nedenlerle 

yırtıldığı, aşındığı durumlar sıkça görülmektedir. Metan tehlikesi bulunan ocaklarda metanın 

sondajlarla emilerek toplanması ile patlama riski önemli oranda azaltılabilir.  Bu yöntemin 

koruma oranı %40 ile %10 arasındadır. 

Tehlike Kaynağı Tehlike ve risklere karşı bariyer özellikli bazı önlemler 

Elektrik İzolatörler, yalıtımlar, 

Basınçlı hava-gaz Basınca dayanıklı tank 

Basınç sınırlayıcı sistemler 

Hareketli makine aksamı Makine koruyucuları 

Kömür ocağı metan çıkışı Metan drenajı ile gazın çalışma ortamına yayılmasını önleme 

Zararlı toz Kaynağından emilerek uzaklaştırma 



Yükseklik Korkuluk 

Hızlı uçuşan parçalar Göz koruyucuları 
 

3.1.3 Risklerin ortaya çıkmasının önlenmesi: Tehlike ve risklerle çalışanlar arasına konulan 

bariyer ve setlerin yeterli koruma sağlayamadığı durumlarda risklerin oluşmasını önleyecek 

tedbirler alınır. Mesela koruyucu yapılamayan hareketli makine aksamlarında çalışanların 

elini tehlikeli bölgeye sokmaları halinde sistemi durduran lazerli sistemler yapılabilir. 

Elektrik tesisatında meydana gelmesi muhtemel yalıtım zayıflaması veya açılması ve elektrik 

kaçaklarına neden olması gibi durumlarda enerjinin kesilmesini sağlayan topraklamalar riskin 

yani elektrik çarpmasının önüne geçecektir. Kömür ocaklarında metan gazı çıkışı kömür 

kazısına bağlı olup, gaz çıkışını önlemek mümkün değildir. Ancak, yayılan gazın ocak 

havasında patlama konsantrasyonuna ulaşmaması için havalandırma yapılarak metan oranı 

düşürülür. Ayrıca patlamayı tetikleyecek ateşleme kaynaklarının kontrol altına alınması ile de 

patlama riski azaltılabilir. Koruma oranı %30 ile %10 arasındadır. 

Tehlike kaynağı Risklerin orta çıkmasına engel olan bazı önlemler 

Patlayıcı gaz Exproff-ATEX tesisat 

Metan gazı Havalandırma ile gaz oranını patlama sınırı altında tutma 

Elektrik Topraklama 

Basınçlı gaz Emniyet ventili,  

Pres Lazerli algılayıcı 
 

3.1.4 Riskin Yayılmasının Önlenmesi: Riskin ortaya çıkmasının tamamen önlenemediği 

durumlarda riskin belirli bir alanda tutulması ve sınırlandırılması sağlanmalıdır. Mesela 

Topraklama görev yapmadığında makinenin gövdesine temas eden çalışanın üzerinden geçen 

akımı algılayarak devreyi açan kaçak akım röleleri mevcuttur. Kömür ocaklarında metan 

patlamalarının ocağın diğer kısımlarına ulaşmasını önleyecek ve hatta bir toz patlamasını 

tetiklemesini önleyecek sulu veya toz barajları yapılır. Seyyar yangın tüpleri bu türden 

koruyuculardır. Koruma oranı %20 ile %10 arasındadır. 

Tehlike kaynağı Riskin yayılmasına engel olan önlemler 

Patlayıcı gaz, Metan Toz barajı, patlama menfezleri 

Elektrik Kaçak akım rölesi - Yalıtkan paspas 

Basınçlı gaz  Ayrı bölme-Sütre 

Yanıcı maddeler Seyyar yangın söndürücü, Sprig sistemleri 

Hızlı uçuşan parçalar Siperli koruyucular 
 

3.1.5 Riskin etkisinin ve marûziyetin azaltılması(KKD,Baret,emniyet,kemeri,vb.): Riskin 

azaltılması veya riskin gerçekleşmesi ve/veya yayılması önlenemiyorsa alınacak önlemdir. 

Daha çok kişisel koruyucu donanım vb. araçlardır.  

Gürültünün önlenemediği ve yeterince azaltılamadığı durumlarda çalışanlara kulak 

koruyucular verilir. 



Aynı Şekilde zehirli gazların ve tozun önlenemediği durumlarda çalışanlara bu işlere uygun 

gaz ve toz maskesi verilmesi bu tür bir önlemdir. Koruma oranı son derece düşük bir koruma 

önlemi olup, %10 kadardır. 

Tehlike kaynağı Riskin etkisini azaltan bazı önlemler 

Patlayıcı gaz, toz Ferdi kurtarıcı, CO Maskesi, Sızdırmaz sığınaklar 

Elektrik Yalıtkan ayakkabı, Yalıtkan eldiven 

Basınçlı gaz  Hafif çatı, patlama menfezi 

Gürültü Kulak koruyucuları 

Düşen cisimler Baret, kafa koruyucuları 

Yükseklik Emniyet kemeri 

Ağır ve Yuvarlanabilen cisimler Çelik burunlu iş ayakkabısı 

 

 

3.1.6  Önlemlerin (ɸ) efektif randımanı: 

Alınan önlemlerin ne kadar randımanlı koruma sağladığı ile ilgili de bir değerlendirme 

yapılması yerinde olacaktır. Çünkü çoğu koruma önlemi yüzde yüz etkili olmaz. Örneğin 

sabit bir korkuluk yüzde doksanın üzerinde bir koruma sağlarken açılır kapanır bir korkuluk 

kapatılmasının unutulması gibi nedenlerden dolayı koruma oranı düşecektir. Burada koruma 

önleminin bir kişinin çalıştırmasına ihtiyaç duyması, kaldırılan korumanın tekrar yerine 

takılmasının unutulması, bakım ve kontrol gerektirmesi, elektro-mekanik arıza ihtimali, 

kullanım etkinlik süresi vb. etkenlerden etkilenir. Koruma önlemlerinin (ɸ) efektif 

randımanlarını hesaplamak için Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’te örnek bir 

hesaplama çizelgesi ve bazı koruyucuların efektif randımanı görülmektedir.  
 

  

Süreklilik-

Tam 

Koruma 

Manuel 

olarak 

çalışıyorsa 

Açılır 

kapanır-

Çıkarılabilir 

ise 

Arıza 

ihtimali 

var 

Periyodik 

Bakım-Kont. 

İhtiyacı var 

Kullanım 

süresi 

sınırlı 
Efektif 

Randımanı 

Etki puanı 1,0 -0,4 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 

Baret 1,0 -0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 

Seyyar Yan.Sön.Cih. 1,0 -0,4 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,2 

Topraklama 1,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,6 

Sabit Korkuluk 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Kay.Kas.Kor. 1,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,8 

Basınç sensörü 1,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,7 

Komp.Bölmesi 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

ATEX-EXPROOF 1,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,7 

Havalandırma 1,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,7 

Sprig Sistemi 1,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,8 

Patlama barajları 1,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,9 

Patlama Menfezi 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

CO Maskesi 1,0 -0,4 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,4 

 Çizelge 7-Çeşitli koruyucuların (ɸ) efektif randıman hesaplama tablosu 
 



Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’te (ɸ) efektif randımanı etkileyen argümanlara 

puanlama yapılmış, tam koruma 1 kabul edildiğinde olumsuz argümanların varlığı halinde 

(negatif) etki puanı toplama dahil edilerek toplandığında (ɸ) efektif randıman 

hesaplanmaktadır. 

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’te de görüleceği üzere sabit bir korkuluğun (ɸ) efektif 

randımanı 1 iken, yangın söndürme tüpünün (ɸ) efektif randımanı 0,2 olarak hesaplanmıştır. 

 

3.2 Tehlikeli hareketlere karşı alınacak önlemler 

Tehlikeli hareketlerin önlenmesi için işyerinde yapılacak her türlü işin güvenli şekilde 

yapılmasını sağlayacak doğru ve güvenli çalışma yöntemleri uygulanmak ve çalışanların da 

bu yöntemleri uygulayacak şekilde çok iyi eğitim görmüş olmaları, doğru ve güvenli çalışma 

alışkanlığı kazanmaları, tehlike ve risklerden nasıl korunacaklarını çok iyi bilmeleri ve 

bunları hatasız şekilde uygulamaları gerekir. Tehlikeli durumların ve risklerin yeterince 

azaltılamadığı durumlarda verilecek eğitimin düzeyi ve süresi de yükselmek zorundadır. 

Buna pisiko-sosyal etkenleri de ekleyebiliriz. Ancak insan faktörü ve ülkemizdeki eğitim 

durumu ve alışkanlıklarımız göz önüne alındığında bunu sağlamanın pek de kolay olmadığı 

görülmektedir. Bütün eğitimler tamamlansa bile gene de insan faktörü bir belirsizlik ortaya 

çıkmakta, hiçbir zaman tehlikeli hareketin olmayacağını garanti edememektedir. 

Tehlikeli hareketlerin önlenmesinde aşağıdaki yöntemler uygulanmaktadır.  

  
Koruma Oranları (%) 

Doğru ve güvenli çalışma yöntemi  

(Çalışma Talimatnameleri, İş Prosedürleri vb) 

5-30 

Mesleki Eğitim  

(Diploma, Belge vb) 

5-25 

Doğru ve güvenli çalışma alışkanlığı  

(Pratiklik ve refleks kazanılması) 

5-20 

Temel İSG Eğitimi  

(Tüm Tehlike ve risklerin tanımlanması) 

5-10 

Denetim ve kontroller 

(Çalışma İzin Formları, Kontrol Listeleri vb.) 

5-10 

Uyarı ve ikazlar  

(Uyarı levhaları, bilgilendirme afişler vb.) 

5 

TOPLAM KORUMA 5-100 

Çizelge 8-Tehlikeli hareket önleme yöntemleri ve koruma oranları 
 

Aslen kazaların meydana geliş şekli incelendiğinde çoğunlukla tehlikeli hareketin etkili 

olduğu görülür. Açık iletkene temas edilmese elektrik çarpması yaşanmayacaktır. Tehlikeli 

alanda bulunulmasa üzerine malzeme düşmeyecektir. Ancak bunu sağlamak hiç de kolay 

değildir. Bütün eğitimler ve uyarı levhalarına rağmen insan faktörü yani insanın zaafları bunu 

sağlamayı engeller. Çoğu işyerinde “dikkatli çalışın” diye uyarı yapılmasının aslen çok fazla 

önlem önemi yoktur. Zaten insan istediği zaman dikkatli olabilse kazalar meydana gelmezdi. 



Dalgınlık, dikkatin dağılması, unutkanlık, stres, sosyal ve psikolojik etkenler çalışanların 

dikkatini etkilemektedir. 

3.2.1 Doğru ve güvenli çalışma yöntemi 

Tehlikeli hareketlerin önlenmesi için işyerinde yapılan işlerin çalışanları riske atmayacak 

şekilde düzenlenmiş olması gerekir. Örneğin bir makinada çalışmanın başlamasından önce ne 

tür bir kontrol mekanizmasının uygulanacağı, normal çalışmanın nasıl yapılacağı, ortaya 

çıkması muhtemel tehlikelerin ve riskleri neler olabileceği, bu durumlarda nasıl davranılacağı 

(acil durum prosedürü), makinada yapılacak günlük, haftalık bakım, onarım ve kontrollerin 

neler olduğu hususları hiç bir açık husus kalmaksızın ayrıntılı şekilde tanımlanmalı, ve 

çalışanlara öğretilmelidir. Örneğin bir iskelenin nasıl kurulacağı, nasıl söküleceği adım, adım 

standart prosedür haline getirilmelidir. Bu yöntemin hazırlanması ile %5-30 arasında koruma 

sağlanabilir. 

 

3.2.2 Doğru ve güvenli çalışma alışkanlığı 

Doğru ve güvenli çalışma yöntemlerindeki operasyon ve prosedürlerin doğru ve hatasız 

şekilde uygulanması hatta bunların refleks haline gelmesinin sağlanması gerekir. Çalışanların 

profesyonel bir şekilde hangi durumlarda nasıl hareket edeceklerini bilmeleri demektir. 

Bunun sağlanması için işin başında çalışanlara eğitim verildikten sonra prosedürleri ve 

operasyonları doğru uygulayıp uygulamadıklarının çok iyi izlenmesi ve gerekirse tekrar başa 

dönüp prosedür ve operasyon basamaklarını gözden geçirmeyi gerektirir. Bu yöntemin 

uygulanması ile %5-20 arasında koruma sağlanabilir. 

 

3.2.3 Mesleki Eğitim 

Bir işi meslek olarak seçip o işte berili bir tecrübe kazandıktan sonra gerekli olan eğitim 

programlarını tamamlayarak mesleki yeterlik belgesi alınması da çalışanların tehlikeli 

hareketlerini önleyecek bir sistemdir. Böylece çalışanlar yaptıkların işle ilgili teorik ve pratik 

bilgilerini geliştirmeleri ve yaptıkları işlerde daha az hata yapmaları, doğru ve güvenli hareket 

tarzını öğrenmiş olmaları ve yaptıkları işi daha profesyonelce yapmaları beklenir. Bu 

yöntemin uygulanması ile %5-20 arasında koruma sağlanabilir. 

 

3.2.4 Temel İSG Eğitimi 

Temel İSG Eğitimleri işyerindeki bütün tehlike ve risklerin neler olduğu, bunlardan nasıl ve 

ne şekilde korunulması gerektiğinin çalışanlara öğretilmesini kapsar. Bu eğitimin işyerindeki 



bütün çalışanlara verilmiş olması gerekir. Bu yöntemin koruma oranı düşüktür ve ancak %5-

10 arasında koruma sağlayabilir. 

 

3.2.5 Denetim ve kontroller 

Çalışanların yaptıkları işleri nasıl ve ne şekilde yaptıkları, talimat ve prosedürleri doğru 

uygulayıp uygulamadıkları, kullanacakları makine ve ekipmanlarının doğru ve eksiksiz olup 

olmadığı hatta çalışanların psikolojik durumları ve o işi yapacak fiziki güce sahip olup 

olmadıkları işyerinde kurulacak sistematik ve etkili bir denetim mekanizması tarafından 

kontrol edilmelidir. Örneğin kapalı ve kısıtlı bir alanda yapılacak bir çalışma için önce bu işin 

nasıl yapılacağı ile ilgili bir iş talimatı hazırlanmalı gerekli donanım ve ekipmanların neler 

olduğu, kaç kişinin görevlendirileceği, kimin kontrol edeceği gibi hususları içeren “Kapalı ve 

Kısıtlı Alanda Çalışma İzin Formu” şeklinde bir kontrol sistemi kullanılabilir. Makina ve 

ekipmanlarda yapılacak tamir ve bakım sırasında enerjinin nereden ve nasıl kesileceği, 

çalışma sırasında ne tür tedbirler alınacağı, ana ve tali kumanda odalarında şalterlerin 

kilitlenmesi sırasında “Kilitleme Etiketleme Prosedürü”  nün nasıl uygulanacağı gibi 

hususları içeren “Bakım Onarım Kontrol Formları” gibi düzenlemeler yapılabilir. Ayrıca 

yapılacak kontrol ve denetimlerin kendi kendini kontrol eden oto kontrol sistemleri daha 

etkili bir yoldur. Bu yöntemin koruma oranı %5-10 arasında olabilir. 

 

3.2.6 Uyarı ve ikazlar 

Uyarı ve ikazlar ne yazık ki iş sağlığı ve güvenliğinin en zayıf halkası olmasına rağmen 

ülkemiz şartlarında daha çok bu yönteme rağbet edilmektedir. Oysa bu yöntem sadece bir 

uyarıdan ibarettir ve uyarı tek başına bir güvenlik önlemi değildir. Güvenlik ve uyarı levhaları 

tamamlayıcı güvenlik önlemidir. Uyarı ve ikazlar göz ardı edilmemeli ancak hiçbir zaman da 

tam olarak güvenilmemelidir. Bu yöntemin koruma oranı ise çok düşüktür ve ancak %5-10 

arasında koruma sağlayabilir. 

 

4 ÖRNEK RİSK ÖNLEM ANALİZİ 

Bu adımlardan sonra risk ve önlemlerin değerlendirilmesi için aşağıda birkaç örnekleme 

yapılmıştır. 

Burada dikkat edilmesi gerekli husus öncelikle riski kaynağında bertaraf etmeye çalışmaktır. 

Bu faaliyet çoğunlukla riskin vasfını, türünü, şiddetini ve büyüklüğünü değiştireceği için 

tablolarda ayrı bir kategoride değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yapıldıktan sonra riskin 



tamamen ortadan kalkmaması veya başka bir şekle bürünmesinden sonra kalan risk %100 

kabul edilerek diğer risk kontrol adımları uygulanmalıdır. 

Her bir risk ayrı ayrı bu önlemlerin varlığı, yokluğu ile bu önlemlerin (ɸ) efektif randımanları 

değerlendirilerek risklere karşı alınan önlemlerin ne düzeyde koruma sağlayıp sağlayamadığı 

hesaplanabilir.  

  



Örnek-1 

Ocak içi aydınlatma tesisatı tehlikeli durum risk önlem analizi 

Tehlike 

Risk 

Elektrik 

Elkt.Çarp. 

Koruma Oranı % 

Tehlikeyi azaltan önlemler Düşük Voltaj 90 

Geriye kalan %10 risk için 

Tehlikeyi sınırlandıran 

önlemler %40 

İzolatörler 

Yalıtım 

Gereksiz 

Riski oluşumunu önleyen 

önlemler %30 

Aşırı akım Rölesi(*) 
(ɸ=0,7) 

30 

Riskin yayılmasını 

önleyen önlemler %20 

Topraklama 
(ɸ=0,6) 

Gereksiz 

Riskin etkisini azaltan 

önlemler %10 

Yalıtkan Paspas 

Yalıtkan Ayakkabı 

Gereksiz 

TOPLAM KORUMA 90 + (10 x 0,3) 93 

(*)Alçak gerilim hattına yüksek voltajlı akım kaçağına karşı koruma rölesi konulmalıdır. 

 

Ocak içi aydınlatma Tesisatında elektrik çarpma riski Tehlikeli hareket değerlendirme tablosu 

Riske maruz olan çalışanlar: Ocak işçileri, elektrik tesisatı bakım onarım personeli 
 Koruma 

Oranları (%) 

İşyerindeki Koruma 

Oranları (%) 

Doğru ve güvenli çalışma yöntemi  

(Çalışma Talimatnameleri, İş Prosedürleri vb) 

5-30 20 

Mesleki Eğitim  

(Diploma, Belge vb) 

5-25 20 

Doğru ve güvenli çalışma alışkanlığı  

(Pratiklik ve refleks kazanılması) 

5-20 10 

Temel İSG Eğitimi  

(Tüm Tehlike ve risklerin tanımlanması) 

5-10 5 

Denetim ve kontroller 

(Çalışma İzin Formları, Kontrol Listeleri vb.) 

5-10 5 

Uyarı ve ikazlar  

(Uyarı levhaları, bilgilendirme afişler vb.) 

5 5 

TOPLAM KORUMA 5-100 65 

 

Yeraltı işletmesinde ana yolda aydınlatma tesisatından kaynaklanan elektrik çarpma riskinin 

ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle riski tamamen ortadan kaldıracak önlem olan düşük 

<48 voltaj kullanılması halinde risk büyük oranda ortadan kalkacak ve diğer önlemlere gerek 

kalmayacaktır. 

Ancak alçak gerilim hattına yüksek voltajlı akım kaçağına karşı koruma rölesi konulmalıdır. 

Bu önlem ile birlikte kalan %10 luk riskin de %30’u engellendiğinde (%10x%30 = 3 ve 

%90+%3 = %93 şeklinde koruma sağladığı hesaplanabilir. 

Elektrik çarpma riskine karşı tehlikeli hareketlerin önlenmesi için riske maruz olan çalışanlar 

(Ocak işçileri, elektrik tesisatı bakım onarım personeli) için toplam (Çizelge 8’den) %65 

hesaplanmıştır. 



Örnek-2 

Basınçlı Hava Tankı Patlaması Risk Önlem Analizi 

Tehlike Basınçlı Hava Koruma Oranı % 

Risk Patlama 

Tehlikeyi azaltan önlemler Düşük basınçla çalışma Uygulanamaz 

   

Tehlikeyi sınırlandıran önlemler 

%40 

Basınca dayanıklı Tank, 

Basınç Sensörü 

(ɸ=0,7) 

40x0,7=28 

Riski oluşumunu önleyen 

önlemler %30 

Emniyet Ventili 

(ɸ=0,7) 

30x0,7=21 

Riskin yayılmasını önleyen 

önlemler %20 

Ayrı Bölme 

(ɸ=1,0) 

20x1,0=20 

Riskin etkisini azaltan önlemler 

%10 

Hafif Çatı 

(ɸ=1,0) 

10x1,0=10 

TOPLAM KORUMA 79 

 

Basınçlı Hava Tankı Patlaması riski Tehlikeli hareket değerlendirme tablosu 

Riske maruz olan çalışanlar: Hava Tankı yakınında çalışan12 personel, kompresör bakım 

onarım personeli 

 Koruma 

Oranları (%) 

İşyerindeki Koruma 

Oranları (%) 

Doğru ve güvenli çalışma yöntemi  

(Çalışma Talimatnameleri, İş Prosedürleri vb) 

5-30 10 

Mesleki Eğitim  

(Diploma, Belge vb) 

5-25 5 

Doğru ve güvenli çalışma alışkanlığı  

(Pratiklik ve refleks kazanılması) 

5-20 5 

Temel İSG Eğitimi  

(Tüm Tehlike ve risklerin tanımlanması) 

5-10 5 

Denetim ve kontroller 

(Çalışma İzin Formları, Kontrol Listeleri vb.) 

5-10 5 

Uyarı ve ikazlar  

(Uyarı levhaları, bilgilendirme afişler vb.) 

5 5 

TOPLAM KORUMA 5-100 35 

 

Kompresörün patlama riski için ilk aşama olan tehlikeyi azaltan önlemin uygulanamayacağı 

görüldüğünden diğer önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer önlemlerin (ɸ) efektif 

randımanları ile birlikte hesaplandığında tehlikeli durumlar için toplam %79 koruma 

sağlanacağı hesaplanabilir. 

Basınçlı Hava Tankı Patlaması riski Tehlikeli hareketlerin değerlendirilmesinde ise riske 

maruz olan çalışanlar hava tankı yakınındaki bölümde çalışan12 personel, kompresör bakım 

onarım personeli için %35 koruma hesaplanmıştır. 



Örnek-3 

Tabanca boyacılığı sırasında yangın, patlama risk önlem analizi 

Tehlike Uçucu sıvı  Koruma Oranı % 

Risk Yangın 

Tehlikeyi azaltan önlemler 

%10-90 

Boyahanede fazla yanıcı malzeme 

bulundurulmaması 

%40 

Geriye kalan %60 risk için 

Tehlikeyi sınırlandıran 

önlemler %40 

Püskürtülen boyanın havalandırma ve sulu 

sistemle emilmesi (ɸ=0,9) 

40x0,6=24 

Riski oluşumunu önleyen 

önlemler %30 

Ateşleme Kaynaklarının Kont 

Exproof-Atex (ɸ=0,7) 

Boya tabancasının topraklanması 

30x0,7=21 

Riskin yayılmasını önleyen 

önlemler %20 

Patlama menfezi (ɸ=1,0) 

Sprik Sistemi (ɸ=0,8) 

Yangın Sön. Cih. (ɸ=0,2) 

20x1,0=20 

Riskin etkisini azaltan 

önlemler %10 

Acil çıkışlar, (ɸ=0,9) 

Yangın merdivenleri (ɸ=1) 

10x0,9=9 

TOPLAM 74 

TOPLAM KORUMA 60x0,74=44,4 

44,4+40=84,4 
 

Tabanca boyacılığı sırasında yangın, patlama riski Tehlikeli hareket değerlendirme tablosu 

Riske maruz olan çalışanlar: Boyahane personeli, boyahane yakınındaki bölümlerde 

çalışanlar, diğer işyeri çalışanları 

 Koruma 

Oranları (%) 

İşyerindeki Koruma 

Oranları (%) 

Doğru ve güvenli çalışma yöntemi  

(Çalışma Talimatnameleri, İş Prosedürleri vb) 

5-30 15 

Mesleki Eğitim  

(Diploma, Belge vb) 

5-25 5 

Doğru ve güvenli çalışma alışkanlığı  

(Pratiklik ve refleks kazanılması) 

5-20 10 

Temel İSG Eğitimi  

(Tüm Tehlike ve risklerin tanımlanması) 

5-10 5 

Denetim ve kontroller 

(Çalışma İzin Formları, Kontrol Listeleri vb.) 

5-10 5 

Uyarı ve ikazlar  

(Uyarı levhaları, bilgilendirme afişler vb.) 

0-5 5 

TOPLAM KORUMA 5-100 45 
 

  



Örnek-4 

Tehlike/Risk Metan Gazı/Patlama Koruma Oranı % 

Tehlikeyi azaltan önlemler Sondajla Metan drenajı 30 

Geriye kalan %70 risk için 

Tehlikeyi sınırlandıran 

önlemler %40 

Havalandırma ile ocak havasındaki metan kons. 

Düşürülmesi (ɸ=0,7) 

40x0,7=28 

Riski oluşumunu önleyen 

önlemler. %30 

Ateşleme kaynaklarının kontrol altına alınması 

(Exproof, ATEX) (ɸ=0,7) 

30x0,7=21 

Riskin yayılmasını önleyen 

önlemler %20 

Patlama Barajları,  

Toz Barajları 

(ɸ=0,9) 

20x0,9=18 

Riskin etkisini azaltan 

önlemler 

%10 

Solunum maskeleri, (ɸ=0,4) 

CO Maskeleri,  

Ferdi Kurtarıcı (ɸ=0,4) 

10x0,4=4 

TOPLAM             71 

TOPLAM KORUMA 70x0,71=49 

30+49=79 

 

Bir yeraltı kömür ocağında metan gazı drenajı yapılarak riskin %30 düşürüldüğü hesaplanırsa 

kalan %70 lik önlem için alınan önlemlerin (ɸ) efektif randımanı ile birlikte toplam %71 lik 

bir koruma sağlandığında tehlikeli durumlar için toplam koruma %30+%49=%79 koruma 

sağlanmış olur. 

Kömür ocağı grizu patlaması-toz patlaması riski, yangın, Tehlikeli hareket değerlendirme 

tablosu 

Riske maruz olan çalışanlar: Kazı ve nakliye personeli, tahkimat, Bakım onarım personeli, 

denetmen ve kontrol çalışanları, diğer yeraltı çalışanları 

 Koruma 

Oranları (%) 

İşyerindeki Koruma 

Oranları (%) 

Doğru ve güvenli çalışma yöntemi  

(Çalışma Talimatnameleri, İş Prosedürleri vb) 

5-30 15 

Mesleki Eğitim  

(Diploma, Belge vb) 

5-20 10 

Doğru ve güvenli çalışma alışkanlığı  

(Pratiklik ve refleks kazanılması) 

5-20 15 

Temel İSG Eğitimi  

(Tüm Tehlike ve risklerin tanımlanması) 

5-10 10 

Denetim ve kontroller 

(Çalışma İzin Formları, Kontrol Listeleri vb.) 

5-10 10 

Uyarı ve ikazlar  

(Uyarı levhaları, bilgilendirme afişler vb.) 

5-10 5 

TOPLAM KORUMA 5-100 65 

 



 

5 SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tecrübeler ışığında tehlikeli durumların en az % 75-80, Tehlikeli hareketlerin de en az % 60 

düzeyinde azaltılması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Diğer önemli bir husus da 

Tehlikeli Durumlardaki koruma oranı ne kadar düşük ise Tehlikeli Hareketlerin önlenmesinin 

daha fazla olması gerektiğidir. 

Bu da eğitim düzeyi ve profesyonel çalışma şekilleri ve profesyonel çalışanlarla yapılabilecek 

bir şeydir. Tehlikeli Durum X Tehlikeli Hareket = İş Kazası 

Formülüne göre sonuçlar aşağıdaki tablodan değerlendirilir. 

  
  
 T

eh
li

k
el

i 
D

u
ru

m
 K

o
ru

m
a 

O
ra

n
ı 

1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

0,9 0,9 0,81 0,72 0,63 0,54 0,45 0,36 0,27 0,18 0,09 

0,8 0,8 0,72 0,64 0,56 0,48 0,4 0,32 0,24 0,16 0,08 

0,7 0,7 0,63 0,56 0,49 0,42 0,35 0,28 0,21 0,14 0,07 

0,6 0,6 0,54 0,48 0,42 0,36 0,3 0,24 0,18 0,12 0,06 

0,5 0,5 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 

0,4 0,4 0,36 0,32 0,28 0,24 0,2 0,16 0,12 0,08 0,04 

0,3 0,3 0,27 0,24 0,21 0,18 0,15 0,12 0,09 0,06 0,03 

0,2 0,2 0,18 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 

0,1 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

0 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

 
            Tehlikeli Hareket Koruma Oranı 

Çizelge 9-Risk kontrol çizelgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <0,13 Çalşma yapılamaz 

 0,13-0,2 Yüksek riskli işyeri ortamı 

 0,21-0,4 Riskli çalışma ortamı 

 0,41-0,6 Uygun Çalışma Ortamı 

 >0,6 Güvenli Bölge 

0-20 Açık Tehlike ve Risk. Hiçbir koruma yok 

20-40 Çok Riskli işyeri ortamı. Koruma şansa kalmış 

40-60 Tehlike ve riskler kısmen korunmuş.  Ancak risk devam ediyor 

60-80 Tehlike ve riskler kontrol altında 

80-100 Riskler ve Tehlikeler minimum düzeyde 

0-20 Tehlike ve Risk algısı yok 

20-40 Tehlike ve risk algısı zayıf 

40-60 Tehlike ve risklerin bilincinde, ancak kendini koruma içgüdüsü zayıf 

60-80 Tehlike ve risklerin bilincinde, kendini koruma koruyabilir, risklerden kaçınabilir 

80-100 Tehlike ve risklerin bilincinde, kendini koruma koruyabilir, risklerden kaçınabilir. 

Bilinçli, Olaylar karşısında soğukkanlı, son derece profesyonel 



 Tehlikeli durum Tehlikeli Hareket Sonuç 

Ocak içi aydınlatma tesisatı 

elektrik çarpması riski 

93 65 0,60 

Uygun Ortam 

Kömür ocağı grizu patlaması-toz 

patlaması riski, yangın riski,   

79 65 0,51 

Güvenli Ortam 

Tabanca boyacılığı sırasında 

yangın, patlama riski 

84 45 0,38 

Riskli İşyeri(1) 

Basınçlı Hava Tankı Patlaması 

riski 

79 35 0,28 

Riskli İşyeri(2) 

(1) Önlem seviyesi yeterli Tehlikeli hareket koruma puanı >50 olmalı 

(2) Önlem seviyesi yeterli Tehlikeli hareket koruma puanı >55 olmalı 

(3)  

 

Tehlikeli durum ve tehlikeli hareketler değerlendirildikten sonra Çizelge 9 kullanılarak 

değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeden sonra işyeri riskli bölgedeyse tekrar başa 

dönülerek ya alınan önlemler gözden geçirilerek ve ilave tedbirler alınarak veyahut de 

tehlikeli durumların önlenmesi ile ilgili hususlarda iyileştirme yapılarak riskler kontrol 

edilmeye çalışılır. 

 

5.1 Kontrol ve Denetim Faaliyeti Programlama (Alınan önlemlerin kontrol ve denetimi, 

Periyodik kontroller):Yukarıdaki tehlikeli durumlara karşı alınacak önlemler ile tehlikeli 

hareketlere karşı alınan önlemlerdeki her bir önlemin ve yöntemlerin etkin olup olmadıkları, 

koruma düzeylerinin devam edip etmediği, çalışanların maruz kaldıkları risk düzeyini azaltıp 

azaltamadığı gibi hususların kontrol edileceği kontrol noktaları oluşturulur. Elektrik çarpma 

riski ile ilgili olarak Çizelge 10 ve metan patlaması riski ile ilgili olarak Çizelge 11’te önlem 

aşamalarındaki kontrol noktaları görülmektedir. Bu aşamaların periyodik test ve kontrollerle 

koruma düzeylerinin belirlenmesi ve gerekiyorsa düzeltici faaliyet başlatılması gerekir. 

Tehlike/Risk 

(% Önleme Düzeyi) 

Elektrik/Elkt. Çarp. Kontrol Faaliyeti 

Tehlike Derecesinin 

azaltılması  

(%10-90) 

Azaltılamıyor. Yok 

Tehlikeyi sınırlandıran 

önlemler (%40) 

İzolatörler 

Yalıtım (ɸ=0,9) 
 İzolatör ve Yalıtım kont. 

 Aşırı Akım Koruma kont. 

 Temas noktaları kont. 

Riski oluşumunu önleyen 

önlemler  (%30) 

Topraklama 

(ɸ =0,6) 
 Topraklama bağlantıları ve Direnç ölçümü 

Riskin yayılmasını önleyen 

önlemler (%20) 

Kaçak Akım Rölesi 

(ɸ =0,8) 
 Röle Kont. 

 Tesisat kontrolü 

 Gerilim kontrolü  

Riskin etkisini azaltan 

önlemler (%10) 

Yalıtkan Paspas(ɸ=0,7) 

Yalıtkan Ayakkabı 

(ɸ=0,4) 

 Yalıtkan teçhizat kontrolü 

 KKD Kont 

ɸ= Önlemin efektif randımanı 

Çizelge 10-Elektrik Çarpması Risk Önleme ve Kontrol faaliyet çizelgesi 
 



Tehlike/Risk 

(% Önleme Düzeyi) 

Metan Gazı Metan Patlaması Kontrol Faaliyeti 

Tehlike Derecesinin 

azaltılması  

(%10-90) 

Metan Drenajı Kısmen  

%30 kadar 

Tehlikeyi sınırlandıran 

önlemler (%40) 

Havalandırma 

İle metan oranının patlama 

konsantrasyou altında tutulması 

(ɸ =0,7) 

 Hava Hızı Ölçümü 

 Metan ölçümü 

 Merkezi gaz izleme 

Riski oluşumunu önleyen 

önlemler  (%30) 

Muhtemel ateşleme kaynaklarının 

kontrol alına alınması 

(ɸ =0,7) 

 ATEKS standart Testi 

 Gerilim kesicilerin kontrolü 

 Kontrollü patlatma 

Riskin yayılmasını önleyen 

önlemler (%20) 

Toz veya Su Barajları 

(ɸ =0,9) 
 Barajların kontrolü 

Riskin etkisini azaltan 

önlemler (%10) 

Sığınma Yerleri, CO Maskeleri 

Ferdi Kurtarıcılar 

(ɸ =0,4) 

 KKD kontrolü 

 Ferdi Kurtarıcı Kontrolü 

ɸ= Önlemin efektif randımanı 

Çizelge 11-Metan Patlama riski önleme ve kontrol faaliyet çizelgesi 
 

Tehlike/Risk 

(% Önleme Düzeyi) 

Basınçlı Gaz 

Patlama 

Kontrol Faaliyeti 

Tehlike Derecesinin azaltılması  

(%10-90) 

Düşük Basınçla Çalışma Uygulanamaz 

Tehlikeyi sınırlandıran önlemler 

(%40) 

Basınç sensörü ile basıncı 

sınırlandırma 

(ɸ=0,7) 

 Tank basınç testi 

 Tankın Deformasyon Testi 

 Basınç sensörü testi 

Riski oluşumunu önleyen 

önlemler  (%30) 

Emniyet ventili ile basıncın 

tahliye edilmesi 

(ɸ=0,7) 

 Emniyet ventili testi 

Riskin yayılmasını önleyen 

önlemler (%20) 

Kompresörün çalışma alanı dışına 

alınması (ɸ=1) 
 Çalışanların kompresöre yaklaşmamaları 

konusunda uyarılması 

Riskin etkisini azaltan önlemler 

(%10) 

Hafif çatı   

ɸ= Önlemin efektif randımanı 

Çizelge 12-Basınçlı kap patlama riski önleme ve kontrol faaliyet çizelgesi 
 

Görüldüğü gibi metan patlaması riskini kaynağında önleyecek en önemli tedbir metan gazı 

drenajıdır, bu yeterli şekilde yapılamadığı zaman ise havalandırma ile metan oranını patlama 

konsantrasyonunun altında tutulmasını sağlamak en önemli bariyerdir. Havalandırmanın da 

sekteye uğraması ve patlama konsantrasyonuna ulaşılması durumunda gazı ateşleyecek 

ateşleme kaynaklarının kontrol altına alınması gerekir. Kontrol faaliyetleri de bu aşamaların 

kontrol ve denetim altında tutulmasını kapsar. 

  



6 SONUÇ VE ÖNERİLER 

Risk ve önlemlerin analiz edilerek alınan önlemlerin ne derece etkin olduğu ile ilgili sayısal 

bir hesaplama modeli oluşturulmaya çalışılan bu metotla işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği 

yönünden durumlarının daha objektif kıstaslarla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Hesaplama yöntemi biraz karışık olsa da bilgisayar programları yardımıyla hesaplama 

basitleştirilebilir, hatta işyerindeki şartlar ve riskler ve alınan önlemlerin veri olarak girilmesi 

halinde sonuçlar bilgisayardan alınabilir. 

Daha sonraki aşamada ise çıkan sonuçlar kabul edilebilir risk seviyesinin hesaplanmasında 

kullanılabilir. Bu seviyeye göre gerekirse düzeltici-önleyici faaliyet planlanabilir. 
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Tamamen kişisel bilgi ve tecrübeler ışığında hazırlanmış olup, özgün bir makaledir, her hangi bir alıntı 

içermemektedir. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
KARBONDİOKSİT VE BOĞUCU GAZLARLA İLGİLİ KAZALAR 

 
 
 

Harun ATILGAN 
Maden Mühendisi-Bakanlık Baş İş Müfettişi 



ÖZET  

Çeşitli işyerlerinin kapalı ortamlarında meydana gelen kazalar çoğunlukla metan zehirlenmesi 

olarak gösterilmektedir. Oysa bu çoğu zaman yanıltıcıdır. Aslında olay CO2 nedeniyle oksijen 

yetersizliği ve CO2’nin neden olduğu narkoz etkisi olduğu tezi savunulacaktır. Aşağıdaki 

özellikli kazalardan örneklerle meydana gelen kazaların nedenleri ile alınması gerekli 

tedbirler açıklanarak ve bu şekilde farkındalık oluşturmaya çalışılacaktır. 

1- 1986-Kamerun Nyos Volkanik Krater Gölü’nden sızan CO2 nedeniyle çevre köylerde 

meydana gelen toplu ölüm olayı (bin 700 ölü!!!) 

2- 1999-Tarsus Şehir merkezi kanalizasyon inşaatında meydana gelen kaza (4 ölüm),  

3- 2003-Adana, Atık Kağıt Geri Dönüşüm Fabrikasında meydana gelen kaza (3 ölüm)  

4- 2007-Adana-Ekim, Atık Su Arıtma Tesisinde meydana gelen kaza (3 ölüm, 2 yaralı),  

5- 2008-İskenderun-Ağustos, Krom Madeni Ocağında meydana gelen kaza (2 ölüm),  

6- 2009-Pozantı, Şalgam Suyu Üretim tesisinde meydana gelen kaza (1 ölüm) 

7- 2013-Muğla-Milas, Atık su arıtma tesisinde meydana gelen kaza (7 ölüm) 

Olaylarının nedenleri ile alınması gerekli tedbirler açıklanacaktır. 

ABSTRACT 

1- 1986-Cameroon Nyos Volkanic Krater Lake Disaster (1.700 dead!) 

2- 1999-Mersin/Tarsus City Center Sewer Construction accident (4 dead),  

3- 2003-Adana Waste Paper Factory accident (3 dead)  

4- Oct-2007-Adana, Waste Water Treatment plant accident (3 dead, 2 wounded),  

5- Agust-2008-Hatay/İskenderun Chrom Mine shaft accident (2 dead),  

6- 2009-Adana/Pozantı Turnip Juice Fermentation Factory accident (1 dead) 

7- 2013-Muğla-Milas, Atık su arıtma tesisinde meydana gelen kaza (7 ölüm) 

Carbon dioxide and chokedamp accidents will be released.  Measures will be discussed. 
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1. GİRİŞ 

Yeraltı kömür ocaklarında Metan (CH4), Hidrojen sülfür (H2S), ve Karbon monoksit (CO) 

gibi tehlikeli ve zararlı gazların bulunduğu madenciler tarafından bilinmektedir. Bu nedenle 

kömür ocaklarında bu gazların kontrolü hayati derecede önemlidir ve bütün çalışma süresi 

boyunca sürekli kontrol yapan özel ekipler oluşturulmuştur.  

Oysa metal madenlerinde ve diğer kapalı ortamlarda bu konu nedense hep ikinci, üçüncü, 

hatta en sona atılmıştır. Ancak karşılaşılan kazalar metal madenlerinde, taş içinde sürülen 

baca veya galerilerde, tünel inşaatlarında ve diğer kapalı ortamlarda (Yeraltı kablo kanalları, 

atık su kanalları, derin silolar vb.) tehlikeli ve zararlı gazların bulunabildiği kesin olarak 

kanıtlanmıştır.  

Bu çalışmada daha çok yaygın olarak karşılaşılan boğucu gazlar dikkate alınmıştır.   

2. OLAYLAR 

Aşağıda belirtilen olaylar ve kazaların bir kısmı benim tarafımdan incelenen kazalar, bir kısmı 

ise olayı yaşayanlarla yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilerdir ve bazıları da basındaki 

bilgilerden derlenmiştir. Aşağıda belirtilen görüş, bilgi ve kanaatler elde edilen kanıt ve 

bilgilerin tarafımdan değerlendirilmesi sonucu sadece benim kanaatim ve görüşümdür. Hiçbir 

kişi kurum görüşü veya resmi görüş ve bilgi değildir.   

Olay–1: 1986-Kamerun Nyos Volkanik Krater Gölü: Nyos Volkanik gölü sönmüş bir 

volkan bacasında oluşmuş bir krater gölüdür. Gölde gece vakti meydana gelen bir patlama 

sonrası volkanın eteklerinde kurulu köylerde yaşayan 1.700 kişi ile yüzlerce hayvan ölmüştür. 

Bitkiler olaydan zarar görmemiştir. Yapılan incelemede olayın volkandan sızan zehirli gaz 

olduğu düşünülmüş olsa da zehirlenmeyle ilgili bir bulguya rastlanmamıştır. Olayı inceleyen 

bilim insanları Nyos Krater Gölü’nde yaptıkları incelemede göl suyunda çözünmüş halde 

yüksek miktarda karbondioksit bulunduğunu tespit etmişlerdir. Bu karbondioksitin üstteki 

suyun basıncı nedeniyle ve tropik iklim yüzünden gök suyunun sirkülasyon yapmaması 

nedeniyle dışarıya çıkamadığını ve suda çözünmüş halde hapsolduğunu tespit etmişlerdir. 

Kraterde meydana gelen büyük çaplı bir heyelanın göl sularında aşırı bir dalgalanma ve 

çalkantı meydana getirmiş ve bu sırada suda hapsolmuş olan çok yüksek miktardaki 

karbondioksitin ani olarak açığa çıkmış olduğu ve kraterden aşağıya bir bulut gibi yayıldığı ve 

köylerin üzerini kaplayarak insan ve hayvanların ölümüne yol açtığı anlaşılmıştır.
8,9,10

  

Olay-2: 2008-İskenderun-Ağustos: Özel bir şirkete ait Antakya’da bulunan bir krom 

madeni ocağında desandreden üretim yapılması zorlaştığı için alt kotlardan düz galeri ile 

bağlantı kurulması maksadıyla 300 m galeri sürülmesi planlanmıştır. Galeri sürülürken işleri 

hızlandırmak için kapalı ortamda çalışabilen partikül filtreli bir galeri kepçesi alınmıştır. 

Galeri 180 m kadar ilerlemiştir. Kaza günü arında patlatma yapıldıktan sonra galeri kepçesi 



galeriye girerek pasanın bir kısmını temizlemiştir. Daha sonra arında kalan pasayı temizlemek 

üzere iki işçi görevlendirilmiştir. Görevlendirilen işçilerden biri bir süre sonra rahatsızlanarak 

dışarı çıkmak üzere çalışma yerinden ayrılmış, kısa bir süre sonra da diğer işçi rahatsızlanarak 

dışarı çıkarken daha önce dışarıya çıkmak üzere ayrılan işçinin çamurlu suyun içinde 

yüzükoyun yatar vaziyette olduğunu görmüş, daha sonra bu işçinin vefat ettiği anlaşılmıştır. 

Kazadan sonra yapılan incelemede vantüp borusunun aynadan 45–50 m kadar geride kaldığı, 

kazalının kanında CO bulunmadığı ve kazalının kalp krizinden öldüğü tespit edilmiştir. Kalp 

krizini oksijen yetersizliği, karbon dioksit, azot oksitler ve boğucu gazların tetiklemiş 

olabileceği düşünülmektedir. 

Olay-3: 1999-Tarsus/Mersin: Tarsus şehir merkezi kanalizasyon inşaatı sırasında 6 metrelik 

atık su bağlantı çukuruna inen işçi gazdan etkilenerek rahatsızlanmış, bunun üzerine 

arkadaşları onu kurtarmak maksadıyla birbiri ardına çukura inmiş ve onların da gazdan 

etkilenmesi sonucu aşağıya inen 4 işçi hayatını kaybetmiştir.  

Olay-4: 2003-Adana: Atık Kağıt Geri Dönüşüm Fabrikasında üretime bir hafta kadar ara 

verilmiş, daha sonra atık kağıt karıştırma ve öğütme kazanının temizliği için bir işçi kazanın 

içine girmiş ve gazdan etkilenerek bayılmıştır. Diğer arkadaşlarından biri onu kurtarmak için 

aşağıya inmiş ancak o da solunum yapamadığından bayılmıştır. Diğer işçi de panik ile aşağıya 

inmiş ve diğerleri gibi boğucu gazın etkisiyle kendinden geçerek yığılmış ve kurtarılamamış 

ve bu şekilde toplam üç işçi hayatlarını kaybetmişlerdir. 

Olay-5: Ekim/2007-Adana: Bir atık su artıma tesisindeki 6 m derinlikteki bir pompa 

çukurunda motor arızası için tamirat yapılacaktır. Arıza ekibi olay yerine gelir ve kapakları 

açarak metan ölçümü yapar. Metan düzeyinin yüksek olduğunu gören ekip şefi aşağıya 

inecek işçilere beklemelerini söyleyerek motorun elektriğini kesmek üzere panoya gider. Bir 

süre sonra işçilerden biri ekip şefinin “bekleyin!” talimatına rağmen (zehirli gazlar için 

hidrojen sülfür vb. filtreli) normal bir gaz maskesi takmış vaziyette dikey merdivenden 

aşağıya iner. Aşağıya indiğinde nefes alamadığını gören işçi gaz maskesini çıkarmasına 

rağmen solunum yapamaz ve kendinden geçerek çamurlu suyun içine düşer. Arkadaşlarının 

bayıldığını gören diğer işçiler de bir biri ardına panik halinde, tedbirsiz olarak aşağıya inip 

arkadaşını kurtarmak isterler. Ancak onlar da etkilenerek düşerler. Daha sonra kaza mahalline 

gelen diğer işçilerin müdahalesinden sonra kazalılar yukarıya çıkarılır. Ancak, kazalılardan 

üçü hayatını kaybeder. 

Olay-6: Ağustos-2008’de İskenderun’da bir krom madeni ocağında kuyudaki suyun 

boşaltılması için kuyunun içine dizel motorlu bir su pompası kurulmuştur. Su seviyesinin 

düşmesinden sonra motoru yeniden konumlandırmak için kuyuya inen işçi ile onu kurtarmaya 

inen diğer işçi hayatını kaybetmiştir. 



Olay-7: K.Maraş-Pazarcık’taki bir un fabrikasında temizlik için hububat silosuna giren iki 

işçi boğucu gaz nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 

Olay-8: Haziran/2013-Milas/Muğla: Atık su arıtma tesisinde 7 metre derinliğindeki depoda 

meydana gelen elektrik arızasına müdahale etmek için depoya inen ve belli aralıklarla 

kendisinden önce giden arkadaşına bakmak için atık su deposuna giren işçilerin ardından son 

olarak depoya inen ve kendi imkanlarıyla son anda baygın olarak yukarı çıkabilen İşletme 

Müdürü ile birlikte toplam 7 kişi hayatını kaybetmiştir. 

 

2.1. Kazalardaki Ortak Noktalar 

2.1.1. Gaz Ölçümü: Kazalardaki en önemli etken tehlikeli ve kapalı ortamlarda gaz ve hava 

ölçümü yapılmamış veya eksik ve yetersiz şekilde yapılmış olmasıdır. Çalışma ortamındaki 

patlayıcı ve yanıcı gazlar ile zehirli ve zararlı gazların ölçümleri yapılmakla birlikte bu 

ölçümler gazların özellikleri dikkate alınarak (hangi noktadan ne şekilde ölçüm alınacağını 

bilerek) etkin bir şekilde yapılmamış ve aslen en önemlisi oksijen seviyesi ölçülmemiştir. 

2.1.2. Eğitim: Kazalardaki bir diğer etken ise çalışanlara yaptıkları işler ve bu işlerde 

karşılaşabilecekleri riskler ve bu durumda nasıl hareket etmeleri gerektiği hususlarında yeterli 

eğitim verilmemiş olmasıdır. Olaylardaki hareket tarzı işçilerin tehlikenin farkında olmadığını 

veya çok az bilgiye sahip olduklarını, bu durumda nasıl hareket etmeleri gerektiğini 

bilmedikleri anlaşılmaktadır. Yeraltı maden ocaklarında ve diğer kapalı ortamlarda özellikle 

uzun süre kapalı kalmış bölümlerde açık alevli aydınlatma lambası kullanılması, oksijen 

seviyesinin düşük olduğu yerlerde gaz maskesi takılması, gazdan etkilenen arkadaşını 

kurtarmak için her hangi bir tedbir almadan ve orada kendisinin de rahatsızlanabileceğini 

düşünmeden aşağıya inilmesi bunun en açık kanıtıdır. 

2.1.3. Havalandırma: Kazaların meydana geldiği işyerlerinde çalışma ortamında yeterli 

havalandırma yapılmadığı, lokal havalandırma (vantüp vb.) teçhizatının yetersiz veya hiç 

olmadığı,  anlaşılmıştır. Özellikle kör bacalarda, kuyu ve desandre gibi yerlerde yerel olarak 

kullanılan vantüplerin yeterli vasıfta olmadığı, ek yerlerinden veya ateşlemeler ve nakliyat 

sırasında oluşan yırtıklardan hava kaçırdığı, temiz havanın kısa devre yaparak arına kadar 

ulaşamadan geri döndüğü ve bu nedenle kirli havanın tam olarak dışarı atılamadığı 

görülmektedir. Ayrıca ateşlemelerden sonra yeterli bir süre beklenmeden ve çalışma yerinde 

tehlikeli ve zararlı gazların ve oksijen oranının ölçülmeden tekrar çalışmaya başlandığı tespit 

edilmiştir. Özellikle boğucu ve zehirli gaz tehlikesi olan bölgelere girilirken seyyar, portatif 

hava üfleme (kompresör ve hava hortumu gibi kazayı hafif şekilde atlatılmasına yardımcı 

olacak) cihazlarının bulunmadığı görülmüştür. 

2.1.4. Emniyet Halatı: Kuyu, çukur veya tank gibi tehlikeli bölgeye inen işçilere emniyet 



kemeri ve emniyet halatı verilmediği, işçilerin acil durumlarda kurtarılması için her hangi 

(vinç, makara vb.) bir ekipman ve araç-gereç bulunmadığı görülmüştür. Zira bu tür 

durumlarda kazalıların en kısa sürede yukarıya çıkarılması çok önemlidir ve bunun için 

emniyet kemeri ve emniyet halatı olmadan kazalıların insan gücüyle yukarıya çıkarılması 

oksijen seviyesinin çok düşük olduğu bir ortamda çok zor hatta imkânsızdır. Hatta 

kurtarıcıların da hayati tehlikesi söz konusudur. 

2.1.5. İlk Yardım ve Kurtarma Ekipmanı: Pek çok kazada canlı olarak kurtulan kazalıların 

solunum yolunun açılması, suni teneffüs ve oksijen verilmesi gibi basit müdahalelerle ve 

kurtulması sağlanabilecekken kazalardan sonra kazalılara yeterli ilkyardım yapılmadığı, 

ilkyardım ve kurtarma kursu görmüş eleman olmadığı ve yeterli ilkyardım malzemesi, oksijen 

tüpü ve suni teneffüs cihazının bulunmadığı tespit edilmiştir.  

  



3. BOĞUCU GAZLAR: 

3.1. Metan (CH4): Bataklık gazı olarak da bilinen bu gaz organik maddelerin parçalanması 

ile ortaya çıkan renksiz, kokusuz, havadan hafif ve yanıcı bir gazdır.  

Özellikle kömür ocaklarında sıkça rastlanır. Bunun dışında atık su 

kanallarında organik maddelerin bozuşması sonucu oluşabildiği gibi, 

sedimenter orijinli yeraltı katmanlarından ve kömür damarlarından 

yeraltı sularına karışarak yüzeye çıkabildiği bilinmektedir. Bu nedenle 

metan gazı da oldukça tehlikeli ve dikkate alınması gerekli bir gazdır. 

Özellikle atık su kanalları, atık su arıtma tesisleri, atık kâğıt karıştırma tankları, 

hububat siloları, tarım işletmelerindeki bitkisel ve hayvansal atık depoları, çöp toplama 

merkezleri de muhtemel metan gazı kaynaklarıdır. Atık su kanallarından kaynaklanan metan 

gazının yayılma alanlarına bağlı olarak yeraltı kablo ve telefon kanalları da muhtemel 

metan tehlikesi olan yerler arasında yer alır. Bu nedenle bu türden işyerlerinde metan gazının 

sürekli olarak izlenmesi son derece önemlidir. Özellikle organik maddelerin bozuşması ve 

mayalanma zamana bağlı olduğundan oluşan metanın yoğunlaşması için belirli bir zaman 

geçmesi ve havadan hafif olan metan gazının yoğunlaşması için uygun ortamın bulunması 

gerekir. Metanın havaya göre yoğunluğu 0,55 olup, oldukça hafif olduğundan kapalı 

ortamlarda tavana yakın bölgelerde toplanır. Kuyu, silo, tank veya çukur gibi üzeri açık 

yerlerde de metan yoğunlaşması olabilir. Bu durumda bu gibi çukur yerlerin üst kısmında 

metan yoğunlaşırken taban bölgesinde ise karbondioksit bulunmaktadır. Bu da ileriki 

bölümlerde anlatılacağı gibi gaza bağlı meydana gelen kazalarda metanın tek suçlu 

olmadığını gösterir. Şurası unutulmamalıdır ki ister yeraltı kaynaklı olsun, ister mayalanma 

kaynaklı olsun metana karbondioksit de eşlik eder. Çünkü glikoz fermentasyonunda da, 

laktik asit fermantasyonunda da nihai ürünlerden biri mutlaka CO2 dir. Kömürleşmede ortaya 

çıkan ürünler arasında metan ile birlikte karbondioksit de vardır.
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Metan, esas itibariyle zehirli olmayan basit boğucu gaz sınıfına girer. Dokular üzerinde bir 

etkisi yoktur. Ancak metan konsantrasyonunun %10’u geçmesi durumunda oksijen yüzdesi 

%16’nın altına düşeceğinden, oksijensiz kalma sonucu ölüm meydana gelebilir. Ortamda 

%4–14 aralığında bulunması halinde patlama tehlikesi de vardır. Maden ve Taş Ocakları 

Tüzüğü-Md.-191’e göre çalışma ortamında %2 den fazla metan bulunan yerlerde çalışma 

durdurulur ve ocak terk edilir. Bu durumda işçilerin kurtarılması ve metanın temizlenmesi 

çalışmaları dışında işçi çalıştırılamaz. metan gazının patlama tehlikesi bulunmasından dolayı 

bu gibi ortamlarda çalışan personelin yeterli şekilde eğitilmiş olması ve açık alev ve elektrik 

enerjisi kullanımı ile ilgili disipline uymaları gereklidir. Bu konuda grizulu ocaklardaki 

standartlar, çalışma yöntemleri ve kontroller örnek alınmalıdır.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Methane-3D-balls.png


3.2. Karbondioksit (CO2): Karbon ihtiva eden organik maddelerin 

yanması ile oluşan havadan 1,53 kat ağır bir gazdır. Kapalı 

ortamlarda anfo (Amonyum nitrat + Mazot) ile yapılan patlatmalarda 

karbon (mazot)’nun yanması sonucu ortaya çıkar. Kapalı ortamlarda 

çalıştırılan dizel veya benzin motorlu iş  makinesi veya araçlardan da 

karbondioksit ortama yayılır. Bunlardan başka karbondioksit 

doğada volkanik bölgelerde yeraltında da bulunabilmektedir. Tabii 

maden sularındaki karbondioksitin kaynağı budur. Yeraltından karbondioksit çıkarılan 

sondaj işletmeleri mevcuttur. Ayrıca organik maddelerin bozuşmasına yol açan bazı mantar, 

küf ve mayalar da karbondioksit açığa çıkarırlar. Şekerin alkole dönüşmesi sırasında nihai 

ürün olarak alkol ve karbondioksit oluşur. Petrol ve doğal gaz da % 10 kadar karbondioksit 

ihtiva eder.  Karbondioksit endüstride gıda sanayi, demir-çelik sektörü, yangın söndürücüler, 

tarım ve çimento üretimi gibi çok çeşitli alanlarda gaz, sıvı ve kuru buz olarak 

kullanılmaktadır. Endüstrinin ihtiyacı olan karbondioksit ise çok çeşitli yollarla elde edilir. 

Başlıca üretim şekilleri ise baca gazları, kimyasal reaksiyon, mayalanma ve doğal 

kaynaklardır.  

Doğal karbondioksit, yeraltı kaynaklarından elde edilmektedir. Türkiye’de başlıca Denizli 

Kızıldere havzası, Niğde Kemerhisar havzası ve Aksaray havzasında sondajla 

karbondioksit üretilmektedir.  

Dünyada doğal karbondioksit dört temel kökenden (kaynaktan) oluşmaktadır, 

 Magmatik kökenli oluşum 

 Metamorfik kökenli oluşum 

 Jeotermal kökenli oluşum 

 Sedimenter kökenli oluşum 

Ülkemizde dört kökenli doğal karbondioksit yatakları da teşekkül etmiştir. Bu yataklar Orta 

Avrupa Ülkeleriyle birlikte dünyanın en zengin doğal karbondioksit sahalarıdır. MTA Genel 

Müdürlüğünün yapmış olduğu bilimsel arama çalışmalarına göre de ülkemizde çok zengin 

doğal karbondioksit sahalarının varlığı saptanmıştır.
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Karbondioksitin birçok yolla oluşuyor olması bir takım tehlike ve riskleri de beraberinde 

getirmektedir. Çalışma ortamlarında meydana gelen zehirlenme ve boğulmaların birçoğunun 

metan veya zehirli gaz olduğu rivayetleri dolaşsa da gerçekte birçoğunun gizli faili 

karbondioksittir. Çünkü işyerlerinde daha tehlikeli ve patlayıcı etkisinden dolayı metan ve 

zehirli gazların ölçümü yapılmakta, karbondioksit ise genellikle ölçülmemektedir. Bundan 

dolayı tehlikesi bilinmemektedir. Oysa atık su çukurları, tank ve silolar ve kuyu veya 

desandrelerde meydana gelen boğulmaların asıl faili karbondioksittir. Ölçümler genellikle 

üst kısımdan ve genellikle metan ölçülerek yapıldığından failin de metan olduğu 

zannedilmektedir. Oysa metan havadan hafiftir ve çukur ve kuyu gibi yerlerde toplanmaz. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Carbon-dioxide-3D-vdW.png


Karbondioksit havadan ağır olduğu için tabanda toplanırken metan üst kısımda toplanır ve 

ölçümde hatalı sonuç verir. Organik bozuşma nedeniyle metan ve karbondioksit oluşumunda 

ortaya çıkan gazın %5-60’ı metan %90-40 ise karbondioksittir. Bu oranlar zamana bağlıdır 

ve bozuşmanın ve reaksiyonun ilk aşamasında karbondioksit oranı % 90 seviyelerine yakındır. 

Geçen Süre  

(ay) 

Ortalama % Hacim 

CH4 CO2 N2 

0-3  5 88 5,2 

6-12 29 65 0,4 

18-24 47 53 0,4 

30-36 51 46 1,3 

42-48 48 51 0,4 

Örneğin şekerin alkole dönüşmesinde kullanılan mayalar, şekeri direkt olarak parçalayamazlar 

veya çok az parçalayabilirler. Bunun için melastaki şekerin, sülfirik asit ilavesiyle, Glikoz ve 

Frutoz’a parçalanması sağlanır. 

  

 

 

 

Şeker, Glikoz ve fruktoz’a 

parçalanır (Bu hadiseye İNVERSİYON denilir. Glikoz veya fruktoz, maya tarafından 

parçalanarak, Etil Alkol ve CO2 ‘e dönüştürülür. Reaksiyon ekzotermik olduğundan, her bir 

kg. alkol için, 1.200 kjoule enerji açığa çıkar.7
 

Görüldüğü gibi reaksiyonun başında çok büyük organik moleküller parçalanırken ilk olarak 

yoğun miktarda karbondioksit açığa çıkmaktadır.  

Tank, kuyu veya silo gibi yerlerde bu oluşun gazlar hemen ayrışır, çünkü karbondioksit ile 

metanın yoğunluğu arasında yaklaşık 2,6 kat fark vardır. Bu nedenle karbondioksit tabana 

çökerken metan üst kısımda toplanır. Üst kısımdan yapılacak ölçüm metanın havayla 

karışmasından dolayı düşük ölçülebilir. Unutulmaması gereken şu kural akıldan 

çıkarılmamalıdır. Eğer bir yerde metan geliri varsa mutlaka karbondioksitte ona eşlik eder.  

Gaz 
% hacim 

(kuru) 
Gaz 

% hacim 

(kuru) 

Metan 45-60 Sülfürler 0-1 

Karbondioksit 40-60 Amonyak 0,1-1,0 

Azot 2-5 Hidrojen 0-0,2 

Oksijen 0,1-1,0 Karbonmonoksit 0,-0,2 

Çizelge 1 Organik atıklardan elde edilen depo gazının bileşimi [2] 



%40-90 CO2 Yoğun Bölge
(*)

 

 

%5-50 CH4 Yoğun Bölge
(*)

 

 

Şekil 1. Organik bozuşma sonrası oluşan metan 

ve karbondioksit oranları 
(*) 

Oranlar bozuşmanın reaksiyon süresine bağlıdır. 

 

 

Yeraltı kaynaklı karbondioksit ise maden ve tünel inşaatlarında dikkat edilmesi gereken bir 

husustur. Fay, çatlak veya karstik boşluklar yoluyla sızabilir ve/veya yeraltı suları yoluyla 

taşınabilir. Özellikle yeraltı karbondioksit yataklarının bulunduğu bölgelerde daha dikkatli 

olunmalıdır. Kömür ocaklarında da metan ile birlikte karbondioksit de açığa çıkar. Bu 

nedenle desandre ve kuyu gibi yerlerin üst kısmında metan ölçülebiliyorsa taban zonunda 

karbondioksit yoğunlaşmış olabilir. Kaza 

incelemeleri ve tanık ifadelerinde karbondioksit 

seviyesinin 50-70 cm seviye farkında önemli 

oranda değiştiğini göstermiştir. Olay-1’deki 

kazada köye yaklaşmakta olan kamyonda 

bulunanların karbondioksitin gelişini bir bulut 

halinde gördüğünü şoför mahallinde 

bulunanların öldüğü, ancak kamyonun 

üzerindeki yolcuların kurtulduğu ifade 

edilmiştir. Bu da çukur, kuyu ve desandre gibi 

yerlerde yapılacak ölçümlerin ne derece iyi 

yapılması gerektiğinin bir göstergesidir. 

Şehir ve dağlık bölgelerde değişmek üzere 

atmosfer havasında ortalama % 0,03–0,04 

(300–400 ppm) nispetinde, egzozda ise % 13 

nispetinde bulunur. Ulusal iş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatımıza göre işyeri havasında 

bulunmasına müsaade edilen karbondioksit miktarı 9.000 ppm (%0,9), American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) Standardına göre ise 5.000 

ppm (%0,5)dir.
5
 Acil tehlike sınır değeri ise 40.000 ppm (%4) (Immediately Dangerous To 

Life or Health-IDLH) dir. 50.000 ppm de 30 dakika marûziyet sarhoşluk, 70.000-100.000 

ppm de birkaç dakika marûziyet bilinç kaybına neden olmaktadır.
Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

  

Karbondioksit etkilenmelerinde de özel bir tedavi ve ilk yardım şekli yoktur. Kazalı derhal 

açık havaya çıkarılır ve suni teneffüs cihazıyla oksijen verilerek hastaneye ulaştırılır. Suni 

teneffüs sağlık ekipleri gelinceye ve hastaneye ulaştırılıncaya kadar devam etmelidir. 

  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Atmosfer
http://tr.wikipedia.org/wiki/Egzoz


 

Ortam Havasındaki CO2 Oranı İnsan sağlığına etkisi 

% 0,03–0,04 (300–400 ppm) Normal atmosfer havasında bulunan miktar. 

% 13 Egzoz gazında 

%0,9 (9.000 ppm) İşyeri havasında bulunmasına müsaade edilen 

karbondioksit miktarı (Ulusal Mevzuat) 

%0,5 (5.000 ppm) İşyeri havasında bulunmasına müsaade edilen 

karbondioksit miktarı (ACGIH) 

% 4 (40.000 ppm) Acil tehlike sınır değeri IDLH 

% 5 (50.000 ppm) 30 dakika marûziyet baş dönmesi, sarhoşluk 

% 7-10 

(70.000-100.000 ppm) 

Bir kaç dakika marûziyet bilinç kaybına neden olmaktadır. 

Çizelge 2- Karbondioksitin marûziyet sınır değerleri ve insan sağlığına etkileri
Hata! Yer işareti 

tanımlanmamış.
 

 

 

4. MUHTEMEL BOĞUCU GAZ TEHLİKESİ OLAN İŞYERLERİ VE ORTAMLAR: 

Yeraltı kömür ocakları: Kömür kazısı ile birlikte önemli oranda metan ve karbondioksit 

açığa çıkar. Bununla birlikte kömürün yan kayaçları içindeki boşluklarda da metan ve 

karbondioksit bulunabilir. Metan gazının bulunabildiği bütün ortamlarda karbondioksitin de 

bulunması kuvvetle muhtemeldir. 

Yeraltı Maden Ocakları: Yeraltı maden ocaklarında her türlü tehlikeli ve zararlı gaz ve 

boğucu gaz ihtimali her zaman nevcuttur. Ayrıca her türlü patlatma sonrası ve işyerinde 

kullanılan her türlü dizel motorlu araçlardan çalışma ortamına önemli oranda karbondioksit ve 

azot oksitler yayılır.  

Tünel İnşaatları: Yeraltı ocaklarında son yıllarda oldukça yaygın ve yoğun şekilde dizel 

motorlu iş makinesi kullanılmaya başlanmıştır. Bu da ocak havasında tehlikeli gazlar 

açısından artış demektir. Bu konu da dikkate alınarak havalandırma sisteminin yeniden 

gözden geçirilmesi gerekir. Zira hem ateşlemelerden ve hem de dizel veya benzinli araçlardan 

önemli miktarda zehirli, zararlı ve boğucu gaz açığa çıkmaktadır. 

Son yıllarda yeraltı maden ocaklarında ve tünel inşaatlarında dizel motorlu iş makinesi 

kullanımı partikül filtre sayesinde artış göstermiştir. Partikül filtrenin çalışma prensibi dizel 

motorun egzozundan çıkan zehirli ve boğucu gazların bir filtreden geçirilerek zararlı gazların 

tutulması ve egzoz gazının bir kısmının emme manifortuna geri beslenerek yanmamış ve 

zararlı gazların yakılarak yok edilmesi prensibine dayanır. Ancak bu kapalı ortamda 

araçlardan çıkan karbondioksit miktarını değiştirmez, bu nedenle yeterli oksijen sağlanıp 

sağlanmadığı, bunun kapalı alanlarda kullanılabilmesi için aracın yeterli emisyonu sağladığı 

belirli periyotlarla test edilmeli ve bu araçları kullanan operatörler mutlaka eğitimden 

geçirilmelidir.  



  



Kuyu-Desandreler: Kuyu ve desandreler ağır gazlar ve karbondioksit için uygun yoğunlaşma 

yerleridir.  

Atık Su Kanalları ve Fosseptikler: Atık su kanallarında her türlü tehlikeli ve zararlı gaz 

bulunduğu var sayılarak hareket edilmelidir. Çünkü atıkların cinsi miktarı ve etkileşimleri 

kontrol edilemez. Bu nedenle bu tür ortamlara girilirken tehlikeli ve zararlı gazlar ile 

birlikte mutlaka oksijen oranı ölçülmelidir. Ayrıca her türlü tehlikeli ve zararlı gazın 

ortama yayılabileceği kabul edilerek bu kanalların ve bağlantılı yerlerinin mutlaka alev 

geçirmez havalandırma menfezleri bulunmalı ve buraya bağlanan diğer kanallarla arasında 

oluşan gazın yayılmasını önlemek üzere mutlaka sifon tertibatı bulunmalıdır. 

Yeraltı kablo kanalları: Yeraltı kablo kanalları da zehirlenme riski olan yerlerdir. Bütün 

kablo kanalları bir şekilde atık su kanallarına bağlıdır. Çünkü yağmur suyunun kablolara zarar 

vermemesi için bu gereklidir. Bundan dolayı da atık su kanalları yoluyla tehlikeli ve zararlı 

gaz sızma ihtimali vardır. Bunu önlemek için kablo kanalları ile atık su kanalı arasında sifon 

tertibatı yapılmış olmalıdır. Ancak kurak mevsimlerde sifondaki suyun buharlaşması ile bu 

koruma ortadan kalkar ve sızıntı meydana gelebilir. Hatta aynı tehlike atık su kanalı ile 

sifon bağlantısı iyi yapılmayan konut ve işyerleri için de geçerlidir. Kablo kanalları için ayrıca 

son yıllarda ülkemizde kullanılmaya başlayan doğal gazın boru hatları yoluyla sızıntı tehlikesi 

de göz ardı edilmemelidir. 

Yeraltı su kuyuları: Karbondioksit ve metan gazı suda çözünebilen bir gaz olduğu için 

yeraltı suları yoluyla taşınıp yüzeyde açığa çıkabilmektedir. Suyun depolandığı depolara gaz 

sızıp sızmadığı kontrol edilmeli, gaz geliri varsa gaz ayırıcı sistemler veya deponun 

havalandırılması sağlanmalıdır.  

Gıda Sanayi: Gıda sanayiinde nişasta, alkol üretimi, fermente işlemler ve mayalanma vb. 

işlemler sırasında bol miktarda metan ve karbondioksit açığa çıkar. Hububat, un, irmik, 

hayvan yemi vb. organik madde siloları da organik maddelerin çürümesi sonucu olası metan 

ve karbondioksit kaynaklardır. 

Kağıt sanayi: Kağıt hamuru hazırlama işleri sırasında kağıt hamurunun bozuşması ile metan 

ve karbondioksit gazı açığa çıkabilir. Özellikle atık kağıtların çok hızlı şekilde bozuştuğu 

kağıt fabrikalarında çalışanlarca bilinmektedir ve bu nedenle atık kağıt depolarında da bu 

hususa dikkat edilmelidir. 

Karbondioksit-Kuru Buz Üretim Tesisleri-Depoları: Bu tür tesislerde sızan gazın 

yoğunlaşabileceği bodrum, menhol, kanal gibi yerlere dikkat etmek gerekir. Ayrıca 

karbondioksitli yangın söndürme tüpü dolum tesislerinde de bu hususa dikkat edilmelidir. 

LPG ve karbondioksitli ağır gaz içeren yangın tüplerinin bodrum gibi yerlerde depolanmaması 

gerekir.  



 

5. ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER: 

5.1. Hayat kaynağımız Oksijen (O2):  

Bütün canlılar için vazgeçilmez ve hayatın kaynağı olan oksijen çalışma ortamı havasında 

yeterli oranda bulunmaması durumunda çok ciddi hayati tehlikeler ortaya çıkar. Normal 

koşullarda çevremizi kuşatan atmosferimiz % 78 Azot, %21 Oksijen ve %1 ise 

karbondioksit ve diğer gazlardan oluşur. Oksijen oranı çalışma ortamında çok çeşitli 

nedenlerle azalabilir. Bu nedenlerin başlıcaları; 

 Organik ve inorganik maddelerin (ağaç, kayaç, cevher) oksidasyonu ve bozuşması, 

 Ocak yangınları, 

 Kömür tozu ve metan patlamaları, 

 Patlayıcı maddelerle yapılan ateşlemeler 

 Kömür ve çevre kayaçlardan CO2 ve CH4 gibi gazların havaya karışması. 

 Çalışanların solunumu, 

 Patlarlı motorlar ve egzost dumanları, 

 Açık alevli lambalar. 

Oksijen oranının çeşitli nedenlerle azalması bir takım hayati tehlikelerin ortaya çıkmasına yol 

açar. 

Ancak meydana gelen kazalar göstermektedir ki; ani olarak düşük konsantrasyonda oksijenli 

ortama girilmesi halinde bu etkiler çok daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Örneğin çalışma ortamındaki oksijen seviyesi yavaş, yavaş %14’e kadar düşmesi halinde 

etkilenme çizelge-3’te olduğu gibidir ve yaşama şansı daha fazladır. Oysa ani olarak oksijeni 

%16-17 olan bir çukura inilmesi halinde sonuçlar çok daha dramatik bir hal almakta âdeta 

narkoz etkisi yaparak kişiler şoka girmekte ve hayatını kaybetmektedirler. 

O2 içeriği (%) Etkisi 

% 21 – ≥19 Çalışılabilir sınırlar 

% <19–16 Önemli etkisi yoktur. Çalışılamayacak sınırlar 

% 16–12 Sık ve derin soluma, koordinasyon bozukluğu 

% 14–10 Emosyonal düzensizlik, Sık soluma, bulantı ve halsizlik  

% 6-10 Bulantı, kusma, letarji, bilinç bozulması 

% <6 Bayılma, apne, asistoli 

Çizelge 3- Oksijen Azalmasının Etkileri:
 Hata! Yer işareti tanımlanmamış. , 6, 7

 

Aynı durum yüksek irtifa için de geçerlidir. Bir kişi helikopterle deniz seviyesinden 5.500 m 

yükseklikteki bir dağın zirvesine her hangi bir intibak süresi geçmeden çıksa, çok kısa sürede 

rahatsızlanarak solunun yapamaz hale gelir. Derhal basıncın yeterli seviyede olduğu irtifaya 



inmezse ölüm kaçınılmazdır. Çünkü 5.500 m. deki hava basıncı deniz seviyesine göre %50 

daha azdır. Bunun için dağcılar tırmanış sırasında ara kamplarla irtifaya bağlı düşük basınç 

koşullarına ve oksijen azlığına alışmaya çalışırlar. 

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatımıza göre göre çalışma havasında % 19 dan az oksijen 

bulunan yerde çalışma yapılamaz. 

Bu nedenlerden dolayı çalışma ortamındaki en kritik konu oksijen oranıdır. Çünkü hayati 

derecede önemlidir. Tehlikeli ve zararlı gaz bulunma ihtimali olan yerlere girilmeden önce 

aşağıdaki hususların dikkatli bir şekilde gözden geçirilmesi gereklidir. 

5.2. Hazırlık: 

 Girilmesi gerekli yerde ne gibi tehlikeli ve zararlı gazların bulunabilirliği araştırılmalıdır. 

Girilecek yerin plan ve projesi üzerinden havalandırma menfezleri ve yerleri, tehlikenin 

nereden kaynaklanabileceği gibi hususlar gözden geçirilmeli gerekli önlemler alınmalıdır. 

İmkân varsa havalandırma kanalları açılmalı, gerekirse cebri havalandırma (fan, vantüp vs) 

araçlarıyla havalandırma sağlanmalı, tehlikenin kaynaklandığı yerler tespit edilebiliyorsa bu 

bölgeler kapatılmalıdır.  

 Özellikle tehlikeli gazın türüne göre bu 

gazların muhtemel toplanma alanları tespit 

edilmeye çalışılmalıdır. Metan gazı havadan 

hafif olduğundan üst kısımlarda (fere, baca, 

başyukarı vb.), karbondioksit çukur (kuyu, 

desandre vb.) kısımlarda toplanır. Ancak 

tehlikeli ve zararlı gazlar hiçbir zaman tek 

başına bulunmaz (metanla karbondioksit, 

karbonmonoksit ile karbondiosit vb.), bu 

nedenle ölçümlerin buna göre yapılması 

gerekir. 

 Uzun süre kapalı kalmış yeraltı maden 

ocaklarının yeniden açılması sırasında planlı 

ve tedbirli hareket edilmelidir. Gerek organik 

maddelerin bozuşması ve gerekse de yeraltı 

kaynaklı olarak metan ve karbondioksit 

seviyesinin belirli bölgelerde yoğunlaşmış 

olabileceği unutulmamalıdır.  

  
Şekil 2 Ölçüm aparatı ve ölçüm noktaları 



 Yapılan araştırma sonucunda tehlikeli ve zararlı gaz tehlikesi olduğu anlaşılan işyerlerinde 

bir kurtarma ve tahlisiye ekibi oluşturulmalı ve yeterli donanım, araç gereç ve ilk yardım 

ekipmanı ve mutlaka yeteri kadar suni teneffüs cihazı ve oksijen tüpleri ile donatılmalıdır. 

Ayrıca eğitim ve tatbikatlarla teorik bilgiler uygulanabilir hale getirilmelidir.
8,9

 

 Bütün bu hazırlıkların işyeri için hazırlanacak “Risk Analizi” ve “Acil Eylem Planı” ile 

birlikte yapılması hem mevzuat açısından bir zorunlu ve hem de işlerin planlı ve programlı 

şekilde yapılması açısından gereklidir. 

Tehlike/Risk Boğucu gaz-Yersiz Oksijen/Boğulma Koruma oranı 

Tehlikeyi kaynağında azaltan 

önlemler 

Boğucu gazların drenajı 

Boğucu gaz emici sistemler 

% 5-90 

Tehlikeyi sınırlandıran 

önlemler 

Havalandırma ile ortam havasındaki boğucu gaz 

yoğunluğunun düşürülmesi 

% 40 

Riski oluşumunu önleyen 

önlemler. 

Ortama girmeden önce oksijen, boğucu, zehirli 

tehlikeli ve zararlı gaz ölçümü yapılması, 

% 30 

Riskin artmasını-yayılmasını 

önleyen önlemler  

-Çalışma sırasında ortama ilave havalandırma 

yapılması,  

-Acil müdahale ekibi bulundurulması 

% 20 

Riskin etkisini azaltan 

önlemler 

Oksijenli Ferdi Kurtarıcı, Solunum maskeleri, 

Acil Kurtarma halatı, Vinç vb. kurtarma araçları 

Oksijen tüpü ve solunum maskesi 

% 10 

 

5.3. Eylem: 

 Tehlikeli bölgeye girilmeden önce 

mutlaka detaylı gaz ölçümü yapılmalı ve 

her hâlükârda mutlaka oksijen oranı 

ölçülmelidir. Tehlikeli ve zararlı 

gazların oranı emniyetli sınırlar içine 

çekilinceye kadar bu bölgeye 

girilmemelidir.  

 Kuyu, silo veya tank gibi gaz 

tehlikesi olan bölgeye girecek ekipte en 

az 3 kişi bulunmalıdır. Bu kişilerin biri 

tehlikeli bölgeye girerken diğer iki 

kişiden biri tedbir maksadıyla 

teçhizatlarını kuşanmış halde emniyetli 

bölgede bulunmalıdır. Çukur, silo veya 

kuyu gibi tehlikeli bölgelere inen kişiye Şekil 3-Kapalı ortama giriş ve ekip çalışması  



emniyet kemeri ve emniyet halatı bağlanmalı ve acil durumda yukarıya çekmek için vinç, 

caraskal veya makara düzeneği tedarik edilmelidir. Çünkü bir insanın bu gibi bir yerden nefes 

bile alınamayan yerden insan gücüyle çıkarılması son derece güçtür. 

Ayrıca acil durumda kullanılmak üzere 

gazdan etkilenen kazalılara veya kurtarma 

için tehlikeli bölgeye inen işçilere temiz 

hava verebilmek için portatif hava üfleme 

cihazları (kompresör, fan, vantüp vb.) hazır 

bulundurulmalıdır. Hatta aşağıya inen 

işçiler veya kurtarma ekipleri ile birlikte 

hava üfleme cihazları da çalışır vaziyette 

tutulmalı bu şekilde muhtemel tehlike ve 

risklere karşı tedbirli davranılmalıdır. 

 Gaz maskeleri acil durumlarda tehlikeli 

bölgeden kurtulmak maksadıyla kullanılan 

koruyuculardır. Gaz maskeleri tehlikeli ve 

zararlı gaz bulunan yerde uzun süreli 

çalışmak için değildir ve hiçbir şekilde 

%18’den az oksijen bulunan ortamlarda kullanılamamalıdır. Gaz maskeleri sadece yeterli 

oksijen bulunan yerlerde ve kısa bir süre için kullanılabilir. Çünkü gaz maskelerinin tehlikeli 

ve zararlı gazları tutarak oksijen seviyesini artırma gibi bir fonksiyonu yoktur. Gaz maskesi 

sadece tehlikeli ve zararlı gazları insana zarar vermeyecek belirli bir orana kadar filtrede 

tutarak kişinin bu zararlı gazların etkilerinden korunmasını sağlar.  

5.4. Kurtarma: 

 Alınan tedbirlere rağmen veya tedbirsiz davranılması sonucunda her hangi bir kaza 

meydana gelmiş ise kurtarma ekibi sakin davranmalı, yeterli ekipman olmadan tehlikeli 

bölgeye girmemelidir. Hatta aşağıya inmektense öncelikle fan, kompresör, vantüp gibi hava 

üfleme cihazlarıyla kazalının bulunduğu yere hava üflenmelidir. Her işyerinde mutlaka bir 

kompresör vardır, olmasa bile bütün kamyonların fren ve debriyaj sistemini çalıştıran basınçlı 

hava tankı mevcuttur, uzun bir hortum ile hava vermekte kullanılabilir. Bu müdahale olayın 

dramatik sonuçlarını büyük oranda hafifletebilir. Kurtarma maksadıyla tehlikeli bölgeye giren 

kişilere de mutlaka emniyet kemeri ve emniyet halatı verilmeli ve bu bölgeye gaz maskesi 

yerine mutlaka ferdi solunum cihazı takılmış vaziyette girilmelidir.  

 Tehlikeli bölgede kalmış kişiler sakin davranmalı ve böyle bir ortamda kaldığını anladığı 

andan itibaren eğer mümkün ise derin nefes almadan, hatta nefesini tutarak tehlikeli bölgeden 

Şekil 4 Kapalı ortamda çalışma ve havalandırma 



uzaklaşmaya çalışmalıdır. Zira derin nefes alınması anestezik etki ile bayılma veya halsiz 

kalmaya neden olmakta ve bu da kazalıları hareketsiz kılarak kaza mahallinden kaçmalarına 

engel olmaktadır. Bir kişi nefesini tutarak 50-100 m kadar ilerleyebilir, 10-15 basamak 

merdiven çıkabilir. Bu kadarlık bir çaba ile riskli bölgeden önemli ölçüde uzaklaşılabilir. Zira, 

çukur veya tank gibi yerlerde birkaç metre yükseklik farkı oksijen seviyesinde hatırı sayılır bir 

artış sağlayabilir. 

4.5. İlk Yardım: 

Kurtarma sırasında en önemli hususlardan biri ise acil tıbbi müdahale ve ilk yardımdır. Acil 

müdahalenin ilk 5–10 dakikası çok önemlidir. Çünkü beynin oksijensiz kalma süresi 5–10 dk 

arasındadır. Birçok kazada canlı olarak kurtarılan kazalıların yeterli ilk yardım 

yapılmadığından hastanede hayatlarını kaybettiği görülmüştür. Bu nedenle işyerinde mutlaka 

yeterli ilk yardım eğitimi almış kurtarıcılar bulunmalı ve kurtarılan kazalılara hastaneye 

ulaşıncaya kadar suni teneffüs cihazıyla oksijen verilmelidir. Bütün zehirli gaz ve boğucu gaz 

etkilenmelerinde oksijen ile suni solunum uygulanabilir ve son derece etkilidir. Ancak en 

önemli husus suni teneffüsün süresi ve uygulama şeklidir. Oksijen verilmesi ve suni teneffüs 

kazalılar hastaneye ulaştırılıncaya kadar devam etmelidir.  

 

 

5. SONUÇ 

Tecrübeler ve meydana gelen iş kazaları göstermiştir ki, tehlikeli ve zararlı gazların kapalı 

ortamlarda her zaman bulunması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle tehlikeli ve zararlı gazlar 

çalışma ortamında mutlaka kontrol altında tutulması ve izlenmesi gereken bir konudur. 

Çalışma ortamlarındaki muhtemel tehlikeli ve zararlı gazların neler olabileceği, nerelerden 

kaynaklanabileceği, ne gibi tedbirler alınması gerektiği gibi hususlar tecrübeler ve karşılaşılan 

olayların ışığında edinilen tecrübeler bu bildiride aktarılmaya çalışılmıştır. Özetle işyerlerinde 

bu tür risklere karşı; etkili ve düzenli bir gaz ölçümü yapılmalı, maruziyet sınır oranlarına 

dikkat edilmeli, çalışanların eğitilmeli ve bilgilendirilmeli, acil eylem planları yapılmalı ve 

acil kurtarma ekipmanı ve ilkyardım elemanı bulundurulmalıdır. 

  



6. EKLER: 

6.1. Maruziyet Sınır Oranları:
(Hata! Yer işareti tanımlanmamış., Hata! Yer işareti tanımlanmamış., 5)

 

ADI 
TLV (ppm) IDLH 

(ppm) 

(*) 

Alt ve Üst Pat. Sınırı 

(havada % vol) OSHA 
(PEL) 

NOISH ACGIH 

CO 50 35 25 1200 12.5 - 75 

SO2 2 2 2 100 - 

H2S - 10 10 100 4 - 48 

HCN 10 4.7 4.7 50 5 - 40 

CO2 5.000 5.000 5.000 40.000 - 

NO2 5 1(STEL) 
3(TLV) 

5(STEL) 
20 - 

NO 25 25 50 100  

H2     4 - 76 

CH4     5 - 15 

(*) IDLH: İnsan sağlığının acil tehlikede olmaya başladığı sınır değeri ifade eder.  

Çizelge 4- Tehlikeli ve zararlı gazlar ve müsaade edilen sınır oranları. 

6.2. Birim Açıklamaları: 

ppm: Hacim yönünden milyonda bir demektir. (ml/m
3
) 

TLV-TWA (Eşik sınır değer - zaman ağırlıklı ortalama / Threshold Limit Value -Time 

Wieghed Avarage) Günde 8, haftada 40 saat çalışma süresince uzun süreli ve tekrar edilebilen 

maruziyetlerde çalışanların sağlığını bozmayacak zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyondur.  

TLV-STEL (Eşik sınır değer- Kısa süreli maruziyet sınırı / Thereshold limit value-Short term 

exposure limit) Bir çalışma gününün herhangi bir anında aşılmaması gereken 15 dakikalık 

zaman ağırlıklı ortalama maruziyet sınırıdır. Maruziyetler 15 dakikadan uzun olmamalı ve bir 

günde 4 defadan fazla tekrarlanmamalıdır. Ardı ardına gelen maruziyetler arasındaki süre en 

az 60 dakika olmalıdır. 

TLV- Celling (Eşik sınır değer- Tavan değer /Thereshold limit value / Ceiling) Bir çalışma 

gününün herhangi bir anında aşılmaması gereken değerlerdir. 

MAK; (Maximum Allowable Concentration;)Müsaade edilen Azami Konsantrasyon. Çeşitli 

kimyasal maddelerin kapalı işyeri havasında bulunmasına müsaade edilen ve orada günde 

sekiz saat çalışacak olanların sağlıklarını bozmayacak olan azami miktarlarına MAK değer 

denir. 



PEL: Permissible Exposure Limit (OSHA)-İzin verilen “müsaade edilebilir” konsantrasyon 

LEL (Lower Explosion Limit)(Alt Patlama Sınırı): Yanıcı bir maddenin, parlamanın 

oluşması için hava içinde olması gereken minimum oranını ifade eder. Örneğin; % 5 LEL 

değeri demek, o maddenin yanması için 100 birim hacimdeki havada en az 5 birim hacminde 

yanıcı madde buharı bulunması demektir. Bu ifade yanıcı gazlar için kullanılmaktadır. Katı ve 

sıvı fazlar için anlamsız bir ifadedir. 

UEL (Upper Explosion Limit)(Üst Patlama Sınırı): Yanıcı bir maddenin hava içinde 

yanmasını sürdürebileceği en üst sınırı tanımlamaktadır. Ortamdaki parlayıcı gaz oranı bu 

değeri aştığında yanma daha fazla devam etmeyecektir. 

IDLH (Immediately Dangerous To Life or Health: Çalışma ortamı havasında bulunması 

durumunda insan sağlığını acilen tehlikeye atan değeri ifade eder. (Çalışma ortamında 

bulunabilecek maksimum oran demek değildir.) 

6.3. İlgili Mevzuat: 

1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

2. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği   

3. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik   

4. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 

6. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 

7. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili 

Yönetmelik  

8. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 
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ÖZET 

Kömür madeni işletmeleri dışındaki işyerlerinde  

1- Ağustos-1992, Tekirdağ/Çorlu Mensucat Fabrikası metan patlaması  

(32 ölüm, 84 yaralı),  

2- 1993-İstanbul/Ümraniye Çöp Toplama Alanı metan patlaması (27 ölüm, 12 kayıp) 

3- 1985-Kayseri/Yahyalı’da kurşun-Çinko Madeni Metan Patlaması  (1 ölüm 2 yaralı),  

4- 2005 Pozantı-Çamlıbel-Patlama sonucu 2 ağır yaralı 

5- 2012-Haziran-G.Antep/Nizip Hancağız Barajı’nda  Metan Patlaması (2 ölüm),  

6- 2012-Mayıs-G.Antep Oto Boya Atelyesi Metan Patlaması (4 ölüm, 3 Ağır yaralı)  

7- 2013 Pozantı-Çamlıbel-Ofiyolitik zondan metan geliri 

8- 2013 Mersin-Kazanlı-Makarna fabrikasında patlama (1 ölüm, 2 yaralı) 

Yukarıdaki işyerlerinde meydana gelen metan patlamaların nedenleri ile alınması gerekli 

tedbirler açıklanacaktır. Değişik işyerlerinde meydana gelmiş özellik arz eden kazalardan 

örnekler verilerek, metan gazının hangi koşullarda oluştuğu ve patlamaya neden olduğu 

anlatılmaya çalışılmış ve bu şekilde farkındalık oluşturmaya çalışılmıştır. 

ABSTRACT 

Coal-mining enterprises except in the workplaces 

1- Agust-1992, Tekirdağ/Çorlu Textile Factory methane explosion (32 dead, 84 injured),  

2- 1993-İstanbul/Ümraniye Waste storage methane explosion (27 dead, 12 casualty) 

3- 1985-Kayseri/Yahyalı Pb-Zn mine methane explosion (1 dead 2 injured),  

4- 2005 Pozantı-Çamlıbel- Cromite mine explosion (2 injured) 

5- 2012-June G.Antep/Nizip Hancağız İrrigation Dams metane explosion (2 dead),  

6- 2012-May G.Antep Auto paint Shop methane explosion (4 dead, 3 wounded) 

7- 2013 Pozantı-Çamlıbel- metane welding from ofiyolit zone  

8- 2013 Mersin-Kazanlı- macaroni factory explosion 1 dead 2 injured 

methane explosion as so to measures to be taken will be announced. 

Kömür Madeni Dışındaki Metan Patlama Kazaları 

Coal Mines Excluding Methane Explosion Accidents 

Harun ATILGAN 

Maden Mühendisi-Bakanlık Baş İş Müfettişi 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 



1. GİRİŞ 

Yeraltı kömür ocaklarında Metan (CH4), gazının varlığı madenciler tarafından çok iyi 

bilinmektedir. Bu nedenle kömür ocaklarında bu gazların kontrolü hayati derecede önemlidir 

ve bütün çalışma süresi boyunca sürekli kontrol yapan özel ekipler oluşturulmuştur.  

Oysa metal madenlerinde ve diğer kapalı ortamlarda bu konu nedense pek bilinmemektedir. 

Ancak karşılaşılan kazalar metal madenlerinde, baca veya galerilerde, tünel inşaatlarında ve 

diğer kapalı ortamlarda (Yeraltı kablo kanalları, atık su kanalları vb.) metan gazının 

bulunabildiği kesin olarak kanıtlanmıştır.  

Bu çalışmada daha kömür madenleri dışındaki kapalı ortamlarda meydana gelen metan 

patlama olayları incelenmiştir.   

2. OLAYLAR 

Aşağıda belirtilen olaylar ve kazaların bir kısmı benim tarafımdan incelenen kazalar, bir kısmı 

ise olayı yaşayanlarla yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilerdir ve bazıları da basındaki 

bilgilerden derlenmiştir. Aşağıda belirtilen görüş, bilgi ve kanaatler elde edilen kanıt ve 

bilgilerin tarafımdan değerlendirilmesi sonucu sadece benim kanaatim ve görüşümdür. Hiçbir 

kişi kurum görüşü veya resmi görüş ve bilgi değildir.   

Olay–1: Ağustos-1992, Tekirdağ Çorludaki bir mensucat fabrikası yemekhanesinin altında 

su deposu bulunmaktadır. Bodrum katındaki su deposuna yeraltı su kuyusundan su 

pompalanmakta ve işletmenin ihtiyacı için kullanılmaktadır. Öğle yemeği dağıtımı sırasında 

meydana gele patlama sonucu 32 işçi hayatını kaybederken 86 kişi yaralanmıştır. Yapılan 

araştırmada depoya yeraltı suyu ile birlikte metan gazı geldiği, bu gazın zamanla depoda 

patlama sınırına ulaştığı, görevlilerin depoda kontrol için deponun kapağını açtıkları sırada 

her hangi bir kıvılcımla ateş alması şeklinde meydana geldiği anlaşılmıştır. Metan gazı ise 

bölgede çok sık bulunan yeraltı kömürlü serilerden kaynaklandığı ve yeraltı suyunda 

çözünerek sondaj kuyusu yoluyla depoya ulaştığı tahmin edilmektedir. 

Olay–2: 1993-İstanbul/Ümraniye Çöp Toplama Alanı: Çöp toplama alanında meydana 

gelen patlamada çöplükte atık toplayan kişilerden 27 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de 

kaybolmuştur. Organik madde içeren atıkların zamanla parçalanması sonucu metan ve 

karbondioksit oluştuğu bilinmektedir. Bu gazın atıkların boşluklarında konsantre olduğu ve 

her hangi bir ateşleme kaynağından patlamaya neden olduğu tahmin edilmektedir. 

Olay-3: 1984-85 Yılında Kayseri-Yahyalı’da özel bir madencilik şirketine ait Çinko-

Kurşun Ocağı’nda göçük yapan kuyudan üretim yapılması imkansız hale gelince aşağı 

kotlardan kuyunun altına 600 m galeri sürülerek cevhere ulaşılması düşünülmüş ve galeri 

açılmaya başlanmıştır. Galeri cevheri kesmeyince kuyunun taban zonuna doğru bir başyukarı 



açılmaya başlanmış, ancak sezon sonu kış şartları nedeniyle galeri kuyuya delinmeden 

çalışmaya ara verilmiştir. İlkbahar ile birlikte başyukarının devam ettirilmesi için ocak tekrar 

açılmış, başmühendis, mühendis ve baş çavuştan oluşan ekip son durumu görmek için ocağa 

girmiş. Önden ocak çavuşu ve arkasından da mühendis ellerinde el feneri olduğu halde 

başyukarıya girmişlerdir. En arkadaki başmühendis elinde karpit lambası olduğu halde tam 

başyukarıya girdiği sırada küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, bu patlama sonrasında 

başmühendis alnına çarpan karpit lambası nedeniyle vefat etmiş, diğer mühendis ve başçavuş 

ise ağır yaralı vaziyette ocak dışına çıkmışlardır. Olayın başyukarıda (45
o
 eğimli galeri) 

meydana gelmesi ve olayın oluş şekli metan birikmesi için uygun bir ortam oluşturmakta ve 

patlamanın metan gazı patlamasına benzediği görülmektedir. Jeolojik formasyon genellikle 

kalker-kireçtaşı, killi seriler, şistlerden oluşmaktadır. Cevher türü çinko karbonat-simitsonit 

(ZnCO3) olup, kısmen de oksitli kurşun oranı yüksek cevher bulunmaktadır. Sülfürlü cevher 

yoktur. Metan gazının şistli serilerden ve karstik formasyondan kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

Olay-4: 2005 Yılında Pozantı-Çamlıbel köyündeki eskiden bir madencilik firması tarafından 

işletilen yeraltı krom ocağı maden piyasasındaki krizden dolayı 8–9 yıl kadar kapalı kaldıktan 

sonra başka bir madencilik firması tarafından devralınarak tekrar açılmıştır. Ocağın eski 

imalat yapılan bölümü bariyerle kapatılmıştır. Buna rağmen taşeron firma elemanları bu 

bölümde cevher kalıp kalmadığını araştırmak üzere bu bölüme karpit lambası ile girmişler ve 

meydana gelen bir patlama sonucu 3 işçi ağır yaralanmıştır.   

Olay-5: 2012-Haziran G.Antep-Nizip ilçesi yakınlarında bulunan sulama amaçlı yapılmış 

olan Hancağız Barajı’nda sulama mevsimi başında hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Bu 

maksatla 230 m’lik dip savak tünelinin sonunda bulunan vana odasındaki by-pass vanalarının 

açılarak tahliye borusunun suyla doldurulması gerekmektedir. Bu işle görevli iki işçi tünel 

havalandırmasını çalıştırarak tünele girmişler, by-pass vanasını açarak tahliye borusunu 

doldurmaya başladıkları sırada tünelde meydana gelen patlama sonucu iki işçi hayatını 

kaybetmiştir. Yaptığımız inceleme sonucunda patlamanın metan gazından kaynaklandığı 

anlaşılmıştır. Patlamadan sonra galeride 200 ppm metan, 150 ppm karbon monoksit,  100 ppm 

hidrojen sülfür (H2S) ölçülmüştür. Ölçümlere göre patlamaya hidrojen sülfürün de dahil 

olduğu söylenebilir. Metan ve hidrojen sülfür gazının ise G.Antep OSB atık suları ile Nizip 

İlçesi kanalizasyon atıklarının yeterince arıtılmadan baraja deşarj edilmesi ve baraj gölü içinde 

bu atık suların içindeki organik maddelerin parçalanması sonucu oluştuğu, ancak göldeki su 

basıncı nedeniyle (gazozun içindeki gaz gibi) metanın dipteki suda çözünmüş halde 

hapsolduğu, by-pass vanasının açılması ile suyun üzerindeki basıncın ortadan kalkması 

sonucu (gazozun kapağının açılması örneğinde olduğu gibi) gazın tünele yayıldığı ve elektrik 

tesisatından alev alarak patlamanın meydana geldiği kanaatindeyim. 



Olay-6: 2012-Haziran G.Antep Oto Boya ve Otogaz Montaj Atelyesi bodrum katlar da dahil 

olmak üzere duvar duvara komşusu iki işyeridir. Oto gaz montaj atelyesinde araçlardan 

sökülen eski LPG tankları bodrum katta istif edilmektedir. Oto Boya İşyerinin ise bodrum 

katından geçen atık su borusu sifonu yerinden çıkmış ve bodruma pis koku yayıldığı komşu 

işyerleri tarafından ifade edilmiştir. Akşam mesai sonuna doğru meydana gelen patlama 

sonucu oto boya işyerinin zemini yukarıya doğru patlamış işyerinde çalışan 1 işçi patlama 

sonucu karşı binanın çatısına fırlayarak hayatını kaybetmiştir. Duvar komşusu olan oto gaz 

montaj işyerinin bodrum katındaki ortak taş briket duvarda bulunan 20 cm çapındaki 4-5  

menfezden geçen alevler bu işyerinde iş bitimi soyunma yeri olarak kullanılan bodrumda 

yanarak ağır yaralanmışlar ve daha sonra bu 3 işçi hastanede yaşamını kaybetmiştir. 

Patlamadaki hasara bakarak patlama merkezinin oto boya atölyesi olduğu, kullanılmayan bu 

bodrum kata yerinden çıkmış olan sifon nedeniyle metan ve hidrojen sülfür gibi yanıcı 

gazların sızdığı ve zamanla patlama konsantrasyonuna ulaştığı ve her hangi bir ateşleme 

kaynağı ile patlama meydana geldiği sanılmaktadır. Oto boya işyerinin sahibi ise patlamanın 

oto gaz montaj işyerinde oto LPG depolarının bodrum katta söküldüğünü ve buradan sızan 

LPG gazının patlaması ile meydana geldiğini ve menfezlerden kendi işyerine geçiş yaptığını 

iddia etmektedir. Ancak oto gaz atölyesinde her hangi bir hasar veya yangın veya patlama izi 

görülememiştir. Patlamanın önce LPG Montaj işyerinde başlayıp oto boya işyerine sıçraması 

veya oto boya atölyesindeki patlama ile oto gaz montaj işyerinde ortama sızan LPG gazının 

patlaması şeklinde her iki işyerinde birden meydana gelmiş olması da muhtemeldir. Ancak her 

halükarda oto boya işyerinde şiddetli bir patlama olduğu ve bu patlamaya kanalizasyondan 

sızan gazın neden olduğu açıktır. 

Olay-7: 2013 Pozantı-Çamlıbel: Krom maden üreten bir firma 6-7 yıl gibi uzun bir süre açık 

işletme olarak üretim yaptıktan sonra dekapaj miktarının çok artması nedeniyle yeraltı üretim 

yöntemine geçmiştir. Bu maksatla 200 m kadar galeri ve desandre açılmış, desandre(30
o
aşağı 

eğimli galeri) sonundan yapılan yeraltı arama sondajı bittikten sonra sondaj deliğinden gaz 

geldiği görülmüş gaz numunesi alınarak yapılan ölçümde metan gazının bulunduğu 

anlaşılmıştır. Olayın olduğu krom madeni ocağının 1-2 km civarında eski krom madeni veya 

eski imalat bulunmamaktadır. Karstik kireç taşları ise ofiyolitik formasyonun 300m kadar 

yukarısındadır. Metan gazı tamamen ofiyolitik zondan gelmektedir. 

Olay-8: 2013 Mersin-Kazanlı: Makarna üretimi yapan bir fabrikada pnömatik taşıyıcı 

borularda tamirat yapıldığından çalışma durmuştur. İrmik silolarının üst kısmındaki 5.katta 

havalandırma kapakları bulunmaktadır ve spiral-kaynak vb. çalışmalar sırasında 

kapatılmamıştır. Siloda meydana gelen bir patlama sonucu silonun 5 tonluk beton kapağı 

yerinden fırlamış, patlamanın şokuyla ortamdaki irmik-un tozu havalanmış ve toz patlaması 

şeklinde merdiven dairesi yoluyla işyerinin zemin katına kadar ulaşmıştır. Olayda 1 işçi vefat 



ederken zemin katta çalışmakta olan 2 işçi de ağır şekilde yanmıştır. İlk patlamanın irmik 

silosunda metan gazı nedeniyle patladığı tahmin edilmektedir. 

2.1. Kazalardaki Ortak Noktalar 

2.1.1. Havalandırma: Kazaların meydana geldiği işyerlerinde çalışma ortamında yeterli 

havalandırma yapılmadığı, lokal havalandırma (vantüp vb.) teçhizatının yetersiz veya hiç 

olmadığı veyahut da böyle bir tehlike ve risk dikkate alınmadan yapıldığı anlaşılmıştır. 

Özellikle kör bacalarda, kuyu ve desandre gibi yerlerde yerel olarak kullanılan vantüplerin 

yeterli vasıfta olmadığı, ek yerlerinden veya ateşlemeler ve nakliyat sırasında oluşan 

yırtıklardan hava kaçırdığı, temiz havanın kısa devre yaparak arına kadar ulaşamadan geri 

döndüğü ve bu nedenle kirli havanın tam olarak dışarı atılamadığı görülmektedir. Ayrıca 

metan gibi hafif gazların ne nereden kaynaklanabileceği ve ne tür yerlerde konsantre 

olabileceği göz önüne alınmamıştır.  

2.1.2. Gaz Ölçümü: Kazalardaki en önemli etken tehlikeli ve kapalı ortamlarda gaz ve hava 

ölçümü yapılmamış veya eksik ve yetersiz şekilde yapılmış olmasıdır. Çalışma ortamındaki 

patlayıcı ve yanıcı gazlar ile zehirli ve zararlı gazların ölçümleri yapılmakla birlikte bu 

ölçümler gazların özellikleri dikkate alınarak (hangi noktadan ne şekilde ölçüm alınacağını 

bilerek) etkin bir şekilde yapılmamıştır.  

2.1.3. Exproof Ekipman: Patlayıcı gaz bulunma ihtimali olan kapalı ortamlardaki elektrikli 

araçlar gazın patlamasına neden olmayacak nitelik ve özellikte atex-exproof standardında 

veya anti-grizutun özellikte olmadığı görülmüştür. 

2.1.4. Eğitim: Kazalardaki bir diğer etken ise çalışanlara yaptıkları işler ve bu işlerde 

karşılaşabilecekleri riskler ve bu durumda nasıl hareket etmeleri gerektiği hususlarında yeterli 

eğitim verilmemiş olmasıdır. Olaylardaki hareket tarzı işçilerin tehlikenin farkında olmadığını 

veya çok az sahip olduklarını veya hiçbir bilgiye sahip olmadıkları, bu durumda nasıl hareket 

etmeleri gerektiğini bilmedikleri anlaşılmaktadır. Yeraltı maden ocaklarında ve diğer kapalı 

ortamlarda özellikle uzun süre kapalı kalmış bölümlerde açık alevli aydınlatma lambası 

kullanılması bunun en açık kanıtıdır. 

  



3. METAN GAZI VE ÖZELLİKLERİ: 

(CH4):Bataklık gazı olarak da bilinen bu gaz organik 

maddelerin parçalanması ile ortaya çıkan renksiz, kokusuz, 

havadan hafif ve yanıcı bir gazdır.  Özellikle kömür 

ocaklarında sıkça rastlanır. Bunun dışında atık su 

kanallarında organik maddelerin bozuşması sonucu 

oluşabildiği gibi, sedimenter orijinli yeraltı katmanlarından 

ve kömür damarlarından yeraltı sularına karışarak yüzeye 

çıkabildiği bilinmektedir (Bkz. Olay-1) Bu nedenle metan 

gazı da oldukça tehlikeli ve dikkate alınması gerekli bir 

gazdır. Özellikle atık su kanalları, atık su arıtma tesisleri, atık kâğıt karıştırma tankları, 

hububat siloları, tarım işletmelerindeki bitkisel ve hayvansal atık depoları, çöp toplama 

merkezleri de muhtemel metan gazı kaynaklarıdır. Atık su kanallarından kaynaklanan metan 

gazının yayılma alanlarına bağlı olarak yeraltı kablo ve telefon kanalları da muhtemel 

metan tehlikesi olan yerler arasında yer alır. Bu nedenle bu türden işyerlerinde metan gazının 

sürekli olarak izlenmesi son derece önemlidir. Özellikle organik maddelerin bozuşması ve 

mayalanma zamana bağlı olduğundan oluşan metanın yoğunlaşması için belirli bir zaman 

geçmesi ve havadan hafif olan metan gazının yoğunlaşması için uygun ortamın bulunması 

gerekir. Metanın havaya göre yoğunluğu 0,55 olup, oldukça hafif olduğundan kapalı 

ortamlarda tavana yakın bölgelerde toplanır. Kuyu, silo, tank veya çukur gibi üzeri kısmen 

açık yerlerde de metan yoğunlaşması olabilir. Bu durumda bu gibi çukur yerlerin üst kısmında 

metan yoğunlaşırken taban bölgesinde ise karbondioksit bulunmaktadır. Bu da ileriki 

bölümlerde anlatılacağı gibi gaza bağlı meydana gelen kazalarda metanın tek suçlu 

olmadığını gösterir. Şurası unutulmamalıdır ki ister yeraltı kaynaklı olsun, ister mayalanma 

kaynaklı olsun metana karbondioksit de eşlik eder. Çünkü glikoz fermentasyonunda da, 

laktik asit fermantasyonunda da nihai ürünlerden biri mutlaka CO2 dir. Kömürleşmede ortaya 

çıkan ürünler arasında metan ile birlikte karbondioksit de vardır.
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Metan, esas itibariyle zehirli olmayan basit boğucu gaz sınıfına girer. Dokular üzerinde bir 

etkisi yoktur. Ancak metan konsantrasyonunun %10’u geçmesi durumunda oksijen yüzdesi 

%16’nın altına düşeceğinden, oksijensiz kalma sonucu ölüm meydana gelebilir. Ortamda 

%4–14 aralığında bulunması halinde patlama tehlikesi de vardır. Yeraltı kömür işletmelerinde 

çalışma ortamında %2 den fazla metan bulunan yerlerde çalışma durdurulur ve ocak terk 

edilir. Bu durumda işçilerin kurtarılması ve metanın temizlenmesi çalışmaları dışında işçi 

çalıştırılamaz. Metan gazının patlama tehlikesi bulunmasından dolayı bu gibi ortamlarda 

çalışan personelin yeterli şekilde eğitilmiş olması ve açık alev ve elektrik enerjisi kullanımı ile 

ilgili disipline uymaları gereklidir. Bu konuda grizulu ocaklardaki standartlar, çalışma 

yöntemleri ve kontroller örnek alınmalıdır
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4. MUHTEMEL METAN TEHLİKESİ OLAN İŞYERLERİ VE ORTAMLAR: 

 Yeraltı kömür ocakları: Kömür kazısı ile birlikte önemli oranda metan açığa çıkar. 

Bununla birlikte kömürün yan kayaçları içindeki boşluklarda da metan bulunabilir. 

Metan içermeyen kömür ocakları da mevcuttur. 

 Yeraltı maden ocakları: Doğal gaz, kaya gazı ve petrol bölgelerine yakın yerlerde 

açılmış galeri ve maden ocaklarında metan gazına rastlanmaktadır. Bunun dışında 

magmatik kökenli ofiyolit türü kayaçlarda da Olay-7’de olduğu gibi kaynağı belli 

olmayan metan sızıntıları olabildiği kanıtlanmıştır. 

 Yeraltı su kuyuları: Metan gazı suda çözünebilen bir gaz olduğu için metan gazı 

yeraltı suları yoluyla taşınıp yüzeyde açığa çıkabilmektedir. 

 Atık su toplama alanları: Kanalizasyonlar ve arıtılmadan göl ve barajlara deşarj edilen 

atık sular göl tabanında toplanarak metan gazı oluşturabilmektedir. 

 Atık su arıtma tesisleri: Organik maddelerin parçalanması sonucu oluşur ve kapalı 

alanlarda konsantre olabilir. Ayrıca bu tesislerde atıklar kullanılarak metan gazı elde 

edilmektedir.  

 Fosseptik-Kanalizasyonlar: Fosseptik ve kanalizasyon hatları muhtemel metan 

kaynaklarıdır. 

 Çöp toplama alanları: Organik maddelerin bozuşması sonucu atıkların arasındaki 

boşluklarda konsantre olabilir. 

 Hayvan Çiftlikleri: Bol miktarda hayvan gübresi ve organik atık metan oluşum 

kaynağıdır. 

 Gıda Sanayi: Hububat siloları, fermente işlemler (turşu, şalgam, mayalama vb) 

sırasında da metan açığa çıkabilir. Organik maddelerin çürümesi de olası kaynaklardır. 

 Yeraltı Kablo kanalları: Yeraltı suları ve kanalizasyonlar yoluyla yeraltı kablo 

kanallarına sızıntı yapabilir. 

 Kağıt sanayi: Kağıt hamuru hazırlama işleri sırasında kağıt hamurunun bozuşması ile 

metan gazı açığa çıkabilir. Özellikle atık kağıtların çok hızlı şekilde bozuştuğu kağıt 

fabrikalarında çalışanlarca bilinmektedir ve bu nedenle atık kağıt depolarında da bu 

hususa dikkat edilmelidir. 

 Konut ve İşyerleri: Her türlü biyolojik ve insani atık su ve kanalizasyon tertibatı olan 

konut ve işyerlerinde atık su kanalı veya fosseptikler yoluyla metan ve diğer tehlikeli 

gazların işyeri ortamına veya depo, bodrum, kanal ve menhol gibi kapalı alanlara sızma 

ihtimali mevcuttur. 



5. ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER: 

Bir işyerinde metan vb. patlamaya yol açabilecek gaz ihtimali varsa işyerinde ilgili mevzuat 

hükümleri çerçevesinde risk analizi yapılması, buna göre gerekli tedbirlerin alınması ve 

işyerindeki tüm makina ve teçhizatın buna göre tasarlanması gerekir. Burada iki husus göz 

önüne alınır.  

Patlamaya yol açabilecek gazlar işyerindeki üretimden ve çalışma şeklinden veya işyerinde 

kullanılan ham veya yardımcı maddelerden kaynaklanıyorsa bu durumda işyerindeki tüm 

makine ekipman ve bina ve eklentileri Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 

Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilgili atex veya exproof 

standartlarına uygun şekilde kurulması ve işletilmesi gerekir.  Örneğin kömür ocakları, atık su 

arıtma tesisleri, gıda işleyen ve üreten fabrikalarda bu türden gaz birikmesi veya patlayıcı 

ortam oluşabilecek yerlerde ilgili standartlara uygun ekipman kullanılması zorunludur.  

Ancak patlamaya yol açması muhtemel gaz işyerinde üretimden ve çalışma şeklinden veya 

işyerinde kullanılan ham veya yardımcı maddelerden kaynaklanmıyorsa bu durumda sadece 

gazın kaynağında önleme tedbirleri alınarak burada atex veya exproof şartı aranmaz. Örneğin 

fosseptikten metan gazı gelme ihtimali her işyeri için söz konusu olabilir. Burada sadece 

metan gazının fosseptikten sızmasını önleyecek tedbirler alınır ve bunlar periyodik olarak 

kontrol edilerek gerekli tedbirler alınır. 

Bu açıdan işyerindeki çalışmalar dikkate alınarak patlayıcı metan ve benzeri gazların hangi 

ortamlarda bulunabileceği araştırılır. Ayrıca işyerinde muhtemel patlayıcı ortamlar 

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 

hükümleri çerçevesinde (Bölge:0, Bölge:1 vb) sınıflandırılır. Buna göre de “Patlamadan 

Korunma Dökümanı” hazırlanır. 

Özellikle tehlikeli gazın türüne göre bu gazların muhtemel toplanma alanları tespit edilmeye 

çalışılmalıdır. Metan gazı havadan hafif olduğundan üst kısımlarda (fere, baca, başyukarı 

vb.), karbondioksit çukur (kuyu, desandre vb.) kısımlarda toplanır. Ancak tehlikeli ve zararlı 

gazlar hiçbir zaman tek başına bulunmaz (metanla karbondioksit, karbonmonoksit ile 

karbondiosit vb.), bu nedenle ölçümlerin buna göre yapılması gerekir. 

Uzun süre kapalı kalmış yeraltı maden ocaklarının yeniden açılması sırasında planlı ve tedbirli 

hareket edilmelidir. Gerek organik maddelerin bozuşması ve gerekse de yeraltı kaynaklı 

olarak metan ve karbondioksit seviyesinin belirli bölgelerde yoğunlaşmış olabileceği 

unutulmamalıdır. 

  



Ayrıca risk analizi yapılarak önlemler değerlendirilir. Örnek olarak aşağıda bununla ilgili bir 

risk-önlem analizi yapılmıştır. 

Tehlike/Risk Metan Gazı/Patlama Koruma oranı 

Tehlikeyi kaynağında azaltan 

önlemler 

Sondajla Metan drenajı 

Metan emici sistemler 

% 5-90 

Tehlikeyi sınırlandıran 

önlemler 

Havalandırma ile ortam havasındaki metan 

kons. Düşürülmesi 

% 40 

Riski oluşumunu önleyen 

önlemler. 

Ateşleme kaynaklarının kontrol altına alınması 

(Exproof, ATEX) 

% 30 

Riskin yayılmasını önleyen 

önlemler  

Patlama Barajları,  Toz Barajları, Patlama 

menfezleri 

% 20 

Riskin etkisini azaltan 

önlemler 

Solunum maskeleri, Acil Çıkış,  

CO Maskeleri ve Ferdi Kurtarıcı  

% 10 

Buna göre aşağıdaki adımlar uygulanır; 

1. En önemli önlem gazın yayılmadan kaynağından emilmesidir. Bunun için gaz emici 

sistemler kullanılır. Çöp toplama merkezlerinde, kömür ocaklarında bu sistem 

kullanılmaktadır. 

2. Metan veya diğer patlayıcı gazın yeterince emilemediği ve işyeri ortamına yayılmasına 

veya kapalı ortama toplanmasına tam olarak engel olunamadığı durumlarda, bu 

bölümlerde havalandırma ile gazın patlama sınırına ulaşmasına engel olunmaya 

çalışılır. Ancak bu önlemin koruma oranı daha düşüktür. Zira metan işyeri ortamına 

yayılmaktadır, bu nedenle birinci bariyeri atlamıştır. 

3. Metan veya diğer patlayıcı gazı işyeri ortamına sızması önlenemiyorsa bunun 

yoğunlaşmasına engel olmak da oldukça zordur ve havalandırmadaki her hangi bir arıza 

buna neden olabilir. Patlama sınırına ulaşmasını önlemek de tam olarak mümkün 

olmuyorsa bu takdirde patlayıcı ortamın ateş almasını önleyecek tedbirler alınmalıdır. 

Bu da işyerindeki tüm elektrikli ekipman ve kıvılcım üreten kaynakların kontrol altına 

alınmasını gerektirir. Bunun içinde patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan bölümlerdeki 

ekipmanın Avrupa Birliğinin 94/9/EC direktifine paralel olarak ilgili standartlarında 

olması gerekir. Ancak bu önlemin koruma oranı düşüktür, zira böyle bir sistemi arızasız 

ve hatasız idare etmek oldukça zordur. 
4. Her şeye rağmen bir patlama ihtimali göz önüne alınarak işyeri bölümlere ayrılarak 

patlamanın bölgesel kalması, işyerinin diğer kısımlarına sirayet etmesine engel olacak 

tedbirler almak gerekir. Bunun için kömür ocaklarında toz ve/veya su barajları yapılır. 

Diğer bina ve fabrika türü işyerlerinde ise patlama menfezleri yapmak patlamanın 

etkisini hafifletmek işletmenin diğer kısımlarındaki hasarı azaltacaktır. Ayrıca 

patlamanın başka bir riski tetikleme potansiyeli de unutulmamalıdır. Kömür ocaklarında 



toz barajları ile bu önlenmeye çalışılır. Bir makarna fabrikasında irmik silosunda 

meydana gelen bir patlama, bir irmik tozu patlamasını tetiklemiş ve patlama işyerinin 

bodrum katına kadar ulaşmıştır (bkz.Olay-8). Bundan da anlaşılacağı üzere patlamanın 

yerel kalmasını sağlamak kömür ocakları dışındaki diğer işyerleri için de önemlidir. 
5. Metan, hidrojen sülfür, karbon monoksit gibi yanıcı ve patlayıcı gaz tehlikesi olan 

bölgelere ve maden ocaklarına girerken kesin şekilde muhtemel ateşleme kaynakları 

kontrol altına alınmalıdır. Özellikle uzun süre kullanılmamış eski maden ocaklarına ve 

galerilere girerken tedbirli olmak gerekir. Bu gibi yerlere gaz ölçümü yapmadan ve 

havalandırmadan girmek son derece tehlikelidir. Buralara girerken elektrik enerjisi 

kesilmeli, açık alevli lambalar ve grizu emniyetsiz aydınlatma lambaları (el feneri vb.) 

ve elektrikli cihazlar kullanılmamalı, bunun yerine emniyet lambası ve/veya grizu 

emniyetli madenci lambası kullanılmalıdır. Aslında bu husus normal işyerleri ve 

konutlar için de bir kuraldır. Havalandırması kısıtlı veya uzun süre kapalı kalmış bir 

ortama girerken tedbirli olmak elektrik düğmesine dokunmadan önce ortamı 

havalandırmak son derece faydalıdır.  
6. Yapılan araştırma sonucunda tehlikeli ve zararlı gaz tehlikesi olduğu anlaşılan 

işyerlerinde bir kurtarma ve tahlisiye ekibi oluşturulmalı ve yeterli donanım, araç gereç 

ve ilk yardım ekipmanı ve mutlaka yeteri kadar suni teneffüs cihazı ve oksijen tüpleri 

ile donatılmalıdır. Ayrıca eğitim ve tatbikatlarla teorik bilgiler uygulanabilir hale 

getirilmelidir. 
7. Bütün bu hazırlıkların işyeri için hazırlanacak “Risk Analizi” ve “Acil Eylem Planı” 

ile birlikte yapılması hem mevzuat açısından bir zorunlu ve hem de işlerin planlı ve 

programlı şekilde yapılması açısından gereklidir. 
8. Tehlikeli bölgeye girilmeden önce mutlaka detaylı gaz ölçümü yapılmalı ve her 

hâlükârda mutlaka oksijen oranı ölçülmelidir. Tehlikeli ve zararlı gazların oranı 

emniyetli sınırlar içine çekilinceye kadar bu bölgeye girilmemelidir.  
9. Özellikle yanıcı ve patlayıcı gaz bulunan yerlere hava verilirken çok dikkat etmek 

gerekir. Zira, patlama sınırının üzerindeki bir yoğunlukta gaz bulunan bölgeye hava 

verilmesi ortamı patlayabilir hale getirecektir. Bu durumda her türlü ateşleme 

kaynakları, kıvılcım çıkaran araçlar, ısı kaynakları, sürtünen hareketli parçalar, elektrik, 

hatta statik elektrik kontrol altına alınmalı ve hava verme işlemi çok dikkatli şekilde 

yapılmalıdır. Bu hususta grizulu ocaklardaki usul, esas ve standartlar uygulanmalıdır. 

Ayrıca yanıcı ve patlayıcı gazların birden fazla olduğu durumlar da ortaya çıkabilir. 

(Örneğin metana karbon monoksit veya hidrojen sülfür eşlik etmesi vb.) Bu durumda 

yapılacak ölçümlerde her bir gaz patlama sınırının altında olsa bile toplam yanabilir, 



patlayabilir gaz miktarı önem kazanır. Bu oranları ölçmek için gaz detektörlerinde LEL 

ölçü birimi kullanılır. LEL (Lower Explosion Limit)(Alt Patlama Sınırı) Yanıcı bir 

maddenin, parlamanın oluşması için hava içinde olması gereken minimum oranını ifade 

eder. Örneğin; % 5 LEL değeri demek, o maddenin yanması için 100 birim hacimdeki 

havada en az 5 birim hacminde yanıcı madde buharı bulunması demektir. Bu ifade 

sadece yanıcı gazlar için kullanılmaktadır. Katı ve sıvı fazlar için anlamsız bir ifadedir. 
10. Olay-6’da da görüleceği üzere tehlike ve risk normal işyeri ve konutlarda dahi 

mevcuttur. Özellikle konut ve işyerlerindeki atık su tesisatındaki sifonlar çok önemlidir. 

Bu nedenle sifonların açık bırakılmaması, koku ve gaz çıkmasını önleyecek şekilde 

yapılmış olması gerekir. Ancak evlerde ve işyerlerinde bu sifonlar tıkandığı için 

çıkarılıp bir kenara atılır. Oysa sifon tertibatı yoksa kanalizasyondan işyeri veya 

konutun içine gaz sızma ihtimali mevcuttur. Bunu önlemek için sifonların mutlaka 

yerine takılması ve bir miktar su dökülerek içinin hava geçmeyecek şekilde 

doldurulması çok önemlidir. Hatta uzun süre kullanılmayacak olan yazlık konut ve 

işyerlerindeki sifonlardaki suyun buharlaşarak uçması ile sifon görev yapamaz hale 

gelmekte ve ortama gaz sızabilmektedir. Bunu önlemek için bir parça naylon poşet 

parçası kesilip sifon kapaklarının altına konularak kapağın öylece kapatılması suyun 

buharlaşmasını önleyecektir. Aynı şekilde klozetler için de naylon bir poşete top haline 

getirdiğimiz bir gazete parçasını koyup bunu da klozetin boğazına doğru tıkaç yapmak 

suretiyle önlem alınabilir. Binanın dışındaki atık su toplama rögarlarında da sifon 

tertibatı bulunması ana kanalizasyon hattından gaz gelirini önleyecektir. Ortamdaki 

koku da bizim için bir uyarıdır ve sifonların iyi çalışmadığının göstergesidir. Mutlaka 

dikkate almak ve sağlıklı bir atık su tesisatı kurmak gerekir. Ayrıca uzun süre 

kullanılmayan kapalı ortamlara girerken tedbirli olmak elektrikli araçlar ve aydınlatma 

araçları açılmadan ortamın havalandırılmasını sağlamak üzere kapıları ve pencereleri 

açmak ve daha sonra gerekirse lambaları ve elektrikle çalışan araçları açmak bir kural 

olmalıdır. Özellikle mutfaklarda sabah gelindiğinde ilk yapılacak şeyin bu olduğu 

mutfak personeline verilen eğitimlerde anlatılmaktadır. 

  

  



4. KURTARMA-İLKYARDIM: 

Kapalı ortamlarda veya bir kömür ocağında meydana gelen bir patlamadan sonra ortamda çok 

yüksek oranda karbon monoksit bulunur. Bu oran >1000 ppm olarak işyeri ortamında 

çalışanların 5-10 dk içinde hayatını kaybetmesine yol açacak veya kendilerini kurtaramayacak 

derecede halsiz düşürecek derecede yüksek olabilir. Bu gibi durumlar için kömür ocaklarında 

çalışanlara ferdi kurtarıcı veya karbon monoksit maskesi verilmesi zorunludur. Bu maskeler 

çalışanı 30 dk kadar idare eder, bu süre içinde emniyetli bölgeye ulaşmış olması gerekir. Bu 

gibi aksaklıklar için işyerinin belirli merkezi bölümlerinde yedek maskeler ve kurtarma 

ekipmanı bulundurulmalıdır. Kömür ocağı dışındaki kapalı ortamlarda meydana gelmesi 

muhtemel patlamadan sonra kurtarmak maksadıyla ortama girmek için gerekli olan ferdi 

kurtarıcı olmadan bu gibi yerlere girmek hayati tehlike meydana getirir. Bu gibi durumlarda 

karbon monoksit maskesi sadece patlama bölgesinden dışarıya çıkmak için kullanılır, 

dışarıdan kurtarma için girecekler tarafından kullanılamaz. Zira karbon monoksit 

maskesi ortamda oksijen %17 den aşağıya düştüğünde işe yaramaz hale gelir. Bu nedenle 

kurtarma için patlama olan yere girecek kurtarma ekibinin mutlaka ferdi kurtarıcı solunum 

tüpü ve solunum maskesi ile girmesi gerekir. Patlama içinde kalmış ve kurtarılmış olan kişiler 

için en acil ilkyardım oksijen verilmesidir. Çünkü oldukça yüksek oranda karbon monoksit 

solumuştur. Bu nedenle işyerinde yeterli sayıda oksijen tüpü ve solunum maskesi 

bulundurmak gerekir. Oksijen tüpü bulunmuyorsa yapılacak şey sağlık ekipleri gelinceye 

kadar suni teneffüs yaptırmaktır. 

 

5. SONUÇ 

Tecrübeler ve meydana gelen iş kazaları göstermiştir ki, tehlikeli ve zararlı gazların kapalı 

ortamlarda her zaman bulunması kuvvetle muhtemeldir. Hatta güvenle yaşadığımız 

evlerimizde bile bu türden tehlike ve risklerin bulunduğu açıktır. Bu nedenle tehlikeli ve 

zararlı gazlar çalışma ortamında mutlaka kontrol altında tutulması ve izlenmesi gereken bir 

konudur. Çalışma ortamlarındaki muhtemel tehlikeli ve zararlı gazların neler olabileceği, 

nerelerden kaynaklanabileceği, ne gibi tedbirler alınması gerektiği gibi hususlar tecrübeler ve 

karşılaşılan olayların ışığında edinilen tecrübeler bu bildiride aktarılmaya çalışılmıştır. Özetle 

işyerlerinde bu tür risklere karşı; etkili ve düzenli bir gaz ölçümü yapılmalı, maruziyet sınır 

oranlarına dikkat edilmeli, çalışanların eğitilmeli ve bilgilendirilmeli, acil eylem planları 

yapılmalı ve acil kurtarma ekipmanı ve ilkyardım elemanı bulundurulmalıdır. 



6. İlgili Mevzuat: 

1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

2. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği   

3. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik   

4. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 

5. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 

6. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 

7. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili 

Yönetmelik  

8. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 
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ÖZET 

 

Kimyasal maddelerin hayatın her alanında yer bulan ağırlığı beraberinde çevre, sağlık 

ve güvenlik risklerinin doğmasına da yol açmaktadır. Yaşanan bazı büyük kazalar sonrası, 

kimyasal maddelerden kaynaklanabilecek risklerin yönetimi konusu, bugün birçok ulusal ve 

uluslararası örgütün gündemindedir. WHO (Dünya Sağlık Örgütü), CRED (Afet 

Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi) ve EM-DAT (Acil Durum Olayları Veri Tabanı) bunlar 

arasında sayılabilir. 

Özellikle sanayileşmeyle birlikte son zamanlarda birçok işletmede de kimyasal madde 

kullanımı artmıştır. İşletmelerin, kimyasal maddelerden kaynaklanan riskleri önlemede; 

1. Risk Analizi, 

2. Kimyasal Madde Yönetimi Prosedürü, 

3. Güvenlik Bilgi Formları, 

4. Eğitim, Depolama, 

5. Proses Güvenliği Yönetimi, 

6. Statik Elektrik Yönetimi, 

7. Etiketleme ve İşaretleme, 

8. Kişisel Koruyucu Donanımlar, 

9. Yangın Güvenliği ve Yangınla Mücadele 

10. Acil Durum Yönetimi 

konularını bütün bir bakış açısıyla ele almaları gerekmektedir. 

Bu nedenle alınacak önlemlerle sadece işçilerin sağlığı ve güvenliği emniyet altına 

alınmayacak, aynı zamanda geçici ve sürekli iş göremezlikten ya da ölümden kaynaklanan 

işgünü kayıplarının neden olabileceği ekonomik zararların önüne geçilerek verimlilik artışı 

sağlanacaktır. 

Bu bildiride, sağlık, güvenlik ve çevre açısından kimyasal maddelerin kullanımına 

yönelik teknik kriterler bütünüyle ele alınarak kullanıcılara rehberlik etmek amaçlanmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Tehlikeli kimyasallar, Kimyasalların Yönetimi, Kimyasallar ve İş 

Sağlığı-Güvenliği  
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ABSTRACT 

 

Chemical substances are located in all areas of life, however, they leads to the creation 

of the environmental, health and safety risks. After experiencing some major accidents, 

management issues of risks arising from chemical substances, today is on the agenda of many 

national and international organizations. WHO (World Health Organization), CRED (Disaster 

Epidemiology Research Center) and the EM-DAT (Emergency Events Database) are among 

these organizations. 

 Especially lately the use of chemicals with industrialization  increased in many 

businesses. Of the businesses, the following issues in the prevention of risks arising from 

chemicals needs to handle with all from a perspective  

1. Risk Analysis,  

2. Chemical Substances Management Procedure,  

3. Safety Data Sheets,  

4. Education, Storage,  

5. Process Safety Management,  

6. Static Electricity Management,  

7. Labelling and Marking, 

8. Personal Protective Equipment, 

9. Fire Safety and Fire Fighting  

10. Emergency Management 

Therefore, measures to be taken will be secured to not only workers' health and safety, but 

also by preventing economic damage which may caused by the loss workdays resulting from 

temporary and permanent incapacity or death will be increase productivity. 

In this paper, by taking its entirety technical criteria for the use of chemical substances in 

terms of the health, safety and in environmental terms is intended to guide users. 

 

 

Key Words: Dangerous chemicals, Management of chemicals, Chemicals and Occupational 

Health and Safety 
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Dünyada ve ülkemizde, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olmaları, 

işletmelerde önemli insan kaynakları konularından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 

ülkemizde yapılan son yasal düzenlemelerle,  iş sağlığı ve güvenliği konusunda yürütülen planlı ve 

sistemli çalışmalar, çalışanların ve işletmelerin geleceğini korumaktadır. Bu nedenle, gerek çalışanlar 

gerekse işletmeler açısından çalışma yaşamının daha etkili ve verimli bir şekilde işleyebilmesi için 

işletmelerde “önce sağlık ve güvenlik” anlayışının benimsenmesi ve bu anlayışın sürekliliğinin 

sağlanması gerekmektedir.  

Her işyeri yapılan işin niteliğine bağlı olarak sağlık ve güvenlik açısından bir takım tehlikeler 

barındırmaktadır. Teknik eğitimin verildiği ve uygulama ağırlıklı derslerin yapıldığı meslek yüksek 

okullarında da özellikle uygulama dersleri ile alakalı tehlikeler ve buna bağlı olarak riskler 

bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında yapılan çalışmaların amacının, sağlık ve 

güvenlik tehlikelerinden ve bunların yarattığı risklerden arındırılmış çalışma ortamlarının sağlanması 

olduğu gerçeği ile birlikte meslek yüksek okullarında da hem çalışanlar hem de öğrenciler açısından 

sağlıklı ve güvenli bir ortamı oluşturmak için öncelikle kurum içerisinde çalışanların güvenlik iklimi 

algısının en üst düzeye çıkartılması gerekmektedir. 

  Yapılan araştırmalar sonucunda, bir işyerinde etkin bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sisteminin uygulanmasının ve Güvenlik İklimi oluşturulmasının, o işyerinde çalışanların moralini 

yükselttiği, iş verimini arttırdığı, iş kazaları ve meslek hastalıklarını azalttığı görülmektedir. Sonuç 

olarak bilinmelidir ki iş sağlığı ve güvenliğine yapılan yatırım, insana ve kaliteye yapılan yatırımdır. 

 

 

Bu çalışmanın amacı, iş sağlığı ve güvenliğinde temel bir adım olan güvenlik iklimi algısının 

özellikle İSG derslerinin zorunlu olarak okutulduğu bir teknik eğitim kurumu çalışanları açısından 

mailto:gizema@uludag.edu.tr
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irdelenmesidir. Hazırlanan anket formu, meslek yüksekokulunda görev yapan akademik ve idari 

personelin tümüne uygulanmış ve elde edilen sonuçlar SPSS programında değerlendirilmiştir. 

Verilerin analiz edilmesinde ise, t testi, varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPLOYEE PERCEPTION OF SAFETY CLIMATE: The Case of Technical Sciences 

Vocational School 

 

In the world and in our country, employees have a safe and healthy working environment, 

working as one of the important human resource issues emerge. Especially in our country with the 

latest regulations, occupational health and safety carried out in a planned and systematic studies, is to 

protect the future of workers and firms. Therefore, employees need both in terms of work-life 

businesses more effectively and efficiently in order to obtain business "before the health and safety" of 

understanding and adoption of this approach is the need to ensure continuity. 

Depending on the nature of the work done every workplace health and safety hazards contains 

a number of terms. Technical training is given and the application is made mainly of courses at 

vocational colleges hazards associated with the particular application classes and accordingly, there 

are risks. Occupational health and safety (OHS) aim of the work done in the field of health and safety 

hazards and their work environment free from the risk posed is to provide. Vocational schools in terms 

of both staff and students to create a safe and healthy environment primarily within the institution the 

highest level of employee perceptions of safety climate should be removed. 

Research as a result of a workplace, an effective Occupational Health and Safety Management 

System implementation and Safety Climate creation, in the workplace employee morale, to increase 

work efficiency increases, work accidents and occupational diseases appeared to decrease. Results 

should be known as investment in occupational health and safety, and quality of investment in human 

is. 

The purpose of this study, which is an essential step in occupational health and safety, 

particularly the safety climate perceptions of OSH courses taught as a compulsory technical education 

institution is discussed in terms of employees. 

The prepared questionnaires, academic and administrative staff working in vocational schools 

have been applied to all. The results obtained were evaluated by SPSS. 
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 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ 
 

Employee Occupational Health and Safety Training 
 

Yazarlar: Teoman AKPINAR, Müge YILDIZ 

 

Önsöz: 

Çalışanların eğitimi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalması açısından oldukça 

önemlidir. Eğitim sayesinde çalışanların yapılan iş konusundaki bilinç düzeyleri artacak, daha 

dikkatli ve planlı çalışmayı öğrenerek, iş sağlığı ve güvenliğine katkıda bulunacaklar, kendi 

sağlık ve mutluluklarını korumada da mesafe almış olacaklardır. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu’nda eğitim konusuna yer verilmiş ancak hangi eğitim yöntemlerinin 

kullanılacağı ve diğer ayrıntılar uygulamacılara bırakılmıştır. Anılan Kanun’da ve bağlı 

yönetmeliklerinde, eğitim konusu iş sağlığı ve güvenliğinde en az risk değerlendirmesi kadar 

öneme sahiptir. Risk değerlendirmesi yapılmasından sonra ilk iş önlem almak ve çalışanları 

bilgilendirmektir. Bilgilendirme ise çalışanların eğitimi ile yapılabilir. Çalışmamızda yer 

verdiğimiz bir ya da birkaç yöntem ve teknik bir arada kullanılarak verilecek olan eğitimler, 

belirli periyotlarla tekrarlanan ve uzun süreli öğrenme ve öğrenilen bilgilerin bizzat 

uygulanması ile sürdürülecektir. Tecrübeli iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri işverenle 

koordineli çalışarak ve çeşitli eğitim yöntemlerini kullanarak çalışanları eğitecek ve 

Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine önemli katkılar yapacaklardır. 

Bu çalışmada iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini; kimlerin, ne sıklıkta, hangi kanun tüzük ve 

yönetmeliklere dayanarak ve hangi yöntemlerle verecekleri netleştirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, eğitim, 6331 Sayılı Kanun, iş kazası, meslek 

hastalığı. 

 

Content English 

Training of the employees is very important in order to decrease the volume of work accidents 

and occupational diseases. By means of training(education), employees’ consciousness level 

will increase; by learning how to work more carefully and organized(planned), they will 

contribute to occupational health and safety; and also progress in preservation of their own 

health&happiness. Training issue takes part in the “6331 Numbered Occupational Health and 

Safety Legislation”, however which training methods will be used and other related details are 

left to the implementors. In this act and related regulations, training issue is very essential as 

the minimum risk assessment in the occupatinal health and safety. After making the risk 

assessment, the first duty is to take measures(hedge) and inform the employees. Informing the 

employees can be performed by training them. One or more method and techniques that are 

included in our study, will be used in the training programmes. These training programmes 

will continue by periodically repeating, long-term learning and implementing the acquired 

data personally. Experienced labor safety officers and workplace doctors will work 

coordinately with the employer and by using various training methods, they will train the 

employees and contribute to preventing occupational accidents and vocational diseases. 

This study aims to clarify who will provide occupational health and safety training 

programmes, how often they will take place, which act-rules and regulations will they be 

based on, and which methods will be implemented. 

 

Keywords: Occupational Health and Safety, training, Law No. 6331, work accident, 

occupational disease. 
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Giriş 

Eğitim konusu iş sağlığı ve güvenliğinde önemli yeri olan bir olgudur. Gerek İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu gerekse ona bağlı olarak çıkartılan bir çok yönetmelikte çalışanlara eğitim 

verilmesi ve onların bilgilendirilmesi gerekliliği hüküm altına alınmıştır. Ancak bu eğitimlerin 

nasıl, hangi yöntemler kullanılarak verileceği tam olarak açıklanmış değildir. İş kazaları ve 

meslek hastalıklarının önüne geçerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması iş 

güvenliği ve işyeri hekimlerinin çalışanları hangi metodlarla eğiteceğine bağlıdır.  

İş sağlığı ve güvenliğinde eğitim türleri genel olarak işbaşı ve işdışı eğitimler olarak iki 

kategoriye ayrılır. Birinci kategorideki işbaşı eğitimleri: Gözetimci Nezaretinde Eğitim, İşe 

Alıştırma (Oryantasyon) Eğitimi, İş Değiştirme (Rotasyon) Yoluyla Eğitim, Yetki Devri 

Yoluyla Eğitim, Uzmanlar Aracılığıyla Eğitim, Proje Çalışması, İşbirliğine Dayalı Öğrenme, 

Probleme Dayalı Öğrenme, Ramak Kala Olay Kartları ile Öğrenme şekilleridir. İkinci 

kategorideki işdışı eğitim türleri ise; Grup Tartışmaları, Anlatım Yöntemi, Örnek Olay 

Yöntemi, Evrak Sepeti Yöntemi, Rol Oynama Yöntemi (Role Playing), Gezi-Gözlem, 

Simülasyon (Taklit) Yöntemidir. Bu yöntemlerin uygulanmasına yardımcı olan teknikler ise; 

Soru-cevap Yöntemi, Kontrol listeleri (Check- list), Eylem Formları, Beyin Fırtınası, Risk 

haritası geliştirilmesidir. Yöntemlerden hangisi veya hangilerinin birlikte uygulanacağı 

işyerinin bağlı olduğu işkoluna, yapılan işlerin tehlike derecesine, iş akışları ve süreç 

özelliklerine, çalışanların eğitim seviyesine göre bir çok yönden farklılıklar gösterebilecek, 

bazen birkaç yöntem veya teknik harmanlanarak birlikte de kullanılabilecektir. 

İş sağlığı ve güvenliği açısından en önemli nokta çalışanları iş kazaları ve meslek 

hastalıklarından mümkün olduğunca korumak dolayısıyla bu amaca hizmet edebilmek için 

çalışanları işyerinde meydana gelebilecek tehlike ve olası riskler konusunda bilgi sahibi 

yapabilmektir. Bu bilgilendirmeler iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerince çalışanlara 

verilecek yazılı, sözlü veya görsel eğitim yöntemlerinin birinin veya birkaçının kullanılması 

ile hayata geçirilmiş olacaktır. Eğitimlerin bir plan dahilinde yürütülmesi gerekir. Ancak, 

eğitime ilişkin bir plan yapmadan önce işletmeyi ve çalışanları iyi tanımak ve çalışanların 

görüşlerine başvurmak, onların eğitim ihtiyaçları konusunda isteklerini dinlemek eğitim 

verecek uzmanlara yol gösterecektir. 

1.Eğitim Kavramı, Eğitimin Amacı ve Önemi 

Eğitim kişinin kendisine, ailesine ve topluma faydalı olabilmesi için olumlu yönde davranış 

değişikleri yaratma sürecidir. Eğitim, kişilerin ilgi ve yeteneklerini esas alarak bilimsel 

düşünme gücüne ve mesleki niteliğe sahip insan gücünü yetiştiren bir sistem olup, aynı 

zamanda toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün gelişmesinde önemli katkıları olan bir 

hizmettir. Eğitim sayesinde kişiler, pozitif düşünen, algılama ve sorun çözme yeteneği 

gelişmiş, öğrenmeyi öğrenebilen, yüksek nitelikli bilgi çağı insanı haline gelebilmekte ve 

sorumluluk duyguları daha da gelişebilmektedir (Güngör ve Göksu, 2013: 60).  

Eğitimin amacı insanlara kuram ve yasaları öğretip onları değiştirerek birer uzman, teknisyen 

yapmak değildir. Eğitimin amacı insanların ufkunu genişletmek, zekâlarını ateşlemek, 

mümkünse doğru düşünmesini, fakat hiç olmazsa düşünmesini öğretmektir (Demirci, 2010: 

71). 
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İşletme açısından eğitim ve gelişimin amacı, işletme ve kurumun temel amaçları olan kâr ve 

verimliliği arttırmak için gerekli olan adımları atmaktır. Bu adımlardan biri de yeni 

teknolojilerdir. Yeni teknoloji kullanabilmek, üretilen ürünün veya hizmetin niteliğini ve 

niceliğini arttırır. Bunun yanında eğitim ve geliştirme ile iş kazaları azaltılarak, araç-gereç 

bakımını daha iyi gerçekleştirerek katkılar sağlanır. Böylece, üretimi ve verimi yükseltmeye 

katkıda bulunmak amacıyla yapılan tüm bu eğitim çabaları temelde kârlılığın arttırılmasına 

yöneliktir.  

Eğitimin sosyal amaçları da mevcuttur: işletmenin ve kurumun toplumsal sorumlulukları 

yönünden önem taşır. Eğitim özellikle ekonomik kalkınmaya olumlu etki yapar, siyasal karar 

alma mekanizmasının daha etkin işlemesini sağlar, suç işleme oranının düşürülmesine 

yardımcı olur (Güngör ve Göksu, 2013: 61). Eğitimin genel olarak faydaları şu şekilde 

sıralanabilir: Çalışanların özgüveni güçlendirir, moralini yükseltir ve bireye saygınlık 

kazandırır;  stresle baş etmeyi sağlar, rahat ve güvenli bir görev yapma alışkanlığı sağlar; 

kuruluşlar karar verme ve problem çözmede daha etkin hale gelirler; işletmeye bağlılığın 

artırılması ile personelin devamsızlık, uyuşmazlık ve disiplin olaylarının azaltılmasına 

yardımcı olur; eğitilen kişilerin başkalarını eğitmesine fırsat vererek, bilgi ve tecrübelerini 

geliştirme yolunun açılmasını sağlar; etkili iletişim ve insan ilişkilerinin üzenlenmesini sağlar; 

verimliği artırır; hata ve iş kazalarının azaltılması ile iş güvenliğinin sağlanmasına yarımcı 

olur (Tınaz, 2006: 26-27), ( Mercin, 2005: 136-137), ( Demirci, 2010: 72).     

 

2. İş Sağlığı ve Güvenliğini Kavramı 

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre koşulları nedeniyle 

çalışanların maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya 

azaltılması şeklinde tanımlanabilir (Balkır, 2012: 58). İş sağlığı ve güvenliği teknik bilgilerin 

ve hukukun birlikte kullanılarak mevcut veya potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırmaya ya da 

önlemeye çalışan bir disiplindir. İş sağlığı ve güvenliğinin yaşama hakkı ile bağlantısı 

bulunmaktadır. Yaşam hakkı bir temel hak ve hürriyet olarak Anayasa’da ifade edilmiş ve bu 

hakka dokunulamayacağı hükme bağlanmıştır (AY. 12/I, 15/II) ( Yıldız, 2010:1). 

Çalışanların yaptığı işten zarar görebileceği görüşü ilk kez Hipokrat tarafından ileri 

sürülmüştür. İş sağlığı ve iş güvenliği, 17. Yüzyılda İtalya’da Bernardino Ramazzini 

tarafından bilimsel esaslara dayanarak ortaya konmuş, işçinin yaptığı iş ile hastalığı arasında 

ilişki kurarak kendisine gelen işçilere ne iş yaptıklarını, ne gibi zararlı etkenlere maruz 

kaldıklarını sormuş ve iş sağlığının modern anlamda kurucusu olarak tarihte yerini almıştır 

(Oğuz, 2011: 23).  

 

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Eğitim 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı’nda, “ İş Sağlığı ve Güvenliğinde eğitim ” şeklinde bir 

tanım yer almamakta ancak İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve çeşitli yönetmeliklerde “ 

eğitim ” ve “çalışanların bilgilendirilmesi ”ne ilişkin hükümler yer almaktadır. 

30.Haziran.2012 Tarihli 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. Maddesi’nde 

“Çalışanların eğitimi ” başlığı altında; “ İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerini almasını sağlar ” ifadesi ile eğitim konusuna yer verilmiştir: Bu eğitim özellikle; 
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işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde 

veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni 

risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Ayrıca, 

verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma 

süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu 

süreler fazla çalışma olarak değerlendirilir. İSGK’nun 11.maddesinde ise “Acil durumlarla 

mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan 

sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla 

mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli 

yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır 

ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar ” hükmü ile acil durumlarda eğitimli 

personelin önemi vurgulanarak eğitim ve tatbikatların acil durumlara hazırlıklı olmak için 

önemi belirtilir. Eğitime ilişkin işverene yüklenen diğer bir sorumluluk ise; “ işveren, tehlikeli 

ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve 

güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge 

olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz ” hükmü ile 

yeni işe başlayan çalışnlara eğitim verilme zorunluluğu ifade edilmiştir. 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki eğitim hükümlerinin işyerlerinde nasıl 

uygulanacağına dair ilk müracaat edilmesi gereken düzenleme Çalışanların İş Sağlığı ve 

Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ tir.
1
 Eğitimle ilgili hükümler 

şöyle ifade edilmiştir: 

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; 

a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını, 

b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, 

c) Çalışanların bu programlara katılmasını, 

ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar. 

Anılan yönetmeliğe göre çalışanlara aşağıdaki tabloda değinilen konularda eğitim verilmesi 

gerekir. Aşağıdaki Tablo:1, yönetmelik ekinde yer almıştır. Burada bahsi geçen sağlık 

konularındaki eğitimlerin işyeri hekimlerince verilmesi yerinde olacaktır. Diğer eğitimler iş 

güvenliği uzmanları veya işletmede çalışan diğer mühendislerle işbirliği halinde verilebilir. 

Eğitimler sırasında işyerine ilişkin video kamera kayıtları önemlidir. Çalışanların tehlike ve 

riskleri genel görüntülerle veya başka işyerlerine ilişkin kayıtlardan öğrenmeleri yerine kendi 

işyerlerine ilişkin olması önem taşır. Yaptığımız incelemelerde işyerlerinde çevre sağlığı, atık 

yönetimi gibi konularda da çalışanlara eğitim verildiği gözlenmiştir. 

Yönetmelikten anlaşıldığı üzere eğitimlerin önceden dikkatlice planlanmış bir program 

dâhilinde yürütülmesi istenmektedir. Rastgele veya göstermelik eğitimlerden ziyade 

çalışanların ufkunu genişletecek, onlara yeni bir şeyler öğretecek, her türlü eğitim metaryeli 

kullanarak sistemli bir eğitim çalışması istenmektedir. 

                                                           
1
 Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013, Resmi Gazete Sayı: 28648. 
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Ayrıca, belirtmek rerekir ki, 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin 

yedinci fıkrasında belirtilen; asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt 

işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur. 

İşyerlerinde verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda 

belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır: 

 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa. 

 Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. 

 Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa. 

Tablo:1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları 

1. Genel konular: 

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, 

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, 

c) İşyeri temizliği ve düzeni, 

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 

2. Sağlık konuları: 

a) Meslek hastalıklarının sebepleri, 

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, 

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, 

ç) İlkyardım 

3. Teknik konular: 

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, 

b) Elle kaldırma ve taşıma, 

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, 

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, 

d) Ekranlı araçlarla çalışma, 

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, 

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, 

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, 

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, 

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, 

ı) Tahliye ve kurtarma 

     Kaynak: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, EK-I. 

Düzenli periyotlarla verilecek eğitimlerin kanaatimizce engeç ayda bir verilmesi ve özellikle 

çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde masaiye başlamadan önce kısa süreli 5-10 dakikayı geçmeyen 

güvenlik ve hatırlatma eğitimlerinin her gün verilmesi gerekir. 

Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerine katılmak zorundadır. Çalışanlar eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve 

işlemlerde uygulamalı ve bu konudaki talimatlara da uymalıdırlar. Zira, “ İşçi Sağlığı ve İş 
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Güvenliği Tüzüğü ” 
2
 oldukça eski tarihli olmasına rağmen hâlâ geçerli olan iş güvenliği 

tedbirleri konusunda işverene epeyce sorumluluk yüklemiştir. Tüzüğe göre: “ Her işveren, 

işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için, bu Tüzükte belirtilen şartları 

yerine getirmek, araçları noksansız bulundurmak gerekli olanı yapmakla yükümlüdür. İşçiler 

de, bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar. İşveren, işçilere yapmakta oldukları 

işlerinde uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek işçilere 

yenisinin gerektiği bilgileri vermek zorundadır. İşveren, işyerinde, teknik ilerlemelerin 

getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlaması; kullanılan makinalarla alet ve edevattan 

herhangi bir şekilde tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları 

yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azaltan alet ve 

edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundurulması 

gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette izlemesi 

esastır (İSİGT. Md. 2 - 4). 

 

4. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Yöntemleri 

Etkin eğitim metodlarının görsel öğrenme, işitsel öğrenme ve uygulamalı öğrenme olmak 

üzere üç temel öğesi vardır. Çalışanlar farklı şekillerde düşünür ve farklı sekilerde öğrenirler. 

Örneğin, görsel öğrenmeye yatkın olanlar görerek, işitsel öğrenmeye yatkın olanlar dinleyerek, 

uygulamalı öğrenmeye yatkın olanlar ise pratik yaparak en iyi şekilde öğrenirler. Bu öğrenme 

çeşitlerine ek olarak, bazı çalışanlar diğer arkadaşlarını örnek alarak, çeşitli tartışmalara 

katılarak veya bilgisayar ortamında hazırlanan sunumlar yardımıyla etkili öğrenirler. 

Başkalarını örnek alarak oluşturulan öğrenme, gözlemsel öğrenme olarak da 

tanımlanmaktadır. Bu herhangi bir kişinin başkasında gözlemlediği bir davranışı kazanması ile 

gerçekleşmektedir. İşgörenlerin gözleyerek davranış edinebilmesi için iyi bir hafızaya sahip 

olması ve model aldığı kişinin hareketlerini yeterince kavraması gerekmektedir. Gözlemsel 

öğrenme, işgörenlerin işlerinde uzman elemanları izlemeye vakitleri oldukları takdirde etkili 

olan bir yöntemdir. Bunlar metodların tamamı, yöneticiler için hızlı, kolay ve maliyeti az iş 

güvenliği eğitim yöntemleridir. Eğitimciler işgörenlerin farklı yerlerden geldiğini ve farklı 

eğitim düzeylerine sahip olduklarını gözardı etmemelidirler (Demirkesen ve Arditi, 2011:53). 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri genel olarak iş başında eğitim ve iş dışında eğitim olarak 

ikiye ayrılabilir. 

 

4.1 İş Başında Eğitim Türleri 

a. Gözetimci Nezaretinde Eğitim: Bu eğitim yöntemiyle amaçlanan, işletmeye yeni gelen ya 

da iş değiştiren bir işgörenin bilgi, beceri ve tecrübe sahibi olan bir diğer işgören veya 

ustabaşının yanına yetiştirilmek amacıyla verilmesidir.  

b. İşe Alıştırma (Oryantasyon) Eğitimi: İşte alıştırma eğitimi, işe yeni giren işgörene 

örgütün genel havasını, iş arkadaşlarını, görevini tanıtarak işe ve örgüte uyumunu sağlamak 

için verilen kısa süreli eğitimdir (Öztürk ve Sancak, 2007:770). 

İşe alıştırma (oryantasyon) programları çoğunlukla ağır ve tehlikeli işlerde (inşaat, madencilik 

                                                           
2
 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 11.01.1974, No: 14765. 
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ve taşocakçılığı) çalışan işgörenler açısından önemlidir. Çünkü iş kazalarının sektör 

dağılımına bakıldığında en fazla meydana geldiği sektörler ağır ve tehlikeli işlerdir. 

oryantasyon eğitimi, ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işgörenlerin mesleki riskleri görmesi, 

şartlara uyum sağlaması ve kişisel koruyucunun doğru kullanımını öğrenmesi için zorunludur 

(Yıldırım, 2010 :107). 

c. İş Değiştirme (Rotasyon) Yoluyla Eğitim: İş rotasyonu; işgörenin, yetiştirilmek amacıyla, 

planlı bir şekilde değişik işlerde çalıştırılmasını, böylece bu işlerle ilgili olarak tecrübe ve 

beceri kazanmasını amaçlamaktadır. İş değiştirmenin birçok yararı vardır. Farklı 

departmanlarda çalışan işgören işletmeyi daha iyi tanıma imkânı bulur. İşgörenler kendilerinin 

yetiştirilmesi için özel çaba harcandığına inanır ve moralleri yükselir (Öztürk ve Sancak, 2007: 

770). 

d. Yetki Devri Yoluyla Eğitim: Çalışanlara gerektiğinde ve gerektiği kadar yetki devri 

yoluyla, yetkisi olduğu zaman onu kullanabilme yeteneği geliştirilmek istenir. Yetki devri aynı 

zamanda sorumluluk devri olduğu için bu eğitim yönteminin uygulaması, astın deneyim 

kazanmasına, işbirliği anlayışını geliştirmesine, denetleme ve değerlendirme yeteneklerini 

geliştirebilmesine imkân tanımaktadır (Öztürk ve Sancak, 2007: 770). 

e. Uzmanlar Aracılığıyla Eğitim  

Bu eğitim, daha çok alt kademe işgörenler üzerinde uygulanan işbaşında eğitim 

yöntemlerinden biridir. İşletmelerde, gün geçtikçe karmaşıklaşan ve teknik eğitim gerektiren 

işleri, eğitici formasyonu bulunmayan ustabaşıların öğretmesine bırakmak yerine, kalifiye 

işgören, ustabaşı veya teknisyenler arasından seçilen kişilerin, pedagojik ve teknik bilgilerle 

donatılarak işgörenlerin eğitiminde görevlendirilmeleri tercih edilmektedir (Öztürk ve Sancak, 

2007: 771). 

f. Proje Çalışması: Bu yöntemde işgörene belli bir tasarımın gerçekleştirilmesi sorumluluğu 

verilerek onu yönetmesi istenir. İşgören bu yöntemle enbaşta zamanı planlamayı ve iyi 

kullanmayı öğrenir. İşgören, sadece işletmenin çeşitli konularını analiz edip yönetmekle 

kalmaz aynı zamanda kendisi için çok gerekli olabilecek bilgileri derinlemesine öğrenme 

imkânına da kavuşabilir (Öztürk ve Sancak, 2007: 771). 

g. İşbirliğine Dayalı Öğrenme: İşbirliğine dayalı öğrenmenin en önemli özelliği 

katılımcıların ortak bir amaç doğrultusunda küçük gruplar halinde birbirinin öğrenmesine 

yardım ederek çalışmalarıdır. Grup üyeleri ya birbirine öğreterek ya da her biri işin bir 

kısmını yaparak yardımlaşırlar. Gruptaki bir katılımcıların öğrenmesi, gruptaki diğer 

katılımcıların öğrenmesinden ya da harcadığı çabalardan etkilenmektedir. Bu nedenle, 

gruptaki herkes birbirinin öğrenmesinden sorumludur ve birbirinin öğrenmesini, yeteneklerini 

son sınırına kadar kullanmasını özendirmektedir. Amaçları ne olursa olsun, işbirlikli 

öğrenmenin üç temel özelliği ise; grup amaçları, bireysel sorumluluk ve başarı için eşit 

fırsattır. Bilginin ve yetkinin paylaşılması, öğrenmenin kolaylaştırılması ve heterojen öğrenci 

grupları işbirlikli sınıfların özelliklerindendir. Ayrıca, işbirliğine dayalı öğrenme, eğitmenlerin 

meslektaşlarıyla işbirliği yapma beceri ve tutumlarını da etkilemektedir (Gültekin vd. 

2007:514). İşbirliğine dayalı eğitim kişilerin birbirlerini hem yetenek hem de psikolojik 

anlamada daha iyi tanımalarına yol açar (Gültekin vd. 2007:519). 
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h. Probleme Dayalı Öğrenme 

Problem çözme, arzu edilen bir duruma ulaşmayı engelleyen bir soruna çözüm bulmadır. 

Problem çözme çalışmalarının en önemli amaçlarından biri, bireyin problemleri nasıl 

anlayacağına yönelik bir kavrayış geliştirmektir. Probleme dayalı öğrenme, bir problem 

durumu ile bu problemle karşı karşıya kalan birey arasındaki etkileşimi açıklayan bir problem 

çözme yaklaşımının geliştirilmesini amaçlar. Bunun yanında probleme dayalı ögrenmenin 

birbiriyle iliskili üç temel amacından söz edilmektedir. Birincisi, katılımcının bir problemi ya 

da bir soruyu sistemli bir biçimde araştırma yeteneğini geliştirmektir. Katılımcıların 

yapılandırılmış probleme dayalı öğrenme etkinliklerine katılarak, benzer problemlere sistemli 

bir biçimde nasıl yaklaşacaklarını öğrenmelerini sağlamaktadır. İkincisi, kursiyerin kendi 

öğrenmesini yönlendirme becerisini geliştirmektir. Üçüncüsü ise katılımcıların kendi 

öğrenmesi için sorumluluk alarak öğrenmelerini düzenleme ve kontrol etmelerini sağlamaktır. 

Buradan, probleme dayalı öğrenmenin temel amacının, bilgi edinmek için öğrenmekten daha 

çok yetenek için öğrenme olduğu söylenebilir (Gültekin vd. 2007:511-512). 

 

ı.Ramak Kala Olay Kartları ile Öğrenme 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Md.4/1.d hükmüne göre; Ramak 

kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma 

potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı ifade eder. Ramak kala olay kartları ise 

esasında işgörenlerin gözlemlerini yansıtan olayların kayıtlarıdır. “ Ramak Kala Olay Kartları 

” işletmenin iş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanarak çalışanlara dağıtılır. Bu kartlarda 

kaza yaşanması muhtemel durumlara ilişkin işgörenlerin gözlemlerini veya başlarından geçen 

ve neredeyse kazaya yol açabilecek olan durumları boş bırakılan yere yazması istenir. Risk 

değerlendirmesi ve önlem alma konusunda çok önemli olan bu kartlardaki bilgiler iş güvenliği 

uzmanına verceği eğitimler konusunda önemli veriler sağlar. 

 

4.2 İş Dışında Eğitim Türleri 

İş dışında eğitim, belli görevlerin özelliklerini odak noktası olarak almayan, tamamlayıcı bir 

nitelik taşımaktadır. Çalışma hayatında, iş dışında eğitimin genellikle yönetim dalındaki 

danışmanlık firmaları ya da üniversiteler tarafından yerine getirildiği görülmektedir. İş dışında 

eğitimin, iş başındaki eğitim uygulamalarına göre belirgin özellikleri vardır. Bunların en 

önemlisi, eğitilecek işgörenin eğitim süresince çalışma koşullarından soyutlanarak ilgisini 

eğitime verebilmesidir. İş dışında eğitim yöntemleri işgörene günlük baskılardan uzaklaşıp, 

rahat bir ortamda düşünme imkânı sağlar. İş dışında eğitim yöntemleri şunlardır (Öztürk ve 

Sancak, 2007: 771): 

a. Grup Tartışmaları 

Eğitilenin eğitim ve öğretim sürecine aktif olarak katılımı, eğitim alanın düşünmesi, 

sorgulaması, uygulama yapması ve araştırması anlamını taşımaktadır. İş birliği ve ekip 

çalışmasını öne alan, probleme dayalı bir eğitim sisteminin esasını grup çalışması 

oluşturmaktadır. Zamanı iyi kullanabilme yeteneğini geliştiren, öğrendiği bilgilerin 

doğruluğunu test etmeye imkân tanıyan grup tartışması, eğitilenin üzerine yoğunlaştığı ve 

araştırdığı konuya karşı ilgisini artırmakta ve bilginin öğrenen kişinin zihninde kalma süresini 

uzatmaktadır. Öğrenme güdüsünü artıran bu çalışma şekli, işgörenleri araştırma yapmaya ve 
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öğrenmeye teşvik etmektedir (Şentürk, 2008: 495-496). Özellikle, panel-sempozyum-

seminer- kurslar ve açık oturumlar yoluyla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

bakış açıları değiştirilerek, öğrendiklerini işyerinde uygulamaları sağlanır. 

 

b. Anlatım Yöntemi 

Ders anlatımı bir konuşmacıdan çok sayıda dinleyicinin yararlanmasını sağlayan tekniktir. 

Geleneksel bir tekniktir. Eğitmen konuyu bilen biri olarak anlatır; kursiyerler dinler ve not alır, 

anlamadıkları yerde soru sorabilirler, eğitmen de konunun anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak 

için soru sorabilir. Anlatım tekniğinde: 

* Eğitmen derse iyi hazırlanmalıdır, 

* İçerik iyi belirlenmelidir, 

* Kuram ve uygulama birlikte ele alınmalıdır, 

* Sınıfın tümünü görebileceğimiz bir oturma düzeni olmalıdır, 

* İşgörenin ilgisini dağıtan uyarıcıların oluşmasına meydan verilmemelidir, 

* Sürekli anlatmaktan kaçınılmalıdır, 

* İlgi kursiyerin katılımı sağlanarak canlı tutulmalıdır, 

* Anlatım kursiyerin düzeyine uygun olmalıdır, 

* Kursiyerlere adlarıyla hitap edilmelidir, 

* Duyu organlarına hitap eden araç-gereç kullanılmalıdır, 

* Kursiyerlere konuşma fırsatı verilmelidir, 

* Eğitmen sınıf yönetimi konusunda yeterli olmalıdır, 

* Zamanı iyi kullanmalıdır, 

* Beden dilini (jest, mimik ve hareketler) çok iyi kullanmalıdır (Erdem, 2006). 

c. Örnek Olay Yöntemi 

Çalışanların öğrenmiş oldukları konuları uygulamaya aktarma becerilerini artırmayı 

amaçlayan bir eğitim yöntemidir. Bu yöntemde eğitim programlarına katılanlardan, bir sorun 

karşısında sorunun çözümü için önerilerini ortaya koyması ve sorunu çözmesi beklenir. 
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Örnek Olay Yönteminde;  

 İşgörenleri gerçek hayata hazırlamak amaçlanır.  
 Gerçek ya da hayali bir olay kullanılır.  
 Bilgiler örnek olay ile daha etkili kavranılır.  
 İşgörenler verileri analiz eder ve değerlendirirler.  
 İşgörenler soruna çözüm önerirler.  
 Tartışma yöntemi ile beraber kullanılır.  

  Eğitmen tartışmayı yönlendirir.  

Yaptığımız fabrika incelemelerinde özellikle işletme içinde çekilen kamera kayıtlarının 

eğitimlerde kullanıldığı gözlenmiştir. Özellikle kazalara yol açan unsurların ve işletme 

çalışanlarının ihmâl veya dikkatsizliğini anlatan örnek olayların video kayıtları eğitim 

amacıyla kullanılarak nasıl daha dikkatli davranılacağı somut olaylarla kendilerine 

anlatılabilmektedir. 

d. Evrak Sepeti Yöntemi 

Evrak sepeti tekniğinde eğitilecek personel, ihtiyaçları olan her türlü bilgi ve belgeyi 

masalarının üzerinde bulunan evrak sepetinde bulmaktadır. Eğitime katılan kişilere gelen 

evrak şeklinde bazı ödevler verilir. Bu ödevler hayali işlerden oluşur. Grup ödevleri 

tamamladıktan sonra, grup içerisinde tartışması yapılır. Bu teknik özellikle günlük işlerin 

yapılmasını öğretmek açısından yararlıdır (Peker, 2010). 

Bir örgütte çalışan kişilerin yaptıkları iş ile ilgili sorunlara çözüm arama ve bulma 

yeteneklerini geliştirmek üzere kullanılan bir eğitim yöntemidir. Bu yönteme beklenen 

sorunlar yöntemi de denir. Yöntem; eğitilecek kişilerin, hayali bir işletmede teorik olarak, 

işten ayrılan yöneticilerden boşalan yerleri doldurmaları, yani o işleri yönetmeleri esasına 

dayanır. Eğitime katılanların analiz, sentez, ve yazım yeteneklerinin geliştirilmesinin 

hedeflendiği yöntemde; eğitim görenin, masalarının üzerindeki evrak sepetinde bulunan 

bilgiler ile gerekli kararları almaları beklenir. Kişilerin verdiği kararlar, yaptıkları işler daha 

sonra grup önünde tartışılır. Eğitici bu aşamada devreye girerek, neler yapılması gerektiğini 

anlatır (Atılgan, 2005:139). 

e. Rol Oynama Yöntemi (Role Playing) 

Rol oynama yöntemi bireyleri gerçek iş yaşamına alıştıran, bunu yaparken başkalarıyla yakın 

ilişkiler ve işbirliğine geçmeyi öğreten ve sorunlara çözümler aramaya yönelten, eğitim ve 

geliştirme programına katılanlara gerçek hayattan örnekler vererek ve onlara sorunları bizzat 

canlandırarak, uygulamalı bir şekilde öğretme imkânı sağlayan bir eğitim yöntemidir (Kıral ve 

Şar, 2004: 247). 

Eğitim programına katılan adaylar arasından belli bir grup seçilerek, işletmede ortaya çıkma 

olasılığı olan bir sorunu, gerçekte kendileri işletmenin yöneticileriymiş gibi ele alıp 

çözümlemeleri istenir. Böylece benzer bir olayla karşılaşıldığında, soruna en iyi çözümün nasıl 

getirilebileceği konusunda adayların tecrübe kazanmaları sağlanır. 

f. Gezi-Gözlem 

Öğretilmek istenen konunun uygulandığı merkezlere, önceden hazırlanan ve tecrübeli bir 
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kılavuz eşliğinde gerekli açıklamalar yapılarak gözlem gezileri düzenlenir. Geziye katılan 

kişilerden gezi yerlerindeki gözlemleri içeren bir rapor istenerek, katılımcıların daha dikkatli 

gözlem yapması sağlanır (Öztürk ve Sancak, 2007: 769-773). 

g. Simülasyon (Taklit) Yöntemi 

Simülasyon; bir sistemin davranışını inceleme, tanımlama, sistemdeki değişmelerin etkilerini 

belirleme ve böylece gelecekteki davranışlarını tahmin etme amacı taşıyan bir yöntemdir. 

Simülasyona analitik bir çözüm bulunmadığında da başvurulabilir ve simülasyon optimal 

sonuç yerine, tanımlayıcı sonuçlar üzerine odaklanır. Optimal sonucu hedeflememesi, 

simülasyonun en belirgin özelliklerinden birisidir (Kavcar, 2004:8). 

Bu yöntemde eğitilenler, verdikleri kararların gerçek iş ortamlarında ne çeşit sonuçlar ortaya 

çıkarabileceğini görürler. Eğitilenlerin, kararlarının etkilerini yapay ve risksiz bir ortamda 

görmesine imkân sağlayan simülasyonlar yönetim ve kişiler arası beceriler kadar, üretim ve 

işleme becerilerinin öğretilmesinde de kullanılmaktadır (Öztürk ve Sancak, 2007: 769-773). 

Yukarıda bahsedilen iş sağlığı ve güvenliği eğitim yöntemleri uygulanırken pek çok Eğitim 

tekniği kullanılarak yerine getirilebilir. Bunlardan bazıları şunlardır: 

 Soru-cevap Yöntemi 

Bu yöntem bazı açılardan diğerlerinden daha iyidir. Bu eğitimde analiz gerektiren sorular 

yerine basit bir "evet" veya "hayır" şeklinde cevaplanabilen sorular tercih edilir. Sadece birkaç 

kelime ile soru sormak en iyisidir. Katılımcılara cevapları düşünmeleri için izin verilmelidir. 

Soru sormak her türlü öğrenmenin başıdır. Aklında herhangi bir konu hakkında soru oluşturan 

kişi artık meselenin farkına varmış, onun çözüm yolunu aramaya başlamış demektir. Ona, 

rasyonel ve bilimsel yolla soruya cevap arama yolu öğretilirse, o problemi güzel bir metodla 

çözebilecek demektir. Soru, her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlarından biri olmuştur. 

Soru-cevap metodu, başka metodların içinde ara sıra kullanılan soru-cevap tekniğinden ayrı; 

dersi baştan sona soru-cevap tarzında işleme demektir. Sorunun birçok çeşitleri vardır. Bunları 

şu şekilde sınıflandırmak mümkündür:  

 En doğruyu seçme soruları,  
 Tamamlama soruları,  
 Hatırlama soruları, 
 Analizci sorular,  

 Sentezci sorular (karşılaştırma, karar verme, sebep-sonuç gösterme v.s.). 

Bu yönetim en önemli faydası; kursiyerlerin derse aktif olarak katılmasını sağlar. Yöntem, 

bütün eğitim tarihi boyunca sorunun zihni uyarıcı gücünden yararlanılmasıyla uygulanmıştır. 

Sorular hem kursiyerleri düşünmeye sevketmiş hem de öğretimi disipline etmektedir 

(http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/sorucevap.php ,2013). 

 Kontrol listeleri (Check- list) 

Kontrol listeleri kursiyerlerin kendi işyerlerinde genel ya da belirli sağlık ve güvenlik 

koşullarını değerlendirme yollarından birisidir. Bu şekilde tek tek veya gruplar halinde, 

kursiyerlerin kendi geliştirmesine yardımcı olabilir.  

http://www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr/grup3/sorucevap.php
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 Eylem Formları 

Ayrı ayrı sınıflarda ya da bir grup etkinliği olarak geliştirilebilir. Kursiyerlere önceden 

hazırlanan bir eylem planı formu doldurtarak, eğitim konularını düşünmek ve işyerinde 

güvenli olmayan ya da sağlıksız durumu değiştirmek için olumlu hareket tarzı belirleme 

açısından, strateji geliştirmeye faydalı olacaktır. 

 Beyin Fırtınası  

Rastgele olarak fikirlerin tartışıldığı ve doğru yolu bulmak için iyi-kötü, olumlu-olumsuz 

ayırımı yapılmadan tüm fikirlerin konuşulduğu bir yöntemdir. Katılımcılar rastgele fikirlerini 

sesli dile getirebilir ya da eğitimci bu fikirleri kağıt üzerine de yazabilir. Fikir belirten 

kalmadığında, tüm katılımcılar fikirlerini öne sürdüğünde, beyin fırtınası sona ermiş olur ve 

son olarak özetlenen tüm fikirleri tartışmaya başlarlar. Beyin fırtınası yöntemine bütün 

işgörenlerin etkili, üretken ve yaratıcı bir şekilde katılabilmesi için birtakım kuralları vardır. 

Bu kuralların uygulanmasını ve oturumun bu kurallar yönünde gerçekleşmesini oturum 

yöneticisi sağlamaktadır, bu da eğitimcidir.  

 Risk haritası geliştirilmesi 

Bir risk haritası, küçük bir grup aktivitesi olarak veya bireysel faaliyet olarak da 

oluşturulabilir. Bu etkinlikte, kursiyerlerin özel tehlike bulunan yerlerin gösterilmesi için, 

kursiyerin kuruluşta kendi çalışma alanını gösteren bir kat planı, makine yerleşim planı vb. 

çizilerek bu plan üzerinde görsel anlatımla eğitim yapılır. Bu planlar, eğitimci ve kursiyerce 

birlikte tartışılarak incelenir. Potansiyel tehlikeler böylelikle belirgin hale getirilmiş olur. Bu 

sayede kursiyerler, sorun olarak belirledikleri bir tehlikeye yönelik stratejiler geliştirebilirler 

(ILO: 2013). 

 

5. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitimlerinde Dikkat Edilecek Noktalar 

Nasıl öğretmeliyim sorusuna verilebilecek cevap öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri 

esas alınarak cevaplanmalıdır. Buna göre; 

(1) Öğretim stratejilerini tasarlayın; amaçlanmış belli bir öğretim hedefini gerçekleştirmeye 

yönelik bir karar alma sürecinin büyük bir olasılıkla en önemli ve en çok savsaklanan 

adımıdır. Bu aşamada verilecek olan karar, belirlenen hedeflere ulaşmak için kullanılacak 

olan öğretim yöntemleri ve öğretim stratejilerine karar vermektir. Bunlar öğretim 

bölümlerinin nasıl organize edileceğini gösterir (Orhan: 2014). Öğrenme faaliyeti 

aşağıdaki Şekil:1’de gösterildiği gibi belli aşamalardan geçerek ilerler: 
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Şekil:1 Öğrenme Süreci 

Öğrenmenin Koşulları Modeli

Dikkat toplama,

Hedeflerden öğreneni haberdar etme,

Ön öğrenmelerin hatırlanmasının uyarılması,

Uyarıcı materyaller sunulması,

Öğrenene rehberlik etme,

Kazanımı ortaya çıkarma,

Geri bildirim verme, 

Depolama ve transferi artırma.

Kazanımı değerlendirme,

GİRİŞ

GÖVDE

BİTİRME

DEĞERLENDİRME

 
Kaynak: Feza Orhan, “ Öğrenme ve Öğretme Stratejilerini Tasarlama ” 

   .yarbis.yildiz.edu.tr/.../forhan 2468c7ea018b212b3279ae92c1d3f6...  (10.01.2014). 

 

(2) Bilinenden bilinmeyene doğru gidin. Kursiyerlere ihtiyaçları çerçevesinde dersin önemini 

ve hedeflerini anlamalarına, konu ile ilgili önceki deneyim ve bilgilerini yeni öğreneceği 

bilgilerle ilişkilendirmesine yardımcı olun, 

(3) İşgörenlerin katılımını sağlamak için sorular sorun. Birbirlerinin cevapları hakkında 

düşünmelerini isteyin,  

(4) İşgörenleri düşünmeye, araştırmaya, eleştirmeye, problem çözmeye yöneltin. Bunun için 

üst düzey sorular (örneğin öğrenme bilişsel alanla ilgiliyse uygulama, analiz, sentez düzeyinde 

sorular) sorun, 

(5) İşgörenlere, soruların cevabı ve bilgilerini organize etmeleri için zaman tanıyın. Eğer 

uygun zaman tanınmaz ise işgörenlerin cevap vermesi ve öğrendiklerini organize etmesi güç 

olacaktır,  

(6) Ders içeriğine uygun araç-gereç ve materyal seçin. Seçtiğiniz araç gereç ve materyali de 

etkili kullanın,  

(7) Sınıfta uygun ve rahat bir öğrenme ortamı yaratın. Bunun için demokratik yöntemler 

kullanarak eğitim alanlara rahat bir ortam sağlayın, 

(8) İşgörenlerin cevaplarını olumlu bir tavırla karşılayın. Kursiyerlerin verdiği cevap yanlış 
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veya eksikte olsa cevabı olumlu karşılayın, cevabın doğru noktalarından başlayarak yanlış ve 

eksiklilerine dikkat çekin, 

(9) Ders esnasında kursiyerlere geri bildirim sağlayın. Böylece işgören öğrenebildiğini 

göreceği için motive olacaktır, 

(10) Eğitim alanlara nazik davranın, onları kırmayın. Çünkü eğitim alan kişi ayrı bir kişilik 

geliştirme çabası içindedir. Eğitmenin, işgörenin gelişen kişiliğine saygı göstermesi 

gerekmektedir, 

(11) Özel ilgi ve sabır isteyen kursiyerlerle ilgilenin. Onları sınıfın bir köşesine atarak ihmal 

etmeyin, 

(12) İşgörenlere öğrendiklerini uygulama fırsatı verin. Böylelikle uygulama ile 

öğrenilenlerin kalıcılığı sağlanmış olur (Erdem: 2006). 

 

Eğitim, mesleki gelişim için fırsatlar sağlayan önemli bir motivasyondur. Bu motivasyonu 

sağlamak için;  

 Öğrenme eğlenceli olmalı, 
 Öğrenme ilginç olmalı, 

 Öğrenme bir yarar sağlamalıdır.3 

OSHA (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) 2010 yılında bir bildiri yayınlayarak, 

çalışanlara kavrayabildikleri bir dilde iş güvenliği eğitimi verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Eğitimci tüm işgörenlerin kendisini tamamen anlayacakları şekilde konuşmalıdır. Eğer 

çalışanlar ve öğretici arasında dil problemi varsa, bu durumda etkili iletişimin sağlanması 

amacıyla görsel veya pratiğe dayalı farklı bir takım çalışmalar yapılmalıdır. Diğer bir problem 

işe çalışanların sahip oldukları tecrübe farklılıklarıdır. Bazı çalışanların sahip oldukları geçmiş 

tecrübelere güvenmeleri ve kendilerini bu konuda yeterli görmeleri, bu çalışanların iş 

güvenliği eğitimlerine karşı ilgilerini azaltmaktadır. Bu nedenle, eğitimci farklı çalışma 

alanları için farklı stratejiler geliştirerek tüm çalışanların iş güvenliği eğitimine yeterince önem 

vermelerini sağlamalıdır (Demirkesen ve Arditi: 2014:53-54). 

 

Sonuç: 

Özellikle çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi hayati önem 

taşımaktadır. Kanun ve yönetmeliklerde eğitimin hangi sıklıkta verileceği belirtilmiş ancak bu 

eğitimlerin hangi metotlar kullanılarak verilmesi gerektiği açıklanmamıştır. Dolayısıyla 

kullanılacak tekniklerin seçimi ve uygulama şekilleri iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri 

hekimlerinin bilgi ve tecrübelerine bırakılmıştır. 

İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi sonucunda elde edilen veriler eğitim yoluyla çalışanlara 

aktarılmalıdır. Eğitim, sağlıklı ve güvenli bir işyeri açısından vazgeçilmez olup sağlık ve 

güvenlik yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği 

                                                           
3
 Tracy L. Chenoweth, “ Quality in the Workplace ” , wvde.state.wv.us/.../Quality 20in 20the 20...  , s.23, 

(15.02.2014). 
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alanında eğitim tek başına, bir konu olarak ele alınmamalı, genel iş eğitiminin ayrılmaz bir 

bileşeni olarak görülmeli ve gündelik iş süreçlerine dâhil edilmelidir. Ancak işgörenlerin çay 

molalarında eğitim verilmesinin de hiçbir olumlu etki yaratmayacağı akıldan 

çıkarılmamalıdır. İş sağlığı ve güvenliği alanında verilecek eğitim mutlaka plan ve program 

dâhilinde yürütülmeli ve aksamadan devam edebilmelidir. 

İster işletme içi isterse işletme dışı eğitim olsun, eğitim sonunda çalışanlara bir sınav 

uygulanması faydalı olur. Gözlemlerimize göre bu tip sınavlar çalışanlara uygulanmakta ve 

70 ve daha üstü not alan çalışanlar başarılı sayılmakta ve çalışanlara işletmenin kendisine özel 

düzenlemiş olduğu sertifika verilmektedir. Eğitimlerde başarısız olanlar bir süre sonra tekrar 

eğitime alınmaktadır. 

Trakya bölgesindeki çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan bazı büyük üretim tesislerinde 

eğitim yöntemi olarak; soru cevap, yöntemi, beyin fırtınası yöntemi ve anlatım yöntemi 

kullanılmaktadır. Bölgede ziyaret ettiğimiz fabrikaların bazılarında kendilerine ait uygulama 

ve eğitim otelleri bulunmakta iş dışında eğitim buralarda verilmektedir. Bu otellerde verilen 

eğitimler 20-25 kişilik gruplar halinde verilmekte, çalışan için daha verimli olmakta, 

çalışanlar iş stresinden uzakta ve her türlü yeme-içme ikramlarıyla desteklenen bu eğitimler 

çalışanlara faydalı olmakta ve çalışanlar kendilerini eğitime daha iyi konsantre 

edebilmektedirler. 
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Özet 

Ofis çalışma alanları,  iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden ele alınması gereken önemli sektörlerden bir 

tanesidir. Ofis sektöründe meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının diğer sektörlere oranla daha az 

olması, ofis çalışma alanlarında endişe edilecek bir problem olmadığı izlenimini vermektedir.  Oysaki son 

yıllarda bu sektörde meydana gelen meslek hastalıkların ve kazaların hızla arttığı gözlemlenmiştir.  

 

 Bu çalışmada, sektördeki ortamının ergonomik faktörlere yetersizkiğinden  kaynaklanan problemlere 

değinilecektir. Aynı zamanda bu konuda yapılması gereken ergonomik faktörlerin düzenlenmesi ve 

iyileştirilmesi yoluyla çalışanların verimliliğine sağlayacağı katkılar belirlenecektir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda, gerçekleştirilen ergonomik iyileştirmelerin, çalışanların iş verimliliğini, 

performansını ve yaşam kalitesini artırmada etkili olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, verimlilik, ofis 

 

Abstract 

 

Office work areas, is one of the important sectors that need to be addressed in terms of occupational accidents 

and occupational diseases. Occupational accidents or occupational diseases occurred in the office sector are less 

than in the other sectors that gives the impression is not a problem to be concerned about office work areas. 

However, in recent years occupational diseases and accidents occurred in this sector was observed to increase 

rapidly. The problems that lack of ergonomic factors of the office environment will be mentioned in this study. 

At the same time the contributions that should contribute to the productivity of employees will be determined 

ergonomic factors to be performed by regulation and improving. As a result of these studies, performed 

ergonomic improvements was found to be effective in enhancing the employees' work efficiency, performance 

and quality of life. 

 

Keywords: ergonomics, productivity, office 

                                                           
 

 

 



1. GİRİŞ 
 

 

Bu çalışmanın amacı, çalışma yerlerindeki rahatsızlıkların giderilmesi ve çalışma ortamlarının ergonomik 

olarak düzenlenmesidir. Ofis ortamında çalışan personelin mesai saatlerinin uzun olması ve zamanını çoğunu 

ofiste geçirmeleri çalışanların verimliliklerini etkileyeceği için böyle bir bilimsel çalışmaya ihtiyaç duyulacağı 

düşünülmektedir. 

Ofislerde çalışanların bürolardaki işlerini en verimli şekilde yerine getirebilmeleri de önemlidir. Çalışan 

personelin psikolojik ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Bu araştırma neticesinde elde edilecek 

veriler üst düzey yöneticilere yol gösterici olacaktır. Ofislerin tasarımı yapılırken çalışanlar açısından dikkat 

edilmesi gereken hususlar açığa çıkacaktır. Bu bilgilerle de yöneticilere tasarım ve çalışma ortamının 

düzenlenmesinde yararlı olunacağı düşünülmektedir. Zaten gelişmiş ülkelere bakıldığında çalışanların büyük 

kısmının ofis hizmetlerinde görev yaptığı görülmektedir. Ülkemiz de gelişmekte olan ülkeler arasında 

bulunduğundan, ofis hizmetlerinin ve ofis yönetimin gelişmesine gereken önem verilmelidir. 

 

1.1. Ergonomi Kavramı 

 

Ergonomi, Fransızca “ergonomi” sözcüğünden dilimize ergonomi okuyuşu şeklinde geçmiş olup aslında 

eski Yunanca iş anlamına gelen ERGON ve doğal yasa veya düzen anlamına gelen NOMOS’tan türetilmiş bir 

sözcüktür. Ergonomi, insanların makineler ile çeşitli iş çevre koşullarına ilişkin bedensel ve ruhsal özelliklerini, 

eğilimlerini, yeteneklerini, sınırlılıklarını araştıran, elde ettiği veriler ile geliştirdiği ilkeleri makinelerin, makine 

sistemlerinin, iş ve çevre koşullarının tasarımına ve düzenlemesine uygulayan mühendislik dalıdır. Temel amacı, 

tüketim ve üretim alanlarında insan öğesinin güvenliği, üretkenliğini artırmak ve iş koşullarını iyileştirmektir [1].  

Makina ve araçlar düzenlenirken veya işyeri planlanırken, ergonomik kurallara göre düzenleme ve planlama 

yapılırsa, iş ile işçi arasında iyi bir uyum sağlanması ve böylece en az yorgunlukla, en yüksek verime ulaşma 

sorunu daha kolay ve daha ucuz çözümlenir.  

Ergonominin temel amacı, bireylerin ve onların iş çevreleri ile aralarındaki ilişkinin optimal olmasını 

sağlamaktır. Ergonomistler iş sistemlerini yeniden inceleyip, sistemdeki iş streslerini minimize etmeye 

uğraşırlar. Bir başka deyişle ergonominin amacı, insanın doğal özelliklerine uygun olan makine ve çevre 

koşullarını belirleyip, gerekli önlemleri alarak insanın makineyle ve aletle çalışmadaki verimini artırmaktır [2]. 

Çevrede yer alan koşulların düzenlenmesi için çalışan kişinin gösterdiği çaba ve elde ettiği başarı yönünde 

araştırma ve incelemeler yapmak söz konusudur. 

 

Ergonominin temel prensipleri  

 Dizayn etme, değişiklik yapma, düzenleme yapma, yüksek ürün prodüktivitesi, iş yaşamı ve ürün 

kalitesini arttırmak için ekipmanların bakımı 

 Kolay ve hızlı işlem, servis ve bakım için iş alanlarının dizaynı 

 Operatörler ve makinalar arasındaki görev tahsisatını içeren iş metodlarının düzeni 

 Yüksek prodüktivite ve işçilerin güvenliği için işyerlerindeki fiziksel faktörlerin (sıcak, soğuk, 

gürültü, nem, aydınlatma, titreşim) kontrolü 



olarak verilmektedir.  

 Ergonominin tarihsel gelişimi için yapılan çalışmalar incelendiğinde, çalışmaların çoğunun ekonomik 

kökenli ve salt verimliliğin artırılması için yapıldığı gözlemlenmiştir. İnsanın verimini artırmak; makine 

temposuna ayak uydurmak, daha fazla kâr, daha fazla üretim yapmak olarak algılanmıştır ve ilk araştırmalarda 

insan makine olarak görülmüştür. Ancak daha sonraları, insanı bir makina olarak görmenin yanlış olduğu, 

gücünün üstünde çalışan insanın yorularak kazalara neden olacağı anlaşılmıştır [3].  

Ülkemizde de, ergonomik çalışmalarla, çalışma ortamını, insana gelebilecek bir takım tehlikelerden ve 

kazalardan arındırmanın yanında insanın hoşuna gidecek ve onu mutlu edecek bir ortama dönüştürülmek için 

çalışılmaktadır [4]. Burada yapılan açıklamalardan anlaşılacağı gibi insan-makine uyumunun sağlanması, 

çalışma koşullarının düzenlenmesi ve çevre koşullarının en uygun hale getirilmesi anlamına gelen ergonomi 

tekniği vasıtasıyla, işletmede çalışan iş görenlerin daha rahat, daha istekli ve dolayısıyla daha verimli çalışması 

gerçekleştirilebilir. 

İnsanın bedensel ve zihinsel olarak gücü sınırlıdır. Fakat unutulmamalıdır ki; insanoğlunun yapacağı 

çalışmalar gün boyu ortalama bir düzeyi aşmaz. Gücünün üstünde çalışan bir insan yorgun düşer ve solunum, 

dolaşım, kas-sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve enerji metabolizması gibi temel fonksiyonları zorlanır. Uzun 

dönemde sağlık sorunlarına neden olabilecek bu durum, insanın iş verimini ve çalışma motivasyonunu azaltır. 

Sonuç olarak teknolojinin gelişmesiyle birlikte işyerlerinde rekabetin korunabilmesi için üretim oranının ve 

teknoloji ilerlemelerinin artması gerekmektedir [5].  

Çalışmanın insan üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde yüklenme ve zorlanma kavramlarının önemi 

büyüktür. Yüklenmenin kişi üzerindeki etkisi, onun farklı özelliklerine ve yeteneklerine bağlıdır. Dolayısıyla 

yüklenmenin etkisi kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla insanın işe dayanma sınırı, ergonomi sayesinde araştırılır 

ve uygulamaya konur. İşin türüne ve çalışanın özelliklerine göre sürekli zorlanma sınırı ergonomik açıdan 

belirlenip, bu sınırın üzerinde çalışanlara gerekli dinlenme süreleri verilmelidir [6]. 

  1.2.   Çalışma Ortamları Ve Koşulları 

Çalışanlar, kendilerini rahat hissettikleri is koşullarında verimli çalışabilirler. Kötü çalışma koşulları; 

yetersiz aydınlatma, havalandırma, ısıtma ve benzeri gibi çalışma ortamının fiziksel koşullarının uygunsuzluğu, 

aşırı ve uzun çalışma saatleri, ergonomik koşullara uyulmaması, is güvenliğinin olmaması gibi durumlarda söz 

konusudur. Aydınlatmanın fazla ya da az olması, gürültü, az ya da çok ısı ve hava akımı gibi fiziksel koşullar 

çalışan bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bürolarda ve is yerlerinde verimli 

bir çalışma elde edilebilmesinde çalışma ortamı koşullarının önemi çok büyüktür. 

Başka bir ifade ile işin mümkün olan en kısa sürede, en az çabayla ve iş gören açısından en az yorgunluk 

yaratacak şekilde yapılamasına çalışmaktır. Yıllar boyu, endüstri mühendisleri hareket ilkeleri adı verilen bazı 

ilkeler geliştirmişlerdir. Hareketlerde verimlilik sağlayacak iş yöntemlerinin tasarımına yol gösterici nitelik 

taşıyan bu ilkeler, insan vücudunun kullanılmasına, iş yeri düzenine ve araç–gereçlerin tasarım ve kullanımına 

ilişkin olmak üzere üç grup altında aşağıda sıralanmıştır. 

Çalışma ortamında hava akımının iyi ayarlanması gerekmektedir. İklim koşullarında ya da soğutulmuş 

tesislerde çalışmak gibi etkenler önemli ölçüde çalışma verimini etkilemektedir. Nem, hava akım hızı ise iklim 

koşullarını etkileyen parametreler arasında yer alır [7].   

Çalışma ortamlarının gürültü koşullarının uygun olup olmadığı incelenmelidir. Gürültü çalışanların 

fiziksel ve zihinsel sağlığını da bozmakta olup, sosyal ilişkilerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışanlarda 

zamanla öfke, sinirlilik, kararsızlık gibi davranış bozuklukları yaratmaktadır [8]. 

1.2.1. İnsan Vücudunun Kullanılmasına İlişkin İlkeler 

a. Her iki el aynı zamanda harekete geçmeli veya durmalıdır. 

b. İki el dinlenme zamanları dışında aynı anda boş kalmamalıdır. 



c. Kolların hareketleri karşılıklı ve simetrik yönlerde olmalıdır. 

d. Ellerin mümkün olduğu kadar basit ve küçük hareketlerle iş görmeleri sağlanmalıdır. 

e. Ellerin düzgün ve kesiksiz hareketler yapması sağlanmalı, yönü ani ve keskin değişen hareketlerden 

kaçınılmadır. 

f. Hareketler, işin düzgün ve otomatik yapılmasını sağlamak amacıyla doğal ritme uygun 

düzenlenmelidir. 

g. Gözle izlenmesi gereken unsurlar mümkün olduğu kadar azaltılmalı ve bunlar birbirine yakın 

tutulmalıdır. 

 

1.2.1. İşyeri Düzeninin Kullanılmasına İlişkin İlkeler 

a. İşle ilgili. malzeme ve aletler belirli yerlerde bulundurulmalıdır. 

b. Malzeme ve aletler, iş görenin kolaylıkla ulaşabileceği önceden belirlenmiş yerlere konulmalıdır. 

c. Mümkün olan her yerde yer çekiminden yararlanan taşıma sistemleri kullanılmalıdır. 

d. Malzeme ve aletler hareketleri sırası göz önüne alınarak yerleştirilmelidir. 

e. Yerleştirme, malzeme ve aletler, normal görüş açısının içinde kalacak şekilde yapılmalı ve yeterli bir 

aydınlanma sağlanmalıdır. 

f. Çalışma masası ve sandalyenin yüksekliği, işin yapılması esnasında alınacak çeşitli pozisyonlara olanak 

verecek şekilde düzenlenmelidir. 

g. Oturma yerleri farklı fiziki yapıdaki kişilere göre kolay ayarlanabilir özellikte olmalıdır. 

 

1.2.2. Araç – Gereç ve Aletlerin Yapısına İlişkin İlkeler  

a. Sabitleyiciler, ayakla işleyen pedal ve benzeri tertibatlar kullanılarak ellerin iş yükü azaltılmalıdır. 

b. Mümkün olduğunda iki veya daha fazla alet birleştirilmelidir. 

c. Mümkün olduğunda araçlar ve malzemeler, arama, bulma ve seçme hareketlerini minimize edecek şekilde 

önceden yerleştirilmiş olmalıdır. 

d. Her parmağın belirli ve farklı hareketler yapmasıyla iş yükünü parmakların kapasitelerine göre dağıtılması 

sağlanmalıdır. 

e. Aletlerin, düğme ve çevirme kolu gibi cihazların tutulmasını sağlayan yüzeyleri, ellerin mümkün olduğu kadar 

fazla temasını sağlayacak şekilde tasarlanmalı, bunların kumanda etmek için vücut duruşunun çok fazla 

değiştirilmesi gerekmemelidir. 

f. Aletlerin tutulma, kumanda veya denetim sağlayan kısımları, iş görenin bunları vücut pozisyonunda en az 

değişiklik ve en fazla mekanik avantajla kullanabileceği şekilde yerleştirilmelidir. 

1.2.3. Çalışma Yeri Düzenlenmesinde Genel İlkeler 

a. İşçi çalışma esnasında dik durmalı ve yüzü de yaptığı işe doğru bakar pozisyonda çalışmasını 

sürdürebilmelidir. 

b. İşin gerektirdiği iyi bir görüş açısı için, baş ve gövde dik veya baş hafif eğik olmalıdır. 

c. Bütün çalışma aktiviteleri, işçilerin farklılıkları benimsemelerini ve hakim olmalarını kolaylaştıracak 

şekilde düzenlenmelidir. 

d. İşin yapılması esnasındaki duruş şekli, vücudun kapasitesini zorlamamalıdır. Aynı zamanda sağlık ve 



güvenlik uygulamaları bütün herkesi kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. 

e. Çalışma ortamılerin seçimine, ayakta yada oturuş pozisyonlarına göre hazırlanmalıdır. 

f. Vücudun ağırlığı, ayakta iken her iki ayağa eşit şekilde dağılmalı ve ayak pedalları buna göre dizayn 

edilmelidir. 

g. İş aktiviteleri, çalışma alanının aşağı yukarı ortasında; yapılan işlere çok yakın olarak 

gerçekleştirilebilmelidir. 

h. Mevcut güç, en uygun kas gruplarıyla maksimum işin yapılması için kullanılmalı ve organlar uyum 

içinde çalıştırılmalıdır. 

i. Çalışma, kalp seviyesinin üzerinde sürekli yapılmamalıdır. Kalp seviyesinin üzerinde aşırı güç 

kullanmaktan kaçınılmalı, hafif işler kalp seviyesinin üstünde yapılmalıdır. Bu kasların dinlendirilmesi için 

gereklidir. 

j. Güç hem kollarla, hem de bacaklarla birlikte, yetersiz araç ve gereçle de olsa tekrar tekrar 

kullanılabilmelidir. Aletlerin, düğme ve çevirme kolu gibi cihazların tutulmasını sağlayan yüzeyleri, ellerin 

mümkün olduğu kadar fazla temasını sağlayacak şekilde tasarlanmalı, bunların kumanda etmek için vücut 

duruşunun çok fazla değiştirilmesi gerekmemelidir. 

f. Aletlerin tutulma, kumanda veya denetim sağlayan kısımları, iş görenin bunları vücut pozisyonunda en 

az değişiklik ve en fazla mekanik avantajla kullanabileceği şekilde yerleştirilmelidir. 

2-SONUÇ 
 
Çalışmamızda ofis çalışmalarının ergonomik konusundan hareket ederek, bir ofiste nasıl çalışılması  

gerektiği, ofisin verimliliğini arttıran unsurlar, verimlilik ölçümünde kullanılacak kriterler ve ergonomik çalışma 

ortamlarının nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Çalışma ortamını etkileyen aydınlatma, havalandırma, gürültü, büro mobilyaları vb. faktörler 

incelenmiş ve ergonomi biliminin çalışma koşullarına getireceği kolaylıklar ile çalışanların çalışma ortamında 

rahat etmesi, çalışırken aynı zamanda ona yaşadığının da hissettirilmesi için en uygun koşulların sağlanması 

gerektiği vurgulanmaya çalışılmıştır. Bunu sağlamak için yapılacak şey, genellikle maddi olarak fazla miktarda 

olmayan küçük düzenlemelerdir. Büro çalışanının canlı bir varlık olduğunu, bir makine olmadığını akıldan 

çıkarmamak gerekir. Onun rahat, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda çalışması verimliliği doğrudan olumlu yönde 

etkilemektedir. 

Çalışma çevresi kötü olan büro çalışanı bir an önce işini bitirip işyerinden ayrılmak isteyecektir. Oysa 

kendisi için uygun bir ortam bulan çalışan daha üretici, daha bağımlı ve daha kaliteli iş yapmaya özen 

gösterecektir. Uygun koşulların sağlanmasının çalışanın verimini olumlu şekilde etkilediğinden yola çıkılarak, 

söz konusu çevresel faktörlerin çalışana en az zarar verebilecek seviyede tutulması için neler yapılabileceği ve ne 

gibi önlemler alınması gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Ayrıca işyerindeki düzensiz kablolar, çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenerek kazalar 

önlenebilir. Masa ve dolaplar bürodaki personel tarafından çok sık kullanılmaktadır. Dolayısıyla bunların gerek 

boyutlarının gerekse yüksekliklerinin uygun ölçülerde olması gereklidir. Gereksiz yere eğilmelere ve uzanmalara 

neden olacak dolapların yeniden düzenlenmesi ile bu rahatsızlıklar ortadan kalkacaktır. Ayrıca iş akışını ve 

personelin içerde dolaşımını engelleyecek masa ve sandalyelerin yerlerini yeniden düzenlemek oldukça faydalı 

olacaktır. 
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ÖZET 

 

Elektrikli, benzinli, LPG’li ve dizel enerji türleriyle çalışabilen Forklift, çeşitli sanayi 

kuruluşlarında, insan gücünün yetmediği ağır yüklerin, yakıt ve kimyasal madde tankların, 

çeşitli yöntemlerle ambalajlanmış ürünlerin kaldırılması ve/veya istenilen yere götürülmesi 

için kullanılan iş makinesidir. Taşıma işlemi sırasında; kullanıcı hatalarından, uygun aparatla 

yük taşınmamasından, taşıma kapasitesinin üstünde yük taşınmasından, iş makinesinin 

zamanında bakım yapılmamasından v.b. dolayı iş kazaları meydana gelmektedir. TÜİK’in 

yapmış olduğu bir araştırmaya göre; bir yıl içinde çeşitli sektörlerde istihdam edilenlerin 

%2,9’unun işle ilgili kaza veya rahatsızlığa maruz kaldığı tespit edilmiştir. Bu çalışma ile 

Forklift ile meydana gelebilecek yaralanmalı ve/veya ölümlü iş kazaları ve önlemlerinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Forklift, İş Kazası, İnsan Sağılığı 

 

ABSTRACT 

 

Electric, gasoline, LPG and diesel energy types that can operate forklift, various 

industry organizations, people could not afford the heavy loads, fuel and chemical tanks, with 

various methods packaged product removal and / or desired to where it used to work machine. 

During transport, user error, proper bracket after transporting the load, above load carrying 

capacity for the transport, a lack of timely maintenance of construction machines, etc. occur 

due to accidents at work. According to a study conducted by TUIK that, within a year of 

people employed in various sectors of %2,9 is exposed to the work-related injury or 

discomfort have been identified. This study can occur with Forklift injury and / or fatal work 

accidents and measures aimed to investigate. 

 

Keywords: Forklift, Work Accident, Human Health 

 

1. GİRİŞ 

 

 İş güvenliği ve işçi sağlığının temel amacı; çalışanların güvenli, sağlıklı bir ortamda 

risklere karşı gerekli tüm tedbirlerin alınarak, üretimin verimli bir şekilde devamlılığını 

sağlamaktır. Güvenli ortamlar oluşturmada alınacak tedbirler ve önlemler işletmeler ve 

kurumlar açısından çok önemlidir. Dünyada her yıl ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü - 

International Labour Organization) kayıtlarına göre; 250 milyon iş kazası olmakta ve 

335.000 kişi bu iş kazlarında ölmektedir. Ülkemizde ise her gün 176 iş kazası olmakta, 3 işçi 

hayatını kaybetmekte ve 5 işçi ise iş kazaları sonucu çalışamaz hale gelmektedir. [1]    

 

 Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler sonucunda, piyasalarda bulunan rekabet 

giderek artmakta olup, bunun sonucunda kaliteli, verimli, hızlı ve sistematik üretim talep 

edilmektedir. Gereksinim duyulan bu talepleri karşılama adına gerek küresel gerekse ulusal 
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düzeydeki firmalar kendilerini yenileme ve revize etme sürecine girmiştir. Günümüz firmaları 

stok yapmayan ve günlük taleplerini bildiren müşterilerine karşı, zamanı en verimli 

kullanarak aynı zamanda çok hızlı bir hareketle ihtiyaçlara karşılık vermeye çalışmaktadır.  

 

 Yapılan bu çalışma ile işletmelerde yükleme-boşaltma ve stok işlemlerinde dünyada 

en sık yükleyici olarak kullanılan, forkliftler ve forkliftlerde alınması gereken güvenlik 

önlemleri ele alınmıştır. 

 

 Çalışmanın; İkinci bölümünde forkliftte oluşan veya oluşabilecek kaza riskleri ve 

değerlendirmesi ele alınmıştır. Üçüncü bölümünde forklift bakımları ve forkliftle meydana 

gelen ve/veya gelebilecek iş kazaları irdelenmiştir. Son olarak sonuç kısmında önemli 

sonuçlar, alınması gereken güvenlik tedbirleri ve muhtemel araştırma konuları belirtilmiştir. 

 

2. FORKLİFTTE OLUŞAN VE/VEYA OLUŞABİLECEK KAZA RİSKLERİ VE 

DEĞERLENDİRMESİ 

 

 Şekil 1’de dizel bir forklifte ait ana kısımlar bulunmaktadır. 

 

 

 

Şekil 1. Forklift Ana Kısımları [2]    

 

İşletmelerde ambar, mamul ambar, stok ve nakliye işlemlerini içinde barındıran 

yükleme-boşaltma-istifleme işlemlerinde, zamanın en etkin ve verimli şekilde kullanılması 

gerekliliği eskisinden çok daha fazla biçimde kendisini hissettirmektedir. Hızlı ve etkin bir 

hareketin gerektiği bu ortamlarda iş kazaları nedeniyle iş gücü kaybının yanında yükleme 

boşaltma işlemleri sırasında mamul, hammadde ve araç kayıpları da azımsanmayacak 

derecede büyük boyuttadır. [3]    

 

 Bu kayıplara yol açan nedenler; fiziksel koşullar (çalışılan alan ve güvenlik 

önlemlerinin yetersizliği), eğitim ve bilgi yetersizliği, işletmede çalışan sayısı v.b. şeklinde 

açıklanabilir. 
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 SGK’nın (Sosyal Güvenlik Kurumu) açıklamış olduğu verilere göre iş kazası ve 

meslek hastalıkları sonucu ölümler, Şekil 2’de yer almaktadır.  

 

 

Şekil 2. SGK İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sonucu Ölümler [1]      

 

 Diğer taraftan yine SGK verilerine göre oluşturulan, iş kazalarının işyerlerinde çalışan 

sayılarına göre dağılım grafiği, Şekil 3’te bulunmaktadır. Grafikte de görüleceği üzere; iş 

kazalarının daha fazla gerçekleştiği işyerlerindeki çalışan sayıları daha azdır. 

 

 

Şekil 3. SGK İş Kazalarının İşyerlerinde çalışan Sayılarına Göre Dağılımı [1]       

 

 70 kişinin çalıştığı bir işletmede yapılan bir araştırmada, iş kazası geçiren ve 

geçirmeyen grubun yaş ve eğitim durumlarının bir karşılaştırması yapılmıştır (Şekil 4). 
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Şekil 4. İş Kazası Geçiren Grup ile İş Kazası Geçirmeyen Grubun Yaş ve Eğitim 

Durumlarının Karşılaştırılması [4] 

 

 İş kazası geçirmiş olan gruptaki personelin 20-25 yaş grubunda fazla olmasının 

nedeni; bu yaş grubunun tecrübesiz olabileceği ve yaptıkları işi yeni öğreniyor olması 

gösterilebilir. İş kazası geçirmiş grupta yer alan iş görenlerin %55,7 oranında ilkokul 

seviyesinde oldukça yüksek olduğu görülmektedir. En az iş kazası geçiren grubun %2,9 oranı 

ile Yüksekokul/Üniversite düzeyinde olduğu görülmektedir. [4] 

 

 Yukarıdaki yapılmış bu araştırmaya göre; iş yerlerinde çalışan personelin iş kazası 

geçirme riski, eğitim seviyesi ve yaş gruplarıyla orantılı olduğu söylenebilir. 

 

3. FORKLİFTTE BAKIM VE GERÇEKLEŞEN İŞ KAZALARI 

 

 Elektrikli, benzinli, LPG’li ve dizel çeşitleri (Şekil 5) olan forkliftlerde muhtemel kaza 

risklerinden korunmak için bir dizi önlemler almak gereklidir. Bunlar; çalışma ortamlarında 

periyodik bakım kontrolleri ve her çalışma öncesinde, esnasında ve çalışma sonrasında 

yapılması gereken kontrollerdir.  

 

 

Şekil 5. Forklift Çeşitleri 
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 Forkliftle her çalışma öncesi, çalışma esnasında ve sonunda yapılması gereken 

kontroller Tablo 1’de gösterilmektedir. 

  

Çalışmadan Önce 

1. Dişli kutusu, direksiyon, hidrolik bağlantılar ve frenlerde yağ 

sızması olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

2. Aracın takımları ve bağlantıları kontrol edilmelidir. 

3. Lastikler ve hava basınçları kontrol edilmelidir. 

4. Tüm göstergelerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. 

5. Motor aksamında sızıntı kontrol edilmelidir. 

6. Soğutma sistemi temizliği, su ve gerekliyse antifriz seviyesi 

kontrol edilmelidir. 

Çalışma Esnasında 
1. Emniyetli, güvenlik tedbirlerinin tümü alınarak, ekonomik 

aynı zamanda verimli hareket sağlanmalıdır. 

Çalışma Sonunda 

1. Taşıma ekipmanı temizlenir, bir sonraki çalışma için ön 

hazırlık yapılarak yakıt ikmali yapılmalıdır. 

2. Elektrikli tipler için aküler şarj edilmelidir. 

Tablo 1. Forklift Çalışma Öncesinde-Esnasında-Sonrasında Yapılması Gereken Kontroller 

 

 Çalışma öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılan kontrollerle beraber forkliftler; 

aynı zamanda, motor aksamlarının ömrünü uzatmak, iş kayıplarını azaltarak, arızalanmalarını 

engellemek ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla periyodik bakımları yapılmalıdır. Bu 

periyodik bakımları 6 ana grupta toplayabiliriz; 

 

1. Günlük bakım, 

2. Haftalık bakım, 

3. Aylık bakım, 

4. Üç aylık bakım, 

5. Altı aylık bakım, 

6. Mevsimlik bakım. [3] 

 

Bu periyodik bakımların haricinde firmalar ayrıca; yeni alınan forkliftler için garanti 

kapsamında da detaylı bakımlarını yaptırmaları, olası muhtemel duruşların da önüne 

geçecektir. 

 

Kaldırma, yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında meydana gelen kaza sebepleri, 4 temel 

başlık altında değerlendirilebilir; [5] 

 

1. İmalat, 

2. Montaj, 

3. Yetersiz bakım-kontrol, 

4. Kullanım hataları. 

 

EU-OSHA (Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı) Kaldırma makinalarında meydana 

gelen başlıca iş kazalarını şu şekilde raporlamıştır; 

 

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

2. Kaldırma mekanizmasının altında durma, 

3. Makinenin devrilmesi, 

4. Yükün düşmesi, 
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5. Emniyetli bir operasyonun sürdürülebilmesi için gerekli olan teknik periyodik 

kontrollerin yapılmaması, 

6. Bomun çökmesi, 

7. Karşı ağırlığın sisteme zarar vermesi, 

8. Dayama ayaklarının yanlış kullanımı, 

9. Düşmeler ve bağlama elemanı hataları. [5] 

 

Belirtildiği gibi kaldırma ekipmanlarında özellikle forkliftlerde meydana gelen veya 

gelebilmesi muhtemel iş kazası riskleri yukarıda belirtilmektedir. Bunlar kullanıcı hatasından 

olduğu gibi, kullanıcının elinde olmayan bazı sebeplerden olabilmektedir. Şekil 6’da 

forkliftlerde kullanıcı hatalarından meydana gelebilecek bazı kazalar gösterilmiştir. 

 

 

4 m yükseklikte, ahşap 

palet üzerinde boya yapan 

personel, Forklift 

kullanıcısının ileri gitmesi 

üzerine dengesini 

kaybederek aşağı düşer ve 

iş kazası oluşur. 
 

 

Forklift kullanıcısı A 

konteynırını araca 

yüklemek için engelleri 

kaldırırken çalışan diğer 

personeli fark edemeyerek, 

iş kazası oluşur. 
 

 

Forklift kullanıcısı, 2.850 

mm uzunluğunda, 854 mm 

çapında ve 850 kg’lık bir 

boruyu, üzeri 450x450 mm 

ebatında ahşapla kapatılan 

bir çukara düşerek iş kazası 

oluşur.  

 

1.200 kg taşıma kapasiteli 

yan yükleyici forkliftiyle 

kullanıcı, kargoyu 

yüklerken kenara çok 

yanaştığından, düşerek iş 

kazası oluşur. 
 

 

Forklift kullanıcısı 

yüklediği yükü araca 

sabitlemek için forklifti 6 

derece eğimli bir yerde el 

frenini çekmeden 

bırakması sonucu, forklift 

kayarak iş kazası oluşur.  

Şekil 6. Forklift Kullanıcı Hatasından Kaynaklanan İş Kazaları [6] 

ÖNCE SONRA 

ÖNCE SONRA 

ÖNCE SONRA 

ÖNCE SONRA 

ÖNCE SONRA 
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4. SONUÇ  

 

 Yapılan bu çalışmayla, ülkemiz ve dünya genelinde oluşan ve/veya oluşması 

muhtemel yükleme-boşaltma-istiflemede kullanılan forklift kaldırıcılarının neden olduğu 

kazalarda, iş güvenliği ve işçi sağlığının önemi vurgulanmıştır. 

 

 Forkliftle kaldırma işlemleri; yüklerin bir yerden başka bir yere taşınması, 

malzemelerin ve/veya ürünlerin raflara istiflenmesi, makine ve çeşitli tezgahlara malzeme 

şarjı, makine ve tezgahlara takılıp sökülecek ağır parçalarının taşınması gibi operasyonları 

içerir.  

 

Bu operasyonlarda muhtemel kaza risklerine karşı alınması gereken önlemler 

şunlardır; 

 

1. Forkliftler, kullanıcı belgesine sahip kişilerce kullanılmalıdır, 

2. Yapılan bakımlar ve bakım sonucu değişen, değişmesi olası ekipmanlar kontrol 

edilerek uygun formlarca kayıt altına alınarak rapor edilmelidir, 

3. Forklift çatallarında uygun taşıma ekipmanı olmadan insan taşınmamalıdır, 

4. Forkliftin üzerine ve kullanıcı bölmesine insan alınmamalıdır, 

5. Kapalı alanlarda (iş yeri içi, depo, mamul alanları v.b.) çalışan Forkliftler için gidiş-

geliş yolları dikkat çeker şekilde işaretlenmelidir, 

6. Forkliftler için hız sınırlaması getirilmeli, özellikle dönüşlerde hız düşürülmelidir, 

7. Forkliftin yol güzergahında insanlar varsa hız azaltılıp, kornayla uyarıda bulunmalıdır, 

8. Kaygan ve gevşek zeminlerde forklift kullanılmamalıdır, 

9. Forklift kullanıcıları tüm işaretlere uyarak, izin verilen azami yük değeri ve tavan 

kaldırma yüksekliği aşılmamalıdır, 

10. Dengesiz, emniyetsiz ve sabitlenmeyen yükler taşınmamalı ve yükler eşit bir şekilde 

çatallara dağıtılmalıdır, 

11. Tek çatalda yük taşınmamalıdır, 

12. Başka forkliftlerin çalışma sahasında forklift kullanılmamalıdır, 

13. Forkliftler diğer forkliftleri taşımamalı veya itmemelidir, 

14. Yükseğe kaldırılmış veya yüksekten alınmış yükler uygun yer mesafesine 

indirilmeden hareket edilmemelidir, 

15. Forkliftlerde yük eğer kullanıcının görüş mesafesini kısıtlıyorsa, geriye doğru dikkatli 

bir şekilde kullanılmalıdır, 

16. Forklift devrilme durumlarında kabin dışına doğru atlanmayarak, bulunduğu yere sıkı 

bir şekilde tutulmalıdır, 

17. Rampalardan çıkarken forklift hareketi öne, inerken ise geriye doğru olmalıdır, 

18. Eğimli yüzeylerde yük kaldırılmamalı, manevra yapılmamalıdır, 

19. Forklift kullanıcısı kazalara sebep olan en etkili faktördür, dolayısıyla kullanıcı alkol 

veya uyuşturucu madde kullanmamalıdır, 

20. Islak ve yağlı el, ayakkabı ile forklift kullanılmamalıdır, 

21. Forkliftin bütün işaretçileri, aynaları, sinyalleri çalışır bir durumda olmalı, kullanım 

esnasında eller ve/veya ayaklar kabinden dışarıya çıkarılmamalıdır, 

22. Forkliftle iş sonunda park alanına park edilerek, çatallar aşağıya indirilmeli, levyeler 

boşa alınmalıdır, 

23. El freni iş bitimlerinde her zaman çekilmeli ve motor durdurulmalıdır. 
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Tüm bu güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, olası muhtemel iş kazalarının ve işgücü 

kayıplarının önüne geçilebilmektedir. Bütün işletmeler için iş güvenliği ve işçi sağlığına önem 

verilmeli, özellikle forkliftle kaldırma işlemlerinin olduğu işletmelerde sistemsel bir hatanın 

önüne geçilmelidir. Bu yüzden oluşturulacak sistematik önlemlerin gerek oluşturulması gerek 

uygulanması noktasında çok dikkatli olunmalıdır. Hiçbir maddi kazanç insan sağlığının önüne 

geçmemelidir. 

 

 Bundan sonra, forkliftler üzerine yapılacak çalışmalarda, genelleme yerine kendi 

içlerinde komplike ve farklı yapıya sahip, elektrikli, benzinli, dizel veya lpg forklift tiplerinin 

biri üzerine bu çalışma detaylandırılabilir.    
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İnşaat İşlerindeki Korkuluk Uygulamaları Üzerine Değerlendirmeler 
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Özet: 
 
Bilindiği üzere ülkemizde ölümlü iş kazası sayısı bakımından inşaat sektörü ne yazık ki 
liderliğini hala korumaktadır. Bu iş kazasından kaynaklı ölümlere yol açan ana faktörlerden 
biri de çalışanların çeşitli sebeplerden dolayı düşmeleri özellikle de yüksekten düşmeleridir. 
Bu tür tehlikelerden çalışanların korunması için düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, 
kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları ve hava yastıkları gibi uygulanabilecek toplu 
koruma önlemleri bulunmaktadır. İşverenin çalışanların yüksekten düşmelerine karşı 
alabileceği diğer bir toplu koruma önlemi de güvenli korkuluk uygulamalarıdır. 
Mevzuatımızda özellikle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa dayalı olarak 
yayınlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde, bu güvenlikli korkuluk 
önleminin uygulamasında ne gibi özelliklere sahip olması gerektiği açıkça belirtilmektedir. 
Hatta aynı yönetmelikte bu önlemin nerelerde (örn: betonarme platformların döşeme 
kenarlarında, döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda (asansör, merdiven, baca 
vb. boşluklar gibi)) kullanılacağı da belirtilmektedir. Ancak, pratikte korkuluk 
uygulamalarının kullanılmasının gerektiği bu yerlerde uyarı ve ikaz şeritlerinin kullanıldığı 
görülebilmektedir. Tehlikelere karşı uyarı ve fark edilebilirlik için kullanılan bu ekipmanların 
tek başlarına güvenlikli bir korkuluk uygulamasından beklenilen amacı göstermesi mümkün 
değildir. Pratikte uyarı ve ikaz şeritlerinin tek başlarına kullanılmalarının yanı sıra uygun 
korkuluk sistemleri üzerine fark edilebilirliği artırmak için korkuluk sistemleri ile birlikte 
kullanıldığı güzel uygulamalarda söz konusudur. Bu çalışmada, inşaat işyerlerindeki korkuluk 
uygulamalarının yönetmelikler ışığında değerlendirilmesi yapılmaktadır. Sonuç olarak, 
pratikteki korkuluk uygulamalarındaki doğrular ve yanlışlar iş sağlığı ve güvenliği açısından 
ortaya konulmaktadır.  
 
Anahtar kelimeler: İnşaat işleri, iş sağlığı ve güvenliği, korkuluk 
 
 
Evaluation of Guardrail Applications in Construction Works 
 
Abstract: As it is known, in our country the construction industry still has been the leadership 
in terms of number of occupational accidents that result in death. One of the main factors 
causing the deaths due to this occupational accident is to fall the employee for various 
reasons, especially falling from high places. For the protection of workers from the dangers of 
this type, fall prevention platforms, barriers, covers, scaffolding, safety nets and airbags that 
can be implemented as collective protection measures are available. Other collective 
protection measure which the employer can take against falls from a height of the workers is 
the securely guardrail applications. In our legislation, in particular in the Occupational Health 
and Safety Regulations in Construction Works published on the basis of the Occupational 
Health and Safety, Law No. 6331, the implementation of this securely guardrail prevention is 
clearly stated with features. Even, in the same regulation, this measure will be used in 
whereabouts (e.g, at the edges of the flooring, the spaces, i.e., elevators, stairs, chimney etc., 
forming discontinuities in the floor) is also indicated. However, in practice, in these places, in 
where it is necessary to use the guardrail, it can be seen that the use of warning strip or bands. 
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For this equipment used for warning and noticeability against the hazards, it is impossible to 
demonstrate the task that is expected from a guardrail alone. In addition the usage of the 
warning strip alone, in practice, they are used in conjunction with the appropriate guardrail to 
increase the noticeability as good applications. In this study, guardrail applications in 
construction workplaces are evaluated in light of the regulations. As a result, the right and 
wrong application of the guardrail in the practice has been demonstrated in terms of 
occupational health and safety. 
 
Keywords: Construction works, Occupational Health and Safety, Guardrail  
 
 
Giriş 

SGK tarafından yayınlanan istatistiklerden de görülebileceği gibi, hemen hemen her yıl, 
özellikle ölümlü iş kazası sayılarında inşaat sektörü ilk sırada yer alma geleneğini 
sürdürmektedir. Ayrıca son 2-3 yıl dikkate alındığında bu sektörün iş kazası sayılarında da en 
önde yer aldığı söylenilebilmektedir. Sektörün iş kazası yönünden bu kadar yüksek 
istatistiklere sahip olmasında, diğer pek çok nedenin yanında özellikle vasıfsız çalışan 
istihdamının yüksek olması, çalışma alanın oldukça geniş ve dağınık olması, kullanılan 
ekipman, malzeme ve teknolojinin çok çeşitlilik göstermesi ve uzun yorucu mesai 
gerektirmesi gibi nedenler de önemli katkı sağlamaktadır.  

En son yayınlanan 2012 yılı SGK istatistiklerine göre, toplam iş kazalarının (74.871) 
%75’ni oluşturan (56.172) ilk beş iş kazası türü arasında yer alan kişilerin düşmesi (8.541) bu 
yüzdenin yaklaşık %15’ni oluşturmaktadır. Verilen bu sayının (8.541) yaklaşık %36’sı 
(3.057) kişilerin yüksek bir yerden düşmesi olarak verilmektedir. Yüksek bir yer olarak ifade 
edilen yerlerin de, ağaçlar, binalar, yapı iskeleleri, merdivenler, makinalar, araçlar ile çukur 
ve/veya derin bir yer (hendeklere, kuyulara, kazılara, yerdeki çukurlara) olduğu 
belirtilmektedir. Bu kaza türünün en sık hangi iş kollarında meydana geldiği bilgisi bahsi 
geçen istatistik yıllığında belirtilmemesine rağmen, verilen yerlerin pek çoğunun inşaat 
sektörü ile ilişkilendirilebileceği açıktır. Buradan hareketle inşaat sektöründe gerçekleşen iş 
kazalarından kaynaklı ölüme/ölümlere yol açan ana faktörlerden biri olarak çalışanların çeşitli 
sebeplerden dolayı düşmeleri özellikle de yüksekten düşmeleri ileri sürülebilir. 

Bir yılı aşkın süredir yürürlükte olan mevzuatımızda çalışanların işyerinde çeşitli 
tehlikelerden kaynaklı risklerden korunmasına yönelik ortaya koyulan önlemler paketindeki 
risklerle kaynağında mücadele etmek ile başlayan hiyerarşi sıralamasında toplu koruma 
önlemleri özellikle kişisel korunma tedbirlerine göre daha önceliklidir. Dolayısıyla, yüksekte 
çalışmanın kaçınılmaz olduğu işlerde çalışanların düşmelere karşı korunmasının 
sağlanabilmesi için toplu korumalara öncelik verilmesi gerekmektedir.  Toplu korunma 
yöntemlerine örnek olarak güvenli korkuluk uygulaması verilebilir. Korkuluk kelimesinin 
güvenli kelimesi ile birlikte kullanılmasının nedeni yapılan herhangi bir korkuluk 
uygulamasının istenilen veya beklenilen görevi yerine getiremeyeceğindendir. Dolayısıyla, 
güvenli korkuluk vurgusunu daha da pekiştirmek için korkulukta beklenen tüm özellikler ilgili 
mevzuatımızda açıkça belirtilmiştir.  

Bu çalışmada, ilgili mevzuatımızda inşaat sektörüne ait işlerde nerelerde kullanılması 
gerektiği açıkça belirtilen güvenli korkuluk uygulamalarının sahada uygulanış biçimleri 
üzerine çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır. Sonuç olarak, sahada korkuluk 
uygulamalarının kullanılmasının gerektiği yerlerde uyarı ve ikaz şeritlerinin kullanıldığı, 
kullanılan bu ekipmanların tek başlarına güvenlikli bir korkuluk uygulamasından beklenilen 
amacı göstermesinin mümkün olmadığı ve ancak uygun korkuluk sistemleri üzerine fark 
edilebilirliği artırmak için kullanılabileceği ortaya koyulmuştur. . 
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Mevzuata Göre Değerlendirmeler 
Bilindiği üzere, çalışanlar için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturma gayretleri 

özellikle 4857 sayılı Kanunla başlayan ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 
devam eden süreçte düzenlemelerle birlikte somutlaşmıştır.  Kanunlarda yer alan genel 
düzenlemelere ek olarak sadece inşaat sektörü ile alakalı düzenlemelerin yer aldığı Yapı 
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği de yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, Ek-1 Yapı 
İşleri Listesi’nde yer alan yapı işlerinde alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği şartlarını 
belirlemektedir.  

Yüksekten düşme olarak tariflenen iş kazası türüne çalışanın maruz kalması için bu 
yönetmeliğin Ek-4 (Yapı Alanları için Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları)’ün A) Yapı 
alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar ana başlığı altındaki Yüksekte Çalışma alt 
başlığı altında verilen  “Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin 
oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma” tanımına uygun bir yerde faaliyet göstermesi 
gerekmektedir. Yüksekte yapılacak çalışmaların özellikle yüksekte çalışma gerektirmeyen 
kısımlarının öncellikle yerde yapılması gerektiği, önceden planlanması ve organize edilmesi 
gerektiği ve çalışanların bu yerlere ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlar aracılığı ile güvenli 
bir şekilde sağlanması gerektiği yine aynı alt başlık altında belirtilmektedir. Ayrıca, 
mevzuatımızda da uluslararası normlarda olduğu gibi yüksekte çalışma yerlerinde çalışanların 
güvenliğinin öncelikle toplu koruma tedbirleri ile sağlanılması istenmektedir. Bu tedbirleri de 
güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, 
güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi sıralamaktadır.  

Bu toplu koruma tedbirlerinin betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, 
merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren 
boşluklarda, duvar ve perde duvar gibi yapı elemanları arasında süreksizlik meydana getiren 
pencere ve benzeri boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini engelleyecek 
biçimde alınmasını istemektedir. Bu tedbirlerden korkuluk sisteminin kullanılması halinde de 
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin Ek-4 (A)’nın altındaki Yüksekte 
Çalışma başlığının altıncı maddesinde tanımlanan özelliklere uygun olması gerektiği 
belirtilmektedir. Bu maddede, aynı başlığın ikinci maddesi ç bendindeki “güvenli 
korkuluklar” tabirinin aksine sadece korkuluk kelimesi kullanılmıştır. Belki de bu özelliklere 
sahip korkulukların güvenli korkuluk olarak atfedilebileceği vurgulanmaktadır.  

Mevzuatımıza göre yüksekte çalışmalarda çalışan ve malzeme düşmesini engellemek için 
tercih edilebilecek toplu koruma tedbirlerinden olan korkuluklarda; a) Platformdan en az bir 
metre yükseklikte ve herhangi bir yönden gelebilecek en az 125 kilogramlık yüke dayanıklı 
ana korkuluk, b) Platforma bitişik, en az 15 santimetre yüksekliğinde topuk levhası, c) Topuk 
levhası ile ana korkuluk arasında açıklıklar 47 santimetreden fazla olmayacak şekilde 
konulan ara korkuluk, şeklinde açıkça belirtilen özelliklerin olması gerektiği belirtilmektedir. 

Yüksekte yapılacak çalışmalarda kullanılacak iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık 
ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şatların belirtildiği İş Ekipmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-II 4. Yüksekte yapılan geçici 
işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler başlığının 4.1.4 maddesinde de 
koruyucuların uygun yapıda ve yeterli sağlamlıkta yapılmasının gerektiği belirtilmektedir. 
 
 
Uygulamalar Işığında Değerlendirmeler 

Çalışanların yüksekte çalışmaları esnasında düşmelerini engellemek için kullanılacak toplu 
korunma yöntemlerinden biri olan korkuluk uygulamalarında aranacak asgari özellikler bir 
önceki başlıkta ayrıntılarıyla verilmiştir. Bu özelliklerin tamamında vurgulanmak istenilen 
unsur korkuluk uygulamasının çalışanın veya malzemenin düşmesini engelleyecek 
sağlamlıkta ve uygunlukta olmasıdır. Diğer bir değişle düşme eylemini durduracak nitelikte 
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olmasıdır. İnşaat sahalarında birçok korkuluk uygulamasına rastlanmaktadır. Bunların bazıları 
binaların inşası devam ederken döşeme kenarlarını kapatmak gibi küçük mesafeli alanlar için 
kullanılırken bazıları ise kazı kenarlarını kapatmak gibi uzun mesafelerde kullanılmaktadır 
(bkz. Şekil 1). 
 

 

Şekil 1. Sahadan korkuluk uygulamaları 
 
Güvenli korkuluk uygulamasının toplu koruma tedbiri olarak tercih edilebileceği betonarme 
platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven, baca, şaft, aydınlatma boşlukları gibi 
döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda vb. gibi yerlerde örneklerden de 
görüldüğü üzere uyarı ve ikaz şeritlerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu tip korkuluklarda 
dikmeler hangi sıklıkta atılırsa atılsın (uygulamada 2 ila 5m belki de daha fazla olabilmekte) 
dikme aralarının sadece uyarı ve ikaz şeritleri ile kaplanması çalışanın düşmesini kesinlikle 
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engelleyemez. Böyle bir uygulama, ancak, dikme sıklıkları bir çalışanın geçemeyeceği 
mesafede ve sağlamlıkta yapılırsa kendisinden beklenen görevi (çalışanı düşmeye karşı 
koruma) yerine getirebilmesi mümkündür. Ancak bu uygulamanın da daha fazla maliyet 
doğuracağı açıktır.  

Uyarı ve ikaz levhaları olsun ya da olmasın mevzuatımız uygun bir korkuluk 
uygulamasında bir ana bir de ara korkuluk bulunmasını istemektedir. Eğer malzeme ve 
ekipman düşmesi de olası ise o zaman bir de topuk levhası öngörmektedir. Bunlara ilaveten 
korkuluk uygulamasının bütünü ile herhangi bir yönden gelecek en az 125 kg lık yüke 
dayanıklı olması da istenmektedir. Uyarı ve ikaz şeritlerinin bırakın 125 kg mı 5~10 kg lık 
yükü bile taşıması ve/veya engellemesi mümkün değildir. Bunların uzun süreli kullanımında 
normal veya kötü hava şartlarında bile bozulduğu sahada görülmektedir (bkz. Şekil 2).  
 

 

Şekil 2. Ana ve ara korkuluksuz uyarı ve ikaz şeritleri ile korkuluk uygulamaları 
 
Uygun dikme ve ana/ara korkulukları ile teşkil edilmiş bir korkuluk uygulamasının uyarı 

ve ikaz şeritleri ile sarılmasına teorik olarak ihtiyaç yoktur. Mevzuatımız da dikkate 
alındığında gereği de yoktur. 

Ancak mevzuatımızda belirtilen şekilde oluşturulmuş bir korkuluk uygulanmasının asgari 
şart olduğu dikkate alındığında korkuluk üzerinde ek bir uygulama yapmak herhangi bir 
sakınca doğurmamaktadır. Dolayısı ile uygun korkuluk sistemlerinin kullanıldığı yerler 
dikkate alındığında tehlikelere karşı uyarı ve fark edilebilirliği artırmak adına uyarı ve ikaz 
şeritleri ile desteklemesi ancak asgari şartların üzerinde bir uygulama olarak görülebilir (Şekil 
3).  
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Şekil 3. Uyarı ve ikaz şeritleri ile kaplanmış güvenli korkuluk uygulamaları 
 
 
Sonuçlar 

Bu çalışmada, mevzuatımızda yer alan yüksekte çalışmada alınması gereken toplu koruma 
önlemlerinden güvenli korkuluğun sahada uygulama çeşitleri değerlendirilmiştir. Yapılan 
gözlemlerde, sadece uyarı ve ikaz görevi olan malzemelerin dikmeler arasına gerdirilmek 
suretiyle korkuluk olarak kullanıldığı görülmüştür. Ancak, bu uygulamanın mevzuatın güvenli 
korkuluk için tanımladığı herhangi bir şartı sağlamamasından dolayı güvenli korkuluktan 
beklenen görevi yapması da beklenemez. Uyarı ve ikaz şeritleri, mevzuata uygun güvenli 
korkuluk sistemleri üzerine farkındalığı artırmak için kullanılabilecek malzemelerdir. 
Dolayısıyla bu tür malzemeleri tek başına kullanarak güvenli korkuluk yapmak yerine, gerek 
duyulması halinde farkındalığı artırmak için ek bir uyarı sistemi gibi kullanılması uygundur. 
 
 
Kaynaklar 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (30.06.2012 tarihli 28339 sayılı Resmi Gazete) 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.2013 tarihli 
28628 sayılı Resmi Gazete) 
SGK İstatistik Yıllıkları 2012 
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (05.10.2013 tarihli 28786 sayılı Resmi 
Gazete) 
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Özet 
 

Kişilerin davranışlarını belirleyen seçimleridir. Bu davranışların sonucunda yaşanacaklara dair farkındalık ve bilinç düzeyi 

kişinin seçimlerini yönlendirir. 

 

İşyerlerinde, çalışanların davranışlarının ve tutumlarının değiştirilebilmesi için, öncelikle çalışanların algılama biçimleri ve 

farklılıkları iyi anlaşılmalıdır. Fark, işyerindeki insanların tutumundadır. Bu tutum yıllarca ben yaptım oldu eğitimi ve 

kültürü ile çerçevelenmiştir. Sanayisi ve teknolojisi gelişmiş ülkelerdeki insanların davranışları incelendiğinde, büyük 

çoğunluğunun yaşamlarında iş ahlakını temel ilke olarak belirleyip prensip olarak doğru iş yapmak, sorumlulukla hareket 

etmek, yasalara ve işyeri kurallarına saygılı davranmak, diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerine saygı göstermek, 

çalışmayı sevmek, yaptığı işi severek yapmak ve dakik olmayı izledikleri görülür. 

 

Türkiye Cumhuriyeti çalışma yaşamını düzenlemekle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve standartların varlığına rağmen aksi 

yönde davranışlar sonucu yaşanmış acı olaylar ve bu acı olaylara zemin hazırlayan birçok durumların olduğunu medyadan 

görüyoruz, okuyoruz veya yaşıyoruz.  

 

Bu çalışmada şu temel tehlike ele alınacaktır. Yangın olayları sonucu yaşanan kayıplara zemin hazırlayan durumlar 

çalışanların ve işverenlerin davranışlarının bir yansıması olduğu bakış açısıyla irdelenecektir.  Yaşanan gerçek olaylara ait 

haberler gerçek ortamlardan edinilmiş görseller eşliğinde sunulacaktır. 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda yer alan hükümlerin çalışma yaşamındaki yanlış tutumları ve eksik davranışları 

nasıl pozitif yönde etkileyebileceği katılımcılara aktarılacaktır.  

 

1. GİRİŞ 
 

Davranış; isteyerek ve bir amaca yönelik yaptığımız hareketler bütünüdür.  

 

Tutum; benzer durumda genellikle benzer şekilde davranışlarımızı tekrarlıyorsak, buna tutum diyoruz.  

Davranışlarımızda etki - tepki prensibi önemlidir.  

 

Örneğin;  

 Birisi size karşı kızgın davranırsa tepki olarak ona karşı kızgın davranışlar sergileriz.  

 Aynı şekilde kişinin olumlu davranış sergilemesi durumunda ona karşı tepki olarak olumlu davranırız.  

 

Örneğin; Çalışanınızın baret takmasını istiyorsanız;  Çalışanın sizi, bu kuralı ve bareti nasıl algıladığını doğru 

anlamalısınız.  

 

1.1 Davranışlarımız özgür müdür?  
 

• İnsan davranışlarında limitsiz özgürdür. Sonuçlarını biliyorsak, kabul ediyorsak istediğimiz gibi davranabiliriz. 

• Davranışlarımız bizim seçimimizdir. Sonuçları değerlendirir (+) ve (-) leri tartar ve hangisi ağır basarsa ona göre 

davranırız.  

• İstemediğimiz şeyi yapmayız. Yaptığımız şeyleri istemişizdir. 

• Yani hayatta zorunluluk olarak gördüğümüz şeyler bizim sonuçlarını tartarak yaptığımız seçimlerdir.  

 

1.2 Eylemsiz Ceza:  
 

• Ödül yok ceza varsa yapılacak işi yapmam ve cezalandırılmayı tercih ederim.  

• Davranışı anlık ödülle değiştirebilirsiniz.   

• Ödül kesilirse davranış da değişir. 

 

Çalışanlarınızın davranışlarını ve tutumlarını değiştirebilmeniz için, önce algılama biçimlerini ve farklılıklarını iyi 

anlamak gerekir.  



Türkiye Cumhuriyeti çalışma yaşamında ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Standartlar uygulanmak için düzenlenmiş, 

ancak aksi yönde davranışlar sonucu yaşanmış acı olaylar ve bu acı olaylara zemin hazırlayan birçok durumların/olayların 

olduğunu medyadan görüyoruz, okuyoruz veya yaşıyoruz. 

 

Bu çalışmada yangın olayları sonucu yaşanan can, mal, tarihi yapı ve milli servet kayıplarının sebepleri;  

 

İşyerlerinde yangın söndürme sistemi/yangın kaçış (tahliye) kapısı/merdiveni ile araç ve gereçlerinin yokluğu varsa 

maksadına uygunsuzluğu, bulunduğu yerde önlerinin kapatılması şeklindedir. 

 

Fark işyerindeki insanların tutumundadır. Bu tutum yıllarca ben yaptım oldu kültürü ile çerçevelenmiştir. 

 

Bununla ilgili olarak yazılı ve görsel medyadan yer alan örnekler şu şekildedir: 

 

13 Mart 1999 Cumartesi günü Göztepe'deki bir alışveriş… Çarşı'sında yaşanan acı olay büyük bir eksikliği daha ortaya 

çıkardı. İstanbul'da yangın merdiveni olmayan birçok binada yangına karşı hiçbir önlem bulunmuyor …… Şehir itfaiye 

yetkililerinin beyanına göre yangın merdiveni olmayan binalar konusunda da belediyelerin sorumlu olduğunu söylüyor:  

 

 

BYKY Görev, yetki ve sorumluluk  

MADDE 6-  

(4)Tahliye projeleri, konutlar hariç olmak üzere, yüksek yapılarda ve yapı inşaat alanı 5000 m2’den fazla olan yapılarda 

mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır.  

Diğer yapılarda ise, mimari projelerde gösterilir.                                                                             Projeler; ilgili belediye 

itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyelerce, belediye ve 

mücavir alan sınırları dışında ise, valiliklerce onaylanarak uygulanır. 

 

Şehir İtfaiye teşkilatında ‘‘Kontrol ve denetim amirliklerimiz var. Bunlar şehri tarıyor,   bizce sakıncalı olanları belediyeye 

bildiriyor. Şehir itfaiye yetkilisinin beyanına göre;  

Bir sinemanın, alışveriş mağazasının, otelin ya da hastanenin yangın merdiveni yoksa yaptırım ilçe belediye başkanlarına 

ait.’’  

    

 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Görev, yetki ve sorumluluk  

Madde 6-                                                                                                                                                       (5) Yapı ruhsatı 

vermeye yetkili merciler; yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarının bu Yönetmelik 

hükümlerine uygun olup olmadığını denetler  

 

13 Mart 1999 Cumartesi günü Göztepe'deki alışveriş… Çarşısı’nda …………… alevler tüm binayı sarınca, insanlar 

kaçamadılar. Çünkü alışveriş…  Çarşında, tek bir girişi ve çıkışı olan, camdan bir ölüm tuzağıydı.  

Yangın merdiveni yoktu.  

Acil çıkış kapısı yapılmamıştı.  

Birinci kata çıkanlar, camları kırıp, aşağıya atlayamadılar. Çünkü dış cepheye giydirilen camların önü, metal elbise 

askılarıyla kapatılmıştı. Binanın arka tarafındaki küçük pencereleri ise yoğun duman nedeniyle kimse göremedi. Ta ki, iki 

kişinin atladığı beşinci katta dumanın etkisi azalana kadar bu fark edilemedi.  Alışveriş… Çarşına girenler, ya yürüyerek 

girdikleri kapıdan çıkacaklardı. Ya da, aynı kapıdan ceset torbasının içinde çıkacaklardır. 

Belediye Başkanı ……………., Alışveriş… Çarşısındaki 13 kişinin yanarak ölmesinin büyük sorumluluğunun 1580 

sayılı eskimiş yasalar olduğunu söyledi. Kadıköy'deki …………………………………………… gibi birçok büyük 

mağazanın başlangıçta belediyeden ruhsat alınmadan kurulduğunu hatırlatan başkan…  

 

BYKHY, Madde 5-  

 (2) Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara 

uygun değil ise, yapı ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda bu 

Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı 

kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı verilmez. 

 

 01.08.2007 Tokat'ta, ……. Alış-veriş merkezinde çıkan yangında 
Yangın merdiveninin faal olmadığı binada, yaklaşık 50 müşteri mahsur kaldı. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 30 metre boyundaki binanın tepesinden  

Vatandaşları birer ikişer itfaiye merdivenleriyle indirdi.  

İtfaiye ekipleri binanın bazı camlarını kırarak yoğun dumanın tahliyesini gerçekleştirdi.  

 

 

 



BYKHY - Kaçış yolu sayısı ve genişliği                        

 Madde 33 

…… 

- Hiçbir çıkış veya kaçış merdiveni veyahut diğer kaçış yolları, hesaplanan bu değerlerden ve 80 cm’den daha dar 

genişlikte ve toplam kullanıcı sayısı 50 kişiden fazla olan katlarda bir kaçış yolunun genişliği 100 cm'den az olmayacak 

şekilde çıkış sayısı bulunur.  

 

BYKHY -Duman kontrolünün esasları 

Madde 86-  

(1) Doğal duman tahliyesi yapılabilecek yerlerde duman çekiş bacaları,  

duman kesicileri ve duman bölmeleri kullanılır. Mekanik duman kontrol sistemleri olarak …ayrı mekanik havalandırma 

veya duman kontrol sistemleri kurulur. 

(2) Duman tahliye ağızları, daima açık olabileceği gibi, yangın sırasında otomatik olarak veya el ile kolaylıkla açılabilen 

mekanik düzenler ile de çalıştırılabilir.  

Bu tür mekanizmaların sürekli bakım suretiyle işler durumda tutulması mecburidir. 

                                                               

28–11–2010 Haydarpaşa Tren Garı yangını 

Yetkilerin beyanına göre ………., “Binada çatı tamiratı yapılıyordu. Yangının bu çalışmalar nedeniyle çıktığı kesin. 

İzolasyon malzemesinin tutuşmasından mı yoksa kaynak makinesi nedeniyle mi çıktığı konusu henüz net değil. Soruşturma 

yapacağız. Sabotaj ihtimali yok  

Yangın konusunda yetkilinin beyanına göre……….., tarihi bina yangınlarının genellikle restorasyon sırasında çıktığına 

dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu binalarda restorasyon öncesinde önlem almak gerekir. Bu önlemi almamak en büyük 

sabotajdır. Ahşap çatılarda alevli aletler kullanılmamalı. Her işçinin yanında portatif yangın söndürme cihazı bulunmalı.” 

 

Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında 

Tüzük, 

Madde 14 –  

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği, işlendiği veya depolandığı binalarda inşaat, bakım ve onarım 

işlerine başlanmadan önce aşağıdaki tedbirler alınacaktır.  

a).  

d) İnşaat, bakım ve onarım; teknik, yetkili ve sorumlu bir elemanın devamlı nezareti ile sağlanacaktır.  

 

24.12.2012 - İstanbul Cağaloğlu’nda bulunan 150 yıllık İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yangın. 

5 katlı binada sabah erken saatlerde yangın çıktı. 'İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki yangın 46 dakika sonra haber verildi‘  

… İtfaiye Daire Başkanlığı ………… raporunda dikkat çeken nokta, güvenlik görevlilerinin sabaha karşı saat 05.10’da 

duman kokusu aldıkları yönündeki ifadelerine karşın, itfaiyeye saat 05.56’da haber verilmiş olması. 

Yangının çıkış nedeni olarak, birinci katta bulunan muhasebe ve öğretmen hizmet odasındaki elektrik kontağı gösterildi. 

Odada bulunan kırtasiye malzemeleri ve halı gibi kolay tutuşabilen malzemelerin varlığı yangının büyümesine neden 

olduğunun kaydedildiği  

 

BYKHY Genel sorumluluklar ve yasaklar  

Madde 7-  

(1) Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığının veya duman çıktığının görülmesi hâlinde, itfaiyeye haber verilir. 

 

BYKHY Alarm verme  

Madde 76- c)  

Binada bulunan yangın ve acil durum mücadele ekiplerinin uyarılması ve itfaiyeye haber verilmesi için sesli ve ışıklı uyarı 

cihazları ve direkt hatlar veya diğer iletişim ortamları üzerinden data iletişimi ile yapılır.  

 

BYKHY Tarihi yapılara ilişkin uygulama 

Madde 167/C-  

(8) Tarihi yapının ahşap kısımlarında kullanılan elektrik kablolarının yangına en az 60 dakika dayanıklı olması ve çelik 

boru içerisinden geçirilmesi gerekir. Buat ve kasaların yanmaz malzemeden yapılması şarttır.  

 

BYKHY Elektrik tesisatı ve sistemlerin özellikleri   

Madde 67-  

(3) Binalarda kurulacak elektrik tesisatının, ……. Sistemlerin ve cihazların periyodik kontrolü, test ve bakımları, bina 

sahibi veya yöneticisi ile bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisince yaptırılır.  

 

BYKHY Döşemeler  

Madde 26-  

(1) Bütün döşemelerin yangın duvarı niteliğinde olması gerekir. Döşemelerin yangına dayanım sürelerine Ek-3/B’de yer 

verilmiştir. 



(2) Döşeme kaplamaları en az normal alevlenici, yüksek binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden yapılır 

 

İşyerlerinde olumsuzlukların olmaması için ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik,   Standartların ilgi maddelerinden bazıları 

çalışmada belirtilmiştir. 

  

Bu düzenlemelere rağmen uygulamada işyerlerinde çalıştıran, çalışanların ve denetleme yapanların aksi yönde davranışları 

ve tutumları sonucu yaşanmış acı olayları, kayıplar haber kupürleri şeklinde belirtilmiştir.  

 

Sanayisi ve teknolojisi gelişmiş ülkelerdeki insanların davranışını incelendiğinde, büyük çoğunluğunun yaşamlarında şu 

prensipleri izlediğini görürüz: 

1. İş ahlakı  (temel ilkeleridir) 

2. Doğru iş yapma 

3. Sorumluluk 

4. Yasa ve İşyeri kurallarına saygı 

5. Diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerine saygı 

6. Çalışmayı sevme 

7.Yaptığı işi severek yapma 

8. Dakiklik. 

 

 

2. SONUÇ 

 
Türkiye Cumhuriyeti çalışma yaşamında yeni bir başlangıç yaptı. 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği kanununda yer alan hükümler çalışma yaşamındaki bazı işveren, çalışanların ve denetleme yapanların 

bu güne kadar olan yanlış uygulama, yanlış tutumları ve eksik davranışları pozitif yönde etkileyerek kısa zaman içinde 

sanayisi ve teknolojisi gelişmiş ülkelerdeki çalışanların davranış biçimini yakalanacağı düşünülmektedir.  
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İSG MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİ 

Hüseyin ÖKELEK 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 

B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ( Elektrik Öğretmeni) 

Tel: 0545 633 21 95  e-mail: huseyin.okelek@teias.gov.tr 

 

GİRİŞ; 

Taşeronlaşma ve taşeron firma çalışanlarının özlük hakları, kıdem tazminatları, maaşları vb. 

gibi konular bu günlerde gündemden düşmemektedir. İlk olarak kamuda başlayan son yıllarda 

ise özel sektör çalışmalarında da gördüğümüz taşeronlaşma ülkemizde ve dünyada kaçınılmaz 

bir hal almıştır. İşyerlerinde asıl işverenin dışındaki işverenler için kullandığımız taşeron ve 

yüklenici ifadelerinin aslında hukuki bir karşılığı olmayıp bunların yerine hukukta alt işveren
i
 

ifadesi kullanılır. 

Her ne kadar işverenlerin asıl işlerini alt işverenlere yaptırmalarının önüne geçmek amacıyla 

çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış olsa da; bunlar yeterince etkili olmamış, birçok şirkette alt 

işveren çalışan sayısı asıl işveren çalışan sayısını geride bırakmıştır. 

ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN OLUŞMASI 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile kendi namına çalışanlar hariç hemen hemen tüm 

işyerleri ve işyerlerindeki statü ayrımı olmaksızın tüm çalışanlar yasanın kapsamı içine 

alınmıştır. Peki, bir işyerinde asıl işverenle beraber alt işverenlerinde faaliyette bulunuyorsa, 

İSG mevzuatı kapsamında işverenlerin birbirleri ile ilişkileri, görev, yetki ve sorumlulukları 

için nasıl bir çerçeve çizilebilir? Bu sorunun cevabını vermeden önce işyerlerinde hangi 

durumlarda asıl işveren - alt işveren ilişkisinin doğduğunun iyi tespit edilmesi gerekir. Bunun 

için ise 4857 sayılı İş Kanununa göre çıkartılan Alt İşverenlik Yönetmeliğine bakılmalıdır. 

Alt İşverenlik Yönetmeliğinin 4. Maddesinin 1. Fıkrasına göre; işyerlerinde asıl işveren -  alt 

işveren ilişkisinin kurulabilmesi için; 

a) Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de 

bulunmalıdır. 

b) Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. 

Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği 

ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır. 

c) Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte 

çalıştırmalıdır. 

ç) Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, 

asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır. 

d) Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o 

işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, 

alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez. Denmektedir. 

mailto:huseyin.okelek@teias.gov.tr
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ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN DIŞINDAKİ DURUMLAR 

 

Bu Kapsamda; Anahtar teslim usulü ihale edilen baraj, elektrik hattı, demiryolu vb. yapı 

işlerinin, bir bütün olarak başka bir işverene verilmesi durumlarında; yada işin asıl işe bağlı 

olarak süreklilik arz etmemesi örneğin bir kereste fabrikasının dış cephesini boyamak için 

işyerinde bulunan başka bir işveren olması durumunda; veya işçilerin sürekli o işte 

çalışmaması, örneğin personelin taşınması amacı ile anlaşılan nakliye şirketinin başka 

işyerleri ile de anlaşmış olması durumunda; asıl işveren- alt işveren ilişkisinden söz edilemez. 

İşletme ve işin gereği olmayan ve teknolojik imkânsızlık bulunmayan durumlarda asıl işin 

başka bir işverene verilmesi örneğin aynı iki tezgâhtan birinde asıl işverenin diğerinde alt 

işverenin çalışanının bulunması veya daha önce o işyerinde asıl işverenin personeli olarak 

çalışanların alt işverenin personeli olarak tekrar o işyerinde çalışması durumlarında muvazaalı 

ilişki ortaya çıkar ki tespiti durumunda İş Kanunu
ii
 ve Yargıtay

iii
 kararlarına göre alt işverenin 

çalışanları asıl işverenin çalışanı olarak kabul edilmektedir. Bununla beraber Yargıtay Hukuk 

Genel Kurulunun anahtar teslim usulü ihale edilen bir işle ilgili 2012 yılında verdiği bir 

kararda, ihale edilen işin asıl iş olması sebebiyle asıl işveren – alt işveren ilişkisinin oluştuğu 

ve asıl işini ihale eden makamında iş kazasından müteselsilen sorumlu olduğu belirtilmiştir. 

Bu karar üzerinde düşünülmesi gereken bir karardır.
iv 

Bunlarla beraber kamuoyu tarafından sıkça dillendirilen sorulardan biride ev hizmetlerinde 

çalışan gündelikçi ile ev sahibi arasında asıl işveren alt işveren ilişkisinin doğup doğmadığı 

konusudur ki; ev hizmetleri 6331 sayılı İSG Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı 

Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamı dışında olduğundan ev sahibi ile gündelikçi arasında 

sürekli bir iş ilişkisi yoksa asıl işveren - alt işveren ilişkisinden söz edilemez. 

ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Şimdiye kadarki açıklamaların dışında mevzuata uygun asıl işveren - alt işveren ilişkisinin 

kurulduğu işyerlerinde, her iki işveren için İSG hizmetlerinin sağlanmasında işyerinin tehlike 

sınıfı birinci derecede belirleyicidir. Bilindiği üzere tüm işyerlerinde tehlike sınıfının 

belirlenmesinde işyeri sicil numarası esas alındığından alt işverenlerin tehlike sınıfı asıl 

işverenin tehlike sınıfından farklı olabilir. Bundan dolayı asıl işverenler alt işverenlerini 

yapılacak işe ve tehlike sınıfına göre yönlendirmelidir. Kamu kurumları tarafından çalıştırılan 

bazı alt işverenler çeşitli platformlarda kamu hizmeti sunduklarını beyan ederek İSG 

hizmetlerinin yerine getirilmesinde kendi şirketlerini kamu kurumları ile denk görmektedir. 

İSG hizmetleriyle ilgili tüm işlemlerde işyeri sicil numaraları esas alındığından bu tür 

işletmeler yanlış bir algı içerisindedir.
v
 

İşyerlerinde ortaya çıkabilecek yada var olan tehlike ve risklerin öngörülmesi ve önlem 

alınması amacı ile acil eylem planı ve risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu kapsamda alt 

işverenler kendi çalışma alanları ile ilgili risk değerlendirmesi ve acil eylem planı 

hazırlayarak bir örneğini asıl işverene vermek zorundadır.
vi

 Asıl işveren kendisine sunulan 

acil eylem planı ve risk değerlendirmesi dokümanının içerik kontrolünü yaparak uygulamasını 

takip etmek zorundadır. Alt işverenler risk değerlendirmesi ve acil eylem planı çalışmalarında 

kullanmak amacı ile asıl işverenden ortama ve işe ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Bu 
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talepler asıl işverence karşılanır.
vii

  Bu kapsamda asıl işveren ile alt işverenin sürekli işbirliği 

içinde olması ve hazırlanan dokümanların birbirleri ile çelişmemesi önemlidir. 

Ayrıca maden, metal, yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde alt işveren risk 

değerlendirmesi yapmamışsa asıl işveren tarafından işe başlamasına izin verilmemelidir.
viii

 

Asıl işveren, alt işverenin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldığından ve tehlikeli 

yada çok tehlikeli işlerde çalışacak personele ait mesleki eğitim belgesi ve yapılacak işle ilgili 

sağlık raporu olduğundan emin olmalıdır.
ix

 

Altı aydan fazla süren asıl işveren -  alt işveren ilişkilerinin bulunduğu hallerde asıl 

işverenlerin alt işverenleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları boyutu ile de izlemesi gerekir. Alt 

işverenin mevzuat gereği İSG Kurulu oluşturması gerekmediği durumlarda alt işveren 

tarafından asıl işverenin İSG kuruluna koordinasyonu sağlamak üzere yetkili bir temsilci 

ataması yapılmalıdır.
x
 Lakin alt işveren temsilcisi asıl işverenin İSG kuruluna sürekli mi, 

kısmen mi katılacak? Yada kurulda oy kullanma hakkı hangi durumlarda olacak? Bu 

konularda mevzuatta boşluklar bulunmaktadır. 

Bunların dışında yapı işlerinde sağlık ve güvenlik planı hazırlanırken alt işveren 

çalışmalarının da dikkate alınması gerekir. Ayrıca yapı işlerindeki sağlık ve güvenlik 

koordinatörleri Alt işverenlerin çalışmalarından da sorumludurlar.
xi

 

SONUÇ; 

Bundan sonraki süreçte asıl işverenlerin alt işverenle imzaladıkları sözleşme ve dokümanlarda 

iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili hükümler özel olarak belirtilmelidir. Özellikle kamu 

kuruluşları için çalışan alt işverenlerin, İSG hizmetlerini yerine getirirken ortaya çıkacak 

maliyetleri öngörebilmesi için bu hizmetlerin ihale dokümanlarında bir maliyet kalemi olarak 

öngörülmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu kapsamda İş Yeri Hekiminde olduğu gibi İş 

Güvenliği Uzmanı ücretlerinde de asgari bir ücret belirlenmesi kamu kurumlarının yapacağı 

ihalelerde İSG hizmetlerinin maliyet kalemi olarak öngörülmesinde kolaylık sağlayacaktır. 

Ev hizmetlerinde günübirlik çalışan gündelikçilerin sigorta yaptırılması zorunlu olmadığından 

gündelikçiler birçok sosyal haktan olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden de 

faydalanamamaktadır. Yılda onlarca gündelikçi ölümünün yaşandığı ülkemizde bu probleme 

çözüm aranmak zorundadır. 
xii

 

Risk değerlendirmesi ve İSG Kurulları boyutu ile bir işyerinde tek bir risk değerlendirmesi ve 

tek bir İSG Kurulu olması işyerinde İSG hizmetlerinin daha etkili olmasını sağlayacaktır. 

Endüstri Meslek Liselerinde İSG bölümlerinin kurulması veya iş sağlığı ve güvenliği 

derslerinin zorunlu hale getirilmesi kanımca sağlam bir İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün 

oluşturulmasına ciddi katkı sağlayacaktır. 

Kısacası asıl işverenler işyerlerindeki alt işverenlerini ve onların İSG faaliyetlerini sürekli 

takip etmek, İSG organizasyonunun kurulduğundan emin olmak zorundadırlar. Tüm bu 

düzenlemelerle işyerlerinde asıl işverenin çalışanları ile alt işverenin çalışanlarının eşit İSG 
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hizmeti alması amaçlanmıştır. Bu nedenle asıl işverenler alt işveren personeli çalıştırarak İSG 

boyutu ile sorumluluklarından kurtulamayacaklardır. 

Dipnotlar; 

                                                           
i Alt İşverenlik Yönetmeliği Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin 
bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini 

sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları, 

 
ii 4857 Sayılı İş Kanunu  Madde 2: …Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle 

hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt 

işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem 
görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez. 

 
iii Yargıtay: “Temizlik ve çöp nakil işi belediyelerin asıl işlerindendir. Belediyelerin asli işlerinden olan temizlik hizmeti işini 4857 Sayılı İş 

Kanununun 2/VI-VII maddesi uyarınca taşeronlara devretmesi mümkün olmadığından bu tür taşeronluk sözleşmeleri geçerli 

sayılamayacağından davalı belediyenin işe iade ve sonuçları yönünden sorumlu tutulması gerekir.” şeklinde karar vermiştir (9. Hukuk 

Dairesi, E:2005/14421). 
 
iv
 Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2012/21-135 sayılı kararı: Davalılardan A şirketinin ana statüsünün “Teşekkülün Faaliyet Amaç ve 

Konuları” başlıklı 4. Maddesinde elektriğin iletimi için gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak ve yaptırmak asıl işleri 
arasında sayılmış olup, davalı A şirketinin asıl işinin bir bölümü olan “ enerji iletim hattı yapım işini” ihale ile diğer davalı B şirketine 

vermiştir. Bu durumda A şirketinin sözleşmesinin 19. maddesinde açıkça belirtildiği üzere işe müdahale yetkisini elinde bulundurduğu da 

gözetildiğinde gerek 1475 sayılı yasa, gerekse 506 sayılı yasa karşısında davalı A şirketi asıl işveren, diğer davalı B şirketi ise alt işveren 
konumundadır. 1475 sayılı yasanın yüklediği ödevlerden dolayı, alt işverenle birlikte asıl işverenin de sorumlu olduğu belirtildiğine göre, 

davalı A şirketi (asıl işveren), iş kazasından doğan zarardan işçiye karşı diğer davalılar ile birlikte müteselsilen sorumludur. 

 
v  6331 sayılı İSG Kanunu Madde 9: …İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır. 

 
vi İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde 18: …Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil durum 

planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt 

işverenler sorumludur. 

 
vii İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği Madde 15: …Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde: 

a) Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını 

yapar veya yaptırır. 

b) Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve 

belgeler asıl işverence sağlanır. 

c) Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. 

(2) Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi 

çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların 

giderilmesini sağlar. 

 
viii 6331 sayılı İSG Kanunu Madde 25:….Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan 

işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. 

 
ix 6331 sayılı İSG Kanunu Madde 17: …Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı 

işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. 

…Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve 

talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz. 

 
x  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde 4: …Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli 

işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. 

(2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; 

a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı 

ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence 

sağlanır. 

b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma 

yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere 

vekâleten yetkili bir temsilci atar. 

c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence 

oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. 
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ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda 

ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda 

üyeler 6 ncı maddeye göre her iki işverenin ortak kararı ile atanır. 

 
xi Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 4: …Sağlık ve güvenlik planı: Muhtemel risklerin değerlendirilip yapı işi süreci 

boyunca sağlık ve güvenlik ile ilgili alınacak tedbirlerin, organizasyon yapısının, çalışma yöntemlerinin ve bunlara ilişkin işlerin ne zaman 
ve kim tarafından yapılması gerektiğinin belirlendiği, aynı yapı sahasında faaliyet gösterecek farklı işverenler, alt işverenler, kendi nam ve 

hesabına çalışan kişiler ve farklı çalışma ekipleri arasında sağlık ve güvenliğe dair hususların koordinasyonunun sağlanması amacıyla yapı 

alanının tamamından sorumlu işveren veya proje sorumlusu tarafından hazırlanan veya hazırlanması sağlanan planı, 
Madde 5 : …İnşaatta yapılan çalışmalara bizzat katılmaları halinde işveren ve alt işverenler, yapı alanındaki uygun sağlık ve güvenlik 

şartlarının sürdürülmesi için, sağlık ve güvenlik koordinatörlerinin sağlık ve güvenlikle ilgili konularda görüş ve önerilerini dikkate alır. 

 
xii

 Mavi Akademi Genel Müdürü Güler Özkartal, "4857 sayılı İş Yasası ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda (İSG) istisnalar 

maddesine alınarak görmezden gelinen ev hizmetlileri; halk arasındaki adıyla 'gündelikçiler' ihmale kurban ediliyor." dedi. 2011 yılında 51 
ev işçisinin hayatını kaybettiğini belirten Özkartal, 3 bin kişinin de kaza geçirdiğini ifade etti. Güler Özkartal, yargıya intikal eden 

durumlarda müfettiş raporlarında gündelikçi kazalarının iş kazası olarak kayıtlara çıkabileceğini belirtti.                                                            

( http://www.haber7.com/guncel/haber/975948-gundelikci-calistirirken-sanik-olabilirsiniz) 

http://www.haber7.com/etiket/mavi+akademi+genel+m%C3%BCd%C3%BCr%C3%BC+g%C3%BCler+%C3%B6zkartal
http://www.haber7.com/etiket/4857+say%C4%B1l%C4%B1+i%C5%9F+yasas%C4%B1
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNDA ASIL İŞVEREN-ALT 

İŞVEREN İLİŞKİSİNDE ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU VE HUKUKİ 

NİTELİĞİ      

                                                                                   *Doç. Dr. İbrahim AYDINLI  

                                                                            Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

                                                                     İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Öğretim Üyesi 

I-Giriş 

Türk çalışma hayatının 2000’li yılları; çalışma hayatının ana kanunlarında yapılan 

değişikliklerle kanun koyucunun gündeminin hep başında olagelmiştir. Ülkemizde 2003 

yılından başlamak üzere 2003 yılında İş Kanunu, 2008 yılında Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu ile 2012 yılında ise haziran ayında 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu ve son olarak kasım ayında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu olmak üzere 

en son yürürlüğe giren ana kanunlardır.  

Bu kanunlardan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 6331 

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrudan çalışanların çalışma hayatından kaynaklanan 

risklere karşı sağlığı ve güvenliğini konu almaktadırlar. Bunun yanında 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu daha çok zararlandırıcı olgu ortaya çıktıktan 

sonra ne gibi hak aylık ve gelirlerin bağlanması gerektiğini düzenlerken
1
, 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ise zararlandırıcı olgu olan iş kazası ya da mesek hastalığının 

ortaya çıkmaması için alınacak olan önlemleri düzenlemektedir. Böylece 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu daha çok önleme ve tedbir alma amaçlıdır. Bu konuda 

işverenlere ve işçilere yükümlülükler getirmektedir. Bir başka anlayışla 6331 sayılı kanunu iş 

sağlığı ve güvenliği kültürünün en önemli ayağı olan iş kazası ya da meslek hastalığı meydana 

gelmeden önce önleme ve tedbir alma zeminini oluşturan bir kanuni güvence getirdiğini 

söylemek yanlış olmaz. 

Tebliğimizin asıl konusu olan asıl işveren-alt işveren ilişkisi dendiğinde ilk akla gelen 

uyuşmazlıklar ferdi ve toplu iş hukukunu ilgilendirmektedir. İnceleme konumuza süre ve yer 

sınırı olması bakımından doğrudan girebilmek için alt işveren ilişkisinin tanımı, unsurları ve 

                                                 
1
 Özellikle iş kazası ve meslek hastalığı halinde sağlanan sağlık yardımları, aylık ve gelirler için bkz; TUNCAY 

A. Can / EKMEKÇİ, Ömer; Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, 16. Bası, İstanbul, 2013, s.358vd. 



2 

 

doğurduğu hukuki sonuçlar için bu konuda literatürde monografik eser olarak yazılmış ve 

yayınlamış kitablara atıflar yaparak geçmek istiyoruz
2
.   

Alt işveren İlişkisinin iki tarafının da işveren olması dolayısıyla kural olarak her işveren 

kendi işçileri açısından 6331 sayılı kanun karşısında sorumludur. Ancak 6331 sayılı kanuni 

düzenlemelerin muhtevasına geçmeden önce önemli bulduğumuz ilk tesbitlerden biri; kanun 

koyucunun 6331 sayılı kanunda alt işveren-asıl işveren ilişkisinde alt işverene asıl işverenden 

ayrı bir hukuk sujesi olma bakımından bağımsız bir işveren olması dolayısıyla teknik tedbir 

ve önlem  alma konusu dışında iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren pek çok konuda asıl 

işvereni sorumluluk merkezine aldığı söylenebilir.  

İkinci önemli tespitimiz ise 6331 sayılı kanunun tanımlar kısmında ülkemizin en 

nemateli konusu olan alt işveren kavramının tanımına yer verilmemiş olmasıdır. Her ne kadar 

kanunun 27 maddesinin 1 . fıkrasında “…bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 

sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.” düzenlemesi ile alt işveren 

kavramının tanımı için 4857 sayılı kanundaki düzenleme geçerlidir sonucuna varılsa da 

konunun önemine binaen ve kanun maddelerinde ve kanuna dayalı yönetmeliklerde alt 

işverenlerle ilgili önemli düzenlemelere yer verilmesi dolayısıyla tanımlar başlığı altında alt 

işveren kavramına da mutlaka yer verilmeliydi diye düşünüyoruz
3
. 

 Bir başka önemli husus ise 6331 sayılı kanunda asıl işverene alt işveren işçilerinin iş 

sağlığı ve güvenliğine ilişkin doğrudan teknik tedbirlerin alınması yükümlülüğü getirilmemiş 

olsa da ülkemizin 1960 yılında kanunla uygun bulduğu İLO’nun 94 sayılı sözleşmesinde
4
 bu 

konuda kamudan iş alan firmalar ya da taşeronlar için o günün şartlarında hakkaniyete uygun 

bir düzenleme öngörülmüştür. Üye ülkelere yönelik bu konudaki prensipler şu şekilde 

belirlenmiştir. ILO 94 sayılı sözleşmenin 3. maddesinde aynen “Akitlerin ifasında, istihdam 

edilen işçilerin sağlığı, iş emniyeti ve sosyal servislerine müteallik gerekli tedbirlerin milli 

mevzuat, kollektif mukavele veya hakem kararı gereğince bu gibi işçiler hakkında doğrudan 

doğruya uygulanması mümkün değilse, yetkili makam, ilgili işçilere, adil ve makul sağlık, 

emniyet ve sosyal servis şartlarını sağlamak üzere gerekli tedbirler alacaktır.” şeklinde 

düzenleme dikkat çekmektedir. 

                                                 
22

 Alt işveren ilişkisi konusunda bkz; AYDINLI; İbrahim; Türk iş Hukukunda Alt İşveren (Taşeron) İlişkisi ve 

Muvazaa Sorunu, Geliştirilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara,2013, AYKAÇ B. Hamde; İş Hukukunda alt 

İşveren, İstanbul, 2011, AKYİĞİT; Ercan; İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Alt İşverenlik (Taşeronluk İlişkisi), 

Ankara, 2011.  
3
 Bkz; AYDINLI, İbrahim; “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı’nda ve/veya Kanunu’nda  Alt İşveren 

“…Başka İşyerlerinden Çalışmak Üzere Gelen Çalışanlar…”  Kavramının Anlamı Üzerine Genel 

Değerlendirme”, Sicil İş Hukuku Dergisi, S:26, Haziran 2012, s.20. 
4
 94 sayılı sözleşme için bkz; Türkiye Tarafından Onaylanan ILO Sözleşmeleri, T.C. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı, Yayın NO:08, s.120vd. 
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94 sayılı ILO sözleşmesinin bu düzenlemesi bugün itibariyle 6331 sayılı kanun; asıl 

işverene alt işveren işçilerine karşı gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma 

yükümlülüğü getirmediği için sadece kamu kurumlarından ihale ile iş alan işverenler 

(yüklenici ya da alt işveren) için bir anlam ifade etmektedir
5
. 

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda  kanun koyucu; çalışanların 

bilgilendirilmesi (m.6/1-d, m.16), çalışanların eğitilmesi (m.17/5), iş sağlığı ve güvenliği 

kurulu kurma (m.22) ile iş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonunu sağlama (m.23) 

yükümlülüğü gibi konularda asıl işverenin alt işveren işçilerini de içine alacak şekilde 

sorumluluğunu değişik adlandırmalar altında ele almaktadır. 

II. Asıl İşverenin İşyerindeki Çalışanları/İşçileri Bilgilendirme Yükümlülüğü ve 

Hukuki Sorumluluğu  

AB hukukunda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirilmesi 

yükümlülüğü 12 haziran 1989 tarih ve 89/391 EEC sayılı İşte Çalışanların Sağlık ve 

Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasında İlişkin Çerçeve Yönergesinin 10. 

maddesinde yer almaktadır
6
. 6331 sayılı Kanunun örnek aldığı bu düzenlemede başka 

işyerinden gelen işçilerin ve işverenlerinde aynı bilgilendirmeden yararlanmalarını 

sağlamaktır.( 89/391 m.10/2) Bu çerçeve yönergesi dahilinde hangi konularda bilgilendirme 

yapılacağı ise bir çok yönerge ile belirlenmiştir
7
. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Çalışanların Bilgilendirilmesi” başlıklı 

16. maddesinde kanun koyucu; asıl işvereni kendi işçileri (çalışanları) yanında “başka 

işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları
8
 bilgilendirmek zorundadır. 

Bilgilendirmenin hangi konularda olacağı ise kanunda; birebir sayılmıştır.  

Bunlar; i. İşyerinde karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri, ii. Koruyucu ve 

önleyici tedbirler iii. Çalışanlarla ilgili ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar, iv. İlk yardım, v. 

                                                 
5
 AYDINLI,  İbrahim; “6331 Sayılı Kanunun’da Düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerinin Alt 

İşveren İlişkisinde Gösterdiği Özellikler ve Hukuki Sorumluluk” Sicil İş Hukuku Dergisi, Y:2013 S:30, s.37. 

6
 89/391 EEC Çerçeve Yönergenin içeriği ve Türk iş hukukunun uyumuna ilişkin geniş bilgi için bkz; 

KABAKÇI, Mahmut; Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Temel 

Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu, İstanbul, 2009.  
7
 Söz konusu yönergeler için bkz; YİĞİT, Yusuf;  İş Hukukunda İşverenin Çalışanlara Bilgi Verme ve Danışma 

Yükümlülüğü, İstanbul, 2010, s.73-80 vd.  
8
 “Başka işyerinden gelen çalışanlar”a kimlerin dahil olması gerektiği yönünde AYDINLI  bu işçilerin alt 

işveren, geçici (ödünç) iş ilişkisi ve buna benzer diğer ilişkiler altında asıl işveren işyerine gelen tüm işçilerin  

girmesi yönünde kanaat belirtmektedir.  AYDINLI, “…Başka İşyerlerinden Çalışmak Üzere Gelen 

Çalışanlar…”, s.21. 6331 sayılı kanunun kapsamına bakılacak olursa başka işyerinden gelen çalışanlar sadece 

işçiler değil bağımsız çalışanlar ve kamu çalışanları da dahil olması gerekir.(6331/m.2) 
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Olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele, vi. Tahliye işleri konusunda 

görevlendirilen kişilerle ilgili bilgi verilmesi şeklinde sayılmıştır
9
. Kanunda başka işyerinden 

gelen çalışanların işverenlerine de bu konuda gerekli bilgileri vermekle yükümlü kılmıştır. 

Burada dikkat edilmesi gereken husus kanuni düzenlemede çalışanların bilgilendirilmesi 

konusunda işyerinde çalışanları ikiye ayırmaktadır. Bunlardan kendi işçisi ve/veya çalışanı 

olsun ya da olmasın 6331 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde belirtilen ciddi ve yakın 

tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, bizzat asıl işveren tehlikeler ile 

bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirme 

yükümlülüğü altına sokulmuştur. Buna karşın ciddi ve yakın tehlike ortamında çalışmayan 

diğer çalışanlara ve/veya işçilere söz konusu bilgilerin verilmesi konusunda asıl işveren 

sadece çalışanların işverenlerini (alt işveren gibi) bilgilendirir.  

Bir başka anlatımla asıl işveren başka işyerinden gelen ancak asıl işverenin kendi 

işyerinde ciddi ve yakın tehlike ortamında çalışmayan bu tür çalışanları doğrudan 

bilgilendirilme ile yükümlü olmayıp sadece onların işverenlerini kanunda belirtilen konularda 

bilgilendirme ile sorumlu tutulmuştur.  

 Asıl işverenler iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm yönetmeliklerde bilgilendirme 

yükümlülüğünü alt işveren işçilerine ve geçici ya da ödünç işçilere karşı da yerine getirmek 

zorundadırlar.  Çünkü tüm iş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri incelendiğinde genelde  

“Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi”, “Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımının 

sağlanması” başlığı altında işverenlerin işyerlerinde sadece kendi işçilerine değil çalışanlar 

tabiri kullanılarak bunun alt işveren işçileri ile geçici işçileri de kapsadığı görülmektedir. 

Aynı düzenleme İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 

Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 6. fıkrasında da yer almaktadır. Buna göre; “İşveren, 

çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular 

hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden 

çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bu çalışanların işverenlerini bilgilendirir.” 

şeklindedir
10

. Aynı şekilde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 16. 

maddesinde de başka işyerinden gelen çalışanların bilgilendirilmesi hususu yer almaktadır. 

Buna göre; “İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere 

                                                 
99

 Ayrıca iş sağlığı ilgilendiren hemen hemen her yönetmelikte ilgili alana ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünün 

getirildiği görülmektedir. Geniş bilgi için bkz; YİĞİT, s.189-198.  
10

Yönetmelik için bkz; Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 tarihli RG, S: 28512.  
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gelen çalışanlar ve bunların işverenleri; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik 

riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir
11

.” 

Bir başka önemli düzenleme ise İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği nin 

“İşverenin katılım sağlama ve bilgilendirme yükümlülüğü” başlıklı 6. maddesinin c bendinde 

“Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular 

hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’yi, başka işyerlerinden çalışmak 

üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.” ç bendinde ise 

“Başka bir işyerinden kendi işyerine çalışmak üzere gelen çalışanların sağlık bilgilerine, 

görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı OSGB’lerin ulaşabilmesini sağlar.” şeklindeki 

düzenleme ile bu konunun muhatablarını karşılıklı bilgilendirmektedir. Bu düzenleme ile asıl 

işveren işyerinden kaynaklanan bir riskten dolayı alt işveren işçisinin iş kazasına uğraması ya 

da meslek hastalığına tutulması halinde asıl işverenin alt işveren işçisine karşı hukuki 

sorumluluğu oluşmaktadır
12

.  

Bu düzenlemelerden anlaşıldığı kadarıyla asıl işverenin alt işveren işçilerine karşı 

sorumluluğu ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalınabilecek ortamlarda çalışan alt işveren 

işçilerinin kanunda belirtilen hususlar hakkında bilgilendirilmeleri konusunda asıl işveren alt 

işverenle beraber sorumlu olmaktadır. Bir başka ifadeyle bu konuda bir bilgisizlik nedeniyle 

alt işveren işçisinin iş kazası ya da meslek hastalığına maruz kalması halinde asıl işveren alt 

işverenle beraber işçiye karşı hem müteselsilen hem de doğrudan sorumlu olmaktadır.  

Şunu da unutmamak gerekir ki aynı sorumluluk ciddi ve yakın tehlike olsun ya da 

olmasın asıl işverenin işyerinde bulunup ta kendi işçisi olmayan işçilerin işverenlerini yani alt 

işverenleri de bilgilendirmemesi halinde de doğmaktadır. Çünkü alt işverenin işçisini 

çalıştırdığı yerin sahibi olan asıl işveren; işyerinin teknik özelliği ile ilgili bilgileri alt işverene 

vermemesi sonucunda alt işverenin buna göre uygun tedbir almaması sonucunda iş kazası ve 

meslek hastalığına maruz kalabilir.    

Sonuç itibariyle kanunda asıl işverenin alt işverene ve işçilerine karşı olan bilgilendirme 

yükümlülüğü hem iki işveren arasındaki hukuki ilişkiden hem de 6331 sayılı İş sağlığı ve 

Güvenliği kanununda öngörülen aydınlatma ve bilgilendirme
13

 yükümlülüğünden 

kaynaklanmaktadır. Bu yükümlülüğün ihlali ise iki işveren arasındaki hukuki ilişkinin 

doğrudan tarafı olmayan işçileri etkilemektedir. Böylece işverenler arasındaki alt işveren 

                                                 
11

 Yönetmelik için bkz; Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512. 
12

 BAŞBUĞ, Aydın; İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, 2013, s.49. 
13

 İşverenin çalışanlara bilgi verme yükümlülüğünün uluslararası ve ulusal hukuktaki kaynakları için bkz; 

YİĞİT, s.18-34.  
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ilişkisi üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme niteliğine bürünmektedir
14

. Ayrıca asıl 

işverenle alt işveren işçisi arasında sosyal temas ve iş ilişkisinden doğan edimden bağımsız 

koruma yükümlülüğü ve MK m.2 ‘de düzenlenen dürüstlük kuralı asıl işverenin alt işveren 

işçilerine karşı olan bilgilendirme sorumluluğunun hukuki dayanaklarını oluşturmaktadır
15

.  

Sonuç itibariyle alt işveren işçilerinin asıl işverenin bilgilendirme ya da aydınlatma 

yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde alt işveren işçilerinin asıl işverene yönelik dava hakkı 

hem alt işveren ilişkisinin üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşme niteliğinden hem de 

doğrudan kanunda yapılan düzenlemeden kaynaklanmaktadır.   

Asıl işverenin aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde idari para 

cezası olarak 6331 sayılı Kanunun 26. maddesinde asıl işverene her çalışan/işçi için 1000 TL 

para cezası idari yaptırım olarak düzenlenmiştir. (6331m.26/1-g) 

III. Asıl İşverenin Çalışanların/İşçilerin Eğitimi ve Hukuki Sorumluluğu 

İş sağlığı ve Güvenliğinde en önemli olmaz ise olmaz hususlardan biri iş sağlığı ve 

güvenliği konularında yapılacak eğitimdir. Ülkemizin onayladığı ILO 155 sayılı sözleşmenin 

5/c maddesinde ve madde 19/d’de ulusal politika ilkeleri başlığıyla işverenlere iş sağlığı ve 

güvenliği açısından eğitim sorumluluğu getirilmiştir
16

. Bu yükümlülük 6331 sayılı kanunda 

işverenlere “çalışanların eğitimi” başlığıyla Kanunun 17. maddesinde düzenlenmiştir. 

Bilindiği gibi her işveren öncelikle kendi işçisine eğitim vermekle sorumlu tutulmuştur. 

Bunun yanında çalışanların eğitimi konusunda alt işveren işçilerine eğitim verme 

yükümlülüğü geçici işçilerde olduğu gibi (6331m.17/6) 6331 sayılı kanunda asıl işverene 

doğrudan yüklenmemiştir. Ancak konuya ilişkin “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği 

Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
17

” incelendiğinde “İşverenin 

yükümlülükleri” başlıklı yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasında geçici işçilerde olduğu gibi 

alt işveren işçilerine yönelik aynı maddenin 3. fıkrasında eğitim programların hazırlanması ve 

uygulanmasından, eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesinden, 

çalışanların bu programlara katılmasından ve son olarak eğitim programı sonunda katılanlar 

                                                 
14

 Üçüncü kişiyi koruyucu etkili sözleşmelerin özellikleri konusunda geniş bilgi için bkz; AYDINLI, İbrahim; 

İşverenin Sosyal Temas Ve İş İlişkisinden Doğan Edimden Bağımsız Koruma Yükümlülükleri ve Sonuçları, 

Ankara, 2004, s.36-44, özellikle, s. 43. 
15

 Aynı görüşte; BAŞBUĞ, s.47. 
16

 2004 yılında 5039 sayılı kanunla uygun bulduğu İLO’nun “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına 

İlişkin” 155 sayılı sözleşmesi için bkz; 13.1.2004 Tarihli 25345 sayılı Resmi Gazete. Türkiye Tarafından 

Onaylanan ILO Sözleşmeleri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yayın No:08, Ankara, 2014, s.265vd. 

 
17

 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik için bkz; 15 Mayıs 

2013 tarihli  28648 sayılı Resmi Gazete. 
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için katılım belgesi düzenlenmesinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumlu 

tutulmaktadır. Bu birlikte sorumluluk aynı şekilde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun asıl 

işverenle alt işverenin birlikte kurması gereken hallerde kurul üyelerinin eğitiminde de 

düzenlenmiştir
18

.(Kur.yön.m7/2)
19

 

Kanun koyucu 6331 sayılı kanununun 17. maddesinin 5. fıkrasında; “Tehlikeli ve çok 

tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik 

riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, 

başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.” şeklinde düzenleme 

getirerek otokontrol sistemi kurmaya çalışmıştır. Böylece asıl işverene alt işveren işçilerinin 

eğitilip eğitilmediğinin kontrolü yüklenerek eğitim vermeyen alt işveren yanında sınırlı bir 

kontrol sorumluluğu getirildiği söylenebilir.  

Söz konusu kontrol yükümlülüğüne asıl işveren uymadığı takdirde diğer yükümlülüklerde 

olduğunun aksine 6331 sayılı kanunun 26. maddesinde para cezası öngörülmemiştir. Böyle 

olsa da asıl işveren söz konusu ortamlarda çalışacak olan alt işveren işçisine gerekli eğitimi 

aldırmaz ya da aldığına dair belgesi olup olmadığının denetimini yapmadan işe başlamasına 

neden olursa bu işçinin bu yüzden uğrayacağı iş kazası ya da meslek hastalığından 

yönetmelikte de belirtildiği gibi asıl işveren alt işverenle beraber sorumlu olur
20

. Çünkü alt 

işveren işçileri asıl işverenin işini görmektedirler. Ve bu işin yapıldığı ve işçilerin çalıştığı 

mekanda fiziken asıl etkili, hukuken de asıl yetkili olanın asıl işverenin olması asıl işvereni 

böyle bir sorumluluk altına sokmayı hakkaniyet gereği olmaktadır
21

. 

IV. Asıl İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurma Yükümlülüğü ve Hukuki 

Sorumluluk 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi istihdam etme ve işyeri 

sağlık birimi kurmanın içinde bulunduğu iş sağlığı ve güvenliğini soyut olarak 

kurumsallaştıran bir organizasyon yükümlülüğüdür. Kanundaki şartlar dahilinde her işverenin 

söz konusu kurulu kurma yükümlülüğü bulunmaktadır. Ancak bir çalışma mekânı birden fazla 

işveren tarafından kullanılmasını ortaya çıkaran alt işveren ilişkilerinde kanun koyucu farklı 

bir anlayışı benimsemiştir. İlgili düzenlemelerde Kanunun “İş sağlığı ve güvenliği kurulu” 

                                                 
18

 OCAK, Saim; İş Güvenliği Uzmanlığı, Ankara, 2013, s.112,113. 
19

 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik için bkz; 18 Ocak 2013 tarihli 28532 sayılı Resmi 

Gazete. 
20

 Aynı sonuca AKIN İş Kanununun 2. maddesindeki asıl işverenin müteselsil sorumluluk hükmünden 

ulaşmaktadır. AKIN, Levent; İş sağlığı ve Güvenliği ve Alt İşverenlik, Ankara, 2013,  s.160. 
21

 AYDINLI, Koruma Yükümlülüğü, s.180,190. 
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konusunda aynı işyerini çalışma alanı olarak kullanan asıl işverenle alt işveren arasında 

koordinasyonu sağlama yükümlülüğünü kural olarak asıl işverene yüklediği görülmektedir.  

Kanunda yer alan bu düzenlemenin uluslararası dayanağı olarak 155 sayılı ILO sözleşmesinin 

18. maddesi gösterilebilir. Buna göre; söz konusu ILO sözleşmesinde” İki veya daha fazla 

işletmenin aynı işyerinde aynı anda faaliyette bulunduğu hallerde, söz konusu işletmeler, bu 

sözleşmenin gereklerini yerine getirmek için işbirliği yapacaklardır.” şeklinde düzenleme 

getirilerek bu ilke ışığında ILO’nun koordinasyon metodunu benimsediği ortaya çıkmaktadır. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda kanun koyucu; iş sağlığı ve güvenliği 

kurulu kurma düzenlemesinde bilgilendirme ve eğitim yükümlülüğünde kullandığı “başka 

işyerinden gelen çalışanlar” kavramı yerine doğrudan “alt işveren işçileri” kavramını ölçü 

almıştır. Böylece asıl işverene getirilen söz konusu kurul kurma ya da organize etme 

bakımından ödünç işçiler ile buna benzer ilişkiler ile işyerinde bulunan diğer çalışanlar 

gözönüne alınmamalıdır.  

Buna göre 6331 sayılı Kanunun 22. maddesinde kural olarak; “Elli ve daha fazla 

çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı 

ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.”(6331m.22/1) 

Ancak “Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; Asıl 

işveren ve alt işveren tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve 

kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. 

(6331m.22/2-a) Şayet; “Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması 

gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci 

atar.”(6331m.22/2-b) 

“İşyerinde kanuni şartları oluşmadığı için kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, 

kanuni şartları taşıdığı için alt işverenin oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu 

sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.” (6331m.22/2-c) Kanuni şartları taşımadığı 

için “kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren ve alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden 

fazla ise, koordinasyonu asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren 

tarafından birlikte bir kurul oluşturulur.”(6331m.22/2-ç) Bunun yanında “aynı çalışma 

alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun 

oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları 

hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.”(6331m.22/3) 
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Yukarıda bahsedilen düzenlemelerin ihlali halinde idari yaptırım olarak, 6331 sayılı 

Kanunun 26. maddesinde 22. madde hükümlerine uygun davranmayan işverenlere her bir 

aykırılık için ayrı ayrı 2000 TL para cezası uygulanacağı düzenlenmiştir.(6331m.26/1-i) 

Bu düzenlemelerden anlaşıldığı kadarıyla; birden fazla işverenin bulunduğu mekânlarda 

her işverenin kanuni sayı oluştuğunda kendi kurulunu oluşturma yükümlülüğü yanında asıl 

işverenin hukuki sorumluluğunun aynı çalıma alanında kurulan iş sağlığı ve güvenliği 

kurulları arasında koordinasyonu sağlama noktasında yoğunlaştığı görülmektedir
22

. Sonuç 

itibariyle; söz konusu koordinasyonu yerine getirmeyen asıl işveren alt işveren işçisinin bu 

yüzden sakatlanması ya da hastalanmasından dolayı alt işverenle beraber sorumlu olur. 

İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 11. maddesinin 4. fıkrasında, “Birden 

fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları gibi yerlerde bulunan ve 50’den az çalışanı 

olan işverenlerin yürütecekleri iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için; koordinasyon yönetim 

tarafından sağlanmak üzere ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân oluşturulabilir. 

Oluşturulacak mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50’den az olması 

durumunda üçüncü fıkra, 50’den fazla olması durumunda ise ikinci fıkra hükümlerine 

uygunluk sağlanır.” şeklinde düzenleme getirilerek ortak işyeri sağlık ve güvenlik biriminin 

oluşturulabileceği belirtilmektedir. Her ne kadar düzenlemede açıkça alt işverenden 

sözedilmese de iş merkezi ve sanayii sitesi içinde asıl işverenlerin işini gören alt işverenlerin 

bulunması halinde onların bu hükme dahil edilmesi gerekir. Böylece genelde işçi sayısı 

50’den az olan alt işverenlerin bu tür yerlerde olmaları halinde iş sağlığı ve güvenliğine dahil 

edilmesi sağlanmış olmaktadır
23

. Böylece ortak kullanılacak işyeri sağlık ve güvenlik 

biriminden yönetimin koordinasyonu ile yararlanan tüm işverenler bu birimde çalışan teknik 

kişileri birlikte istihdam etmiş işverenler olarak bu kişilerin işçi alacaklarından da 

müteselsilen sorumlu olurlar
24

.  

 

V.  İş Sağlığı ve Güvenliğinin Koordinasyonu Sağlama ve Hukuki Sorumluluk 

6331 sayılı kanunla getirilen iş sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonu sağlama  

yükümlülüğünün uluslararası dayanağını 155 sayılı ILO sözleşmesinin 18. maddesi 

                                                 
22

 BAŞBUĞ, kanuni düzenlemede tek bir alt işveren olması halinin ele alındığını birden çok alt işveren olması 

halinde durumun ne olması gerektiği yönünde düzenleme eksikliği olduğunu ileri sürerek getirilen kanun 

hükümlerini farklı yönleri ile eleştirmektedir. Bkz; BAŞBUĞ, s.86vd. 
23

 AKIN, s.148. 
24

 AKIN, s.150,151. 
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oluşturmaktadır. Buna göre; ” İki veya daha fazla işletmenin aynı işyerinde aynı anda 

faaliyette bulunduğu hallerde, söz konusu işletmeler, bu sözleşmenin gereklerini yerine 

getirmek için işbirliği yapacaklardır.” şeklinde düzenleme getirilmiştir. 

Aynı işyerini birden fazla işveren paylaştığında ILO’nun benimsediği koordinasyon 

metodunu kanun koyucu da 6331 sayılı Kanunun 23. maddesinde düzenlemiştir. İş sağlığı ve 

güvenliğinin koordinasyonu sağlamaya ilişkin madde düzenlemesi “İş sağlığı ve güvenliğinin 

koordinasyonu” başlığı ile ele alınmıştır. Buna göre kanun koyucu işverenlerin aynı çalışma 

alanını paylaşması durumunda iş hijyeni ile iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin 

uygulanmasında işbirliği yapmalarını, yapılan işin yapısı göz önüne alınarak mesleki risklerin 

önlenmesi ve bu risklerden korunulması çalışmalarını koordinasyon içinde 

gerçekleştirmelerini, bu riskler konusunda birbirlerini ve çalışan temsilcilerini 

bilgilendirmeleri gerekmektedir.(6331m.23/1) 

Kanun koyucu site yönetimleri ve sanayi bölgeleri yönetimleri ve iş hanları yönetimlerine 

yönelik ise “Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya 

siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından 

sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek 

tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan 

işverenleri Bakanlığa bildirir.” (6331m.23/2) şeklinde yükümlülükler getirmiştir
25

. 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurma düzenlemesi dışında tüm bu düzenlemelerde kanun 

koyucu doğrudan alt işveren kavramını ele almamış ya da böyle bir ilişki olmasına 

bağlamamışsa da alt işverenlerinde çalıştıkları yerler ayrı işyeri sayıldığı için asıl işverenle 

beraber paylaştıkları mekanlar içinde bu düzenlemelerin kıyasen uygulanabilmesi gerektiği 

kanısındayız
26

.  

VI. Risk Değerlendirilmesinde Koordinasyonu Sağlama ve Bundan Doğan 

Sorumluluk 

Türkiye’nin 2004 yılında 5039 sayılı kanunla uygun bulduğu ILO’nun 161 sayılı
27

 “İş 

Sağlığı Hizmetlerine İlişkin” sözleşmesinin “Görevler” başlıklı 5/a maddesinin ilk fıkrasında; 

                                                 
25

Benzer düzenlemenin risk değerlendirilmesinde de İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi 

Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yapılmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği için 

bkz; Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 

26
 Aynı görüşte, AKIN, s.136. 

27
 161 sayılı İLO sözleşmesi için bkz: 13.1.2004 Tarihli 25345 sayılı Resmi Gazete. Türkiye Tarafından 

Onaylanan ILO Sözleşmeleri, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yayın No:08, Ankara, 2014, s.282vd. 
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“ Her işverenin istihdam ettiği işçilerin sağlık ve güvenliği için sorumluluğu saklı kalmak 

kaydıyla ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda katılımının gerekliliği göz önüne 

alınarak, iş sağlığı hizmetleri, işletmedeki iş risklerine uygun ve yeterli olacak şekilde 

aşağıdaki görevleri kapsayacaktır. “ düzenlemesinden sonra a bendinde “İşyerlerinde sağlığa 

zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi” ilk sırada sayılarak, iş sağlığı ve 

güvenliğinin temelinin işyerindeki risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesinde yattığı 

belirtilmektedir. Aynı şekilde 12 haziran 1989 tarih ve 89/391 EEC sayılı İşte Çalışanların 

Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasında İlişkin Çerçeve 

Yönergesinin 9/1a-b maddesinde risk değerlendirilmesine geniş bir yer verilerek koşuuları 

kapsamı ve metoda ilikin genel prensipler düzenlenmiştir
28

.  

 İlk defa ülkemizde 161 sayılı ILO sözleşmesine uygun olarak 6331 sayılı Kanunla 

getirilen risk değerlendirilmesi yükümlülüğü “risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve 

araştırma” başlığıyla Kanunun 10. maddesinde “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk 

değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” şeklinde hükme 

bağlanmıştır.((6331m.10/1) 

İşverenin tüm işyeri için yapacağı ya da yaptıracağı risk değerlendirilmesinin aynı mekanı 

kullanan alt işveren işçilerince nasıl bir durum meydana getireceği “İş Sağlığı ve Güvenliği 

Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği”’nde detaylı olarak belirlenmiştir. Buna göre; 

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde bir veya daha fazla alt 

işveren bulunması halinde: Kural olarak “Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu 

yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya 

yaptırır.”(Risk.yön.m.15/1-a) Bu konuda “Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları 

konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl 

işverence sağlanır.” (Risk.yön.m.15/1-b) Koordinasyon bakımından “Asıl işveren, alt 

işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları 

koordine eder.” (Risk.yön.m.15/1-c) 

Çalışma sonunda “Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl 

işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla 

bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve 

uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.” (Risk.yön.m.15/2) 

                                                 
28

 KABAKÇI, s.98vd. 
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Yönetmeliğin bu konuda getirdiği hükümlerden de anlaşıldığı gibi alt işverenlerin risk 

değerlendirme yükümlülüğü kendilerine ait olmasına rağmen alt işverenler asıl işverenin 

işyerinde ya da işletmesinde faaliyette bulundukları için bu konuda asıl işveren; işyeri ya da 

işletmesinde bulunan alt işveren ve/veya alt işverenlere gerekli olan bilgi ve belgeleri vermek, 

alt işverenin risk değerlendirmesini izlemek, denetlemek, kendi diğer alt işverenlerin risk 

değerlendirilmesi ile koordine sağlamak ve bu konudaki uygunsuzlukları gidermekle yükümlü 

tutulmuştur
29

. 

İdari yaptırım olarak asıl işveren risk değerlendirilmesine ilişkin alt işverenlere yönelik 

yükümlülüklerini yerine getirmediğinde (6331 m.26/1-n, 30/1-ç) uyulmayan her hüküm için, 

tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak bin Türk Lirası para cezasına hükmedilecektir. 

Asıl işverenin hukuki sorumluluğu ise bu konudaki yükümlülüklerini yerine 

getirmediğinden dolayı alt işveren işçilerinin iş kazasına uğramış ya da meslek hastalığına 

maruz kalmış olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bir başka anlatımla asıl işverenin risk 

değerlendirmesinde yönetmelikle getirilen yükümlülükleri yerine getirmediği oranda alt iş 

veren işçilerinin gördüğü zararlardan kusuru oranında sorumlu tutulması gerekir
30

. 

VII. İşyeri Kavramı Ve Alt İşverenin İşyerinin Neresi Olduğu Sorunu  

Genel olarak diğer İş Kanunlarında olduğu gibi kanun koyucu; İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu’nda da işverene getirilen iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren hemen hemen tüm 

yükümlülüklerde mekan olarak işyeri ölçütünü kullanmaktadır. Buradan yola çıkarak aynı 

mekanı kullanan asıl işverenle alt işverenin işyerinin ayrı mı yoksa aynı mı olduğu tartışması 

önem kazanmaktadır. Bu konuda doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Bu konuda aynı 

mekanda iki ayrı işyerini kabul eden görüş yanında, aynı çalışma mekanın iki ayrı işyeri 

olarak organize edilemeyeceği görüşü de bulunmaktadır
31

.   

                                                 
29

 Geniş bilgi için bkz; BAŞBUĞ, s.55vd. 
30

AKIN, s.125. 
31

 Alt işveren işçilerinin çalıştığı işyerinin ayrı işyeri olmadığı görüşünde olan yazarlar; OĞUZMAN, İşçi 

İşveren ilişkileri, s.10, MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi; Hizmet Sözleşmesi, Ankara, 1995, s.63, Ancak 

MOLLAMAHMUTOĞLU; İş Hukuku” isimli temel eserinde “Hizmet Sözleşmesi” adlı eserinde asıl işverenin 

müteselsil sorumluluğunun izahı dolayısıyla gerekli olduğu için alt işverenin işini gördüğü yerin ayrı bir işyeri 

olmadığı görüşünden dönerek; 5763 sayılı kanunla İşK’nun 3. maddesinde getirilen değişiklik sonucu söz 

konusu görüşün savunulmasının imkan dahilinde olmadığını çünkü açıkça kanun koyucunun alt işverenin ayrı 

olarak işyerini tescilini düzenlediğini ve buna sonuçlar bağladığını haklı olarak belirtmektedir. 

MOLLAMAHMUTOĞLU/ ASTARLI, İş Hukuku, s.177, AKTAY, Nizamettin; “Alt İşveren Kurumu ve 

Hukukumuzda Doğan Sorunlar”, Kamu İş, Dergisi, C: 3 S: 4, Ocak, 1994, s.19 vd., BAŞBUĞ, Aydın; “Alt 

İşveren İşçisi ile Asıl İşveren Arasındaki Borç İlişkisi ve Bu İlişkinin Doğurduğu Hukuki Sorunlar”, Kamu-İş, C: 

4, S: 3, Ocak, 1998, s.63, ÇUBUKCU, Erdoğan; “Asıl İşveren- Alt İşveren İlişkileri”, TÜHİS Dergisi, Mayıs-

Ağustos, 2002, s.23.  

Alt işveren işçilerinin çalıştığı işyerinin ayrı bir işyeri olduğu görüşünde olan yazarlar için bkz; 

EKONOMİ, Münir; Asıl İşveren Alt İşveren İlişkileri Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar”, Tekstil İşveren 



13 

 

Her ne kadar işyerinin tanımı İş Kanunu’nda düzenlenmiş olsa da benzer tanım önemine 

binaen 6331 sayılı kanunda 3. maddesininde “İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla 

maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde 

ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında 

örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene 

ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren 

organizasyonu, ifade eder “ şeklinde düzenlenmiştir.(6331m.3/1-h) 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda işyerinde çalışan işçiler yerine daha çok 

çalışanlar ibaresinin kullanılması acaba alt işveren ile asıl işverenin işyerini aynı mı kabul 

edildiği akla gelse de kanaatimizce; bu ibarenin kullanılmasının asıl nedeni, kanunun kapsam 

alanına sadece işçilerin değil tüm çalışanların girmesinden kaynaklandığını hemen 

söyleyebiliriz. 6331 sayılı kanunda alt işverende olsa her işveren işyerinin ayrı ayrı 

değerlendirildiğini, özellikle; işyerini ölçüt alan başta iş sağlığı ve güvenliği kurulunun 

kurulması düzenlemesinde (m.22), çalışan temsilcilerinin atanması ve sayısının 

belirlenmesinde (m.20), tehlike sınıfının belirlenmesinde (m.9), risk değerlendirmesinde 

(m.10) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ve sayısının belirlenmesinde 

açıkça görmekteyiz.  

Daha önceki kısımlarda da belirtildiği gibi kanun koyucu alt işverenleri kural olarak ayrı 

işyeri olan işverenler olarak kabul etmiş olsa da iş sağlığı ve güvenliğinin aynı mekanı 

paylaşan alt işveren ve asıl işveren tarafından hakkıyla yerine getirilmesi bakımından asıl 

işverene bazı istisnai yükümlülükler getirmiştir. Bunlar; asıl işverene başka işyerinden gelen 

işçileri özellikle alt işveren işçilerini bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğü (6331 

m.12,16), alt işveren işçilerinin eğitimlerini koordine etme, uygulama ve belgelendirme 

konusunda alt işverenle beraber müteselsil sorumlu tutulması, (Çalış. Eğit. Yön. m. 5/2)) 

belgesi olmayan alt işveren işçisini çalışmasını engelleme,(6331 m.17/5), aynı mekanda 

çalışan asıl işveren ve alt işverenin çalışan işçi sayısı 50’nin altında ise iş sağlığı ve güvenliği 

kurulunun tüm işçilerin sayılarının hesaplanarak kurulması ve koordinasyonunun asıl 

                                                                                                                                                         
Dergisi, Eylül, 1991, s.8, CANBOLAT, s.8, ŞAHLANAN, Fevzi; “Türk İş Hukukunda Alt İşveren”, İş Hukuku 

Dergisi, Temmuz-Eylül, 1992, s.332, aynı yazar; “Türk İş Hukukunda Alt İşveren”, İş ve Sosyal Güvenlik 

Hukukunda İşçi ve İşveren Kavramları ve Ortaya Çıkan Sorunlar, Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN Anısına, 

İstanbul Barosu-Galatasaray Üniversitesi, İstanbul, 1997, s.196, AYDINLI, İbrahim; Türk İş Hukukunda İşyeri 

ve İşletme Kavramları, Ankara-2000, s.125, SÜZEK, Sarper; İş Hukuku, Yenilenmiş 4. Baskı, İstanbul 

2008,s.142, SÜZEK, Sarper; İş Hukukunun Genel Esasları, Ankara, 1998, s.201, GÜZEL, “Asıl İşveren Alt 

İşveren İlişkisi”, s.28, YENİSEY DOĞAN, Kübra; İş Hukukunda İşyeri ve İşletme, -Alman ve Fransız 

Hukuklarıyla Karşılaştırmalı Bir İnceleme, İstanbul, 2007, s.146, 161. 
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işverence yapılması, bir bakıma kurulun ortak kurulması (6331m.22), risk 

değerlendirilmesinin asıl işverence koordine edilmesi, uygulanmasının denetlenmesi 

(Risk.yön.m.15/1,2)) gibi.  

Böylece kanun koyucu 6331 sayılı yasada kural olarak her iki işverene ait işyerinin ayrı 

olduğunu buna göre yükümlülüklerin belirlenmesini kabul etmekte ancak işverenlerce 

paylaşılan aynı mekan ve/veya mekanların iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması bakımından 

aynı mekanı kullanan işverenler arasında istisnai durumlarda kanunda açıkça paylaşılan 

mekanın tek bir işyeri gibi birlikte ele alınmasını ve gerektiğinde bunun bu şekilde kabul 

edilmesini istemektedir.  

VIII. Asıl İşverenin 6331 sayılı kanundaki ya da yönetmelikteki iş sağlığı ve 

güvenliği yükümlülüklerine uymaması hali Alt işveren İşçisine Alt İşverene Karşı 

İşten Kaçınma hakkı verir mi? 

6331 sayılı kanun yürürlüğe girinceye kadar 4857 sayılı İş Kanunun 83. maddesine 

“işçilerin hakları” başlığı ile işçilerin iş sağlığı ve güvenliği risklerinden korunmak ve 

işverence tedbir alıncaya kadar çalışmama hakkı yani işten kaçınma hakkı daha çok ferdi iş 

hukukunun sonuçları bakımından düzenlemiş idi. Biz burada işten kaçınma hakkının içeriğini 

açıklamaktan çok asıl işverenin 6331 sayılı kanundan doğan doğrudan ya da dolaylı olarak 

yükümlülüğünü yerine getirmediğinde alt işveren işçisinin kendi işverenlerine yani alt 

işverenlere karşı çalışma yükümlülüğünden kanundaki şartlar dahilinde kaçınabilir mi 

sorusunun cevaplanması gerekir.  

6331 sayılı kanunda kanun koyucu yerinde bir yaklaşımla; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 

83. maddesi gibi özellikle iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin 77. madde ve devamında yer alan 

birçok kanun maddesini mülga ederek, 6331 sayılı kanunun bünyesine aynen ya da 

değiştirerek sokmuştur.(6331 m.37/ç) İşte bunlardan biri de işten kaçınma hakkıdır. Mülga 

düzenleme ile şu anda yürürlükte olan madde metni karşılaştırıldığında yukarıdaki sorunun 

cevaplandırılmasına yönelik en dikkat çekici yön; 4857 sayılı kanunun aksine kanun koyucu 

işçileri de içine alan “çalışan” kavramını kullanmaktadır. Kanun koyucunun bu kavram tercihi 

aslında 6331 sayılı kanunun hem kapsamını anlamlandırmak hem de bu tür haklardan 

işverenin sadece kendi işçisi değil işyerinde bulunan ve çalışan herkesin yararlanmasını 

sağlamak olduğunu düşünmekteyiz. 

4857 sayılı kanundaki düzenleme döneminde doktrinde asıl işverenle alt işveren işçileri 

arasındaki ilişkinin borç ilişkisi niteliğinde bir iş ilişkisi yaratması neticesinde MKm.2 gereği  

ve o dönemde geçerli olan iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğindeki düzenlemelerden dolayı 
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bu hakkın alt işverene karşı haklı olarak kullanılabileceği ileri sürülmekteydi
32

. Yukarı 

kısımlarda bahsedildiği gibi 6331 sayılı kanunun ve buna dayalı olarak çıkarılan 

yönetmeliklerde asıl işvereni hem alt işveren hem de alt işveren işçilerine karşı yükümlülük 

altına sokan düzenlemelerin getirilmesi ile alt işveren işçilerinin işten kaçınma haklarını kendi 

işverenlerine karşı kullanma haklarının hem sosyal temas çerçevesinde iş ilişkisinden hem de 

doğrudan kanundan kaynaklandığını ifade etmek yanlış olmasa gerek diye düşünüyoruz.    

 

IX.  6331 Sayılı Kanunda Asıl İşverene Alt İşvereni ve İşçilerini Koordine Etme, 

Yönetme, Denetleme Yükümlülüklerinin Aynı Zamanda Alt İşveren İlişkinde Muvazaa 

Ölçütü Olarak Kabul Edilme İhtimali 

Son olarak tebliğimizde ele alacağımız konu kendi içinde çelişki yaratan iş hukuku 

açısından doktrin ve yargı içtihatlarında muvazaa ölçütü olarak kullanılan 

argümanların ve 6331 sayılı kanunla asıl işverene iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğü 

olarak getirilmesidir.  

Bu çelişkinin ortaya çıkmasının en büyük nedeni asıl işveren-alt işveren 

ilişkisinin unsurları arasında alt işverenin asıl işverenden aldığı işi asıl işveren 

işyerinde yapması şartının olmasıdır. Bu şarttan dolayı ve alt işveren ilişkisinin 

özelliği dolayısıyla aynı mekanda iki işçi grubunun şöyle veya böyle yani asıl 

işverenin işçilerinin alt işveren işçileri ile olan teması ya da müdahalesi  uygulamada 

kaçınılmaz olmaktadır
33

. 

Uygulamada asıl işveren alt işverene verdiği işte halen işçi çalıştırmaya devam 

ediyor ise bu durum Yargıtay içtihatlarında muvazaa tespitinde önemli bir kriter olarak 

kabul edilmektedir. Ancak Yargıtay haklı olarak, asıl işverenin alt işveren işçilerinin 

haklarından kanunen müteselsil sorumlu olması ve alt işveren işçilerinin asıl işverenin 

işini yapmaları, dolayısıyla alt işveren işçilerinin yanında işin yapılmasını denetleyen 

ve bu anlamda emir ve talimat verme ile görevlendirilmiş olan asıl işveren işçilerinin 

olmasını, sırf bu nedenle muvazaa sayılmamasına karar vermektedir. Ancak Yargıtay; 

asıl işveren işçileri alt işveren işçilerinin bizatihi işini yapıyor ya da alt işveren işçileri 

                                                 
32

AYDINLI İbrahim; “ İşverenin İşyerinde “Çalışan” İşçilerin İş Görmekten Kaçınma Hakkı”, Çimento İşveren 

Dergisi, C:19,S:4, 2005, s.20vd. 
33

 AYDINLI, Alt işveren s.212-214 Alman hukukunda ise tam tersi bir durum aranmaktadır. Aynı eser; 214.   
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asıl işverenin taşero etmediği işinde çalıştırıldığı tesbiti halinde ise bunun, muvazaa 

olarak değerlendirilmesine karar vermektedir
34

.   

Yüksek yargının haklı olarak vardığı bu sonucun; iş sağlığı ve güvenliğine 

ilişkin asıl işverenin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na dayanan 

yetkilerinin ya da yapacağı müdahaleleri de aynı şekilde yorumlaması gerekir diye 

düşününmekteyiz. Çünkü artık asıl işverenin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 

sağlama için alt işveren işçilerine yönelik emir ve talimat vermesi ya da yönlendirmesi 

ve bu konuda hizmet alım sözleşmelerine hükümlerin konması asıl işverene 6331 

sayılı kanuna dayanan yükümlülüklerinden ileri gelmektedir. Bir başka ifadeyle asıl 

işverenin alt işveren işçilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği içerikli tüm eylem ve 

işlemlerin muvazaa sayılması ciddi bir hukuki bir çelişkiyi ortaya çıkarır kanısındayız.    

 

X. Sonuç 

Aşağıdaki sorular ışığında bazı sonuçlar ulaşmak mümkündür kanısındayız. İlk soru 

asıl işverenin alt işveren işçilerine karşı iş sağlığı ve güvenliğinden doğan hukuki 

sorumluluğunun temeli edimden bağımsız bir koruma yükümlülüğü olarak 

nitelendirilebilir mi?  

Kısaca özetlemek gerekirse; asıl işverenin 6331 sayılı kanuni düzenlemelerden dolayı, 

aynı mekanı paylaştığı alt işverenlerin kendilerini ya da yakın ve acil tehlikelere maruz kalan 

işçilerini İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen konularla ilgili bilgilendirmemesi, 

gerekli belgelere sahip olmayan alt işveren işçilerinin çalışmasına göz yumması, iş sağlığı ve 

güvenliği kurulunu kurma yükümlülüğüne kanunda belirtilen şekilde uymaması ve son olarak 

koordinasyon görevinde meydana gelen aksaklıklar halinde meydana gelecek özellikle bir iş 

kazası ya da meslek hastalığından alt işveren işçisi zarar görecek olursa; asıl işveren alt 

işveren yanında ayrıca sorumlu olmaktadır. Asıl işverene doğrudan ya da kıyasen 

yüklenebilen bu sorumluluğun hukuki niteliğinin ne olduğu sorusu mutlaka cevaplanmalıdır. 

Öncelikle asıl işverenin alt işveren işçileri ile aralarında bir iş sözleşmesi olmadığı için 

sorumluluğun sözleşme sorumluluğuna dayanmadığı açıktır. Asıl işveren için getirilen 

yükümlülüklerin sırf kanundan doğduğu düşüncesiyle kanundan doğan sorumluluk nitelemesi 

yapmak ta sorumluluk hukukunun temel ilkesi olan irade özerkliğine uygun düşmemektedir. 

                                                 
34

 Bu konuda doktirn görüşleri ve Yargıtay kararları için bkz; AYDINLI Alt işveren, s.292-294,297-307. 
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Kanaatimizce aynı mekânı paylaşan ve paylaşılan mekânın fiziken ve hukuken asıl hakimi 

olan asıl işverenin alt işveren işçileri üzerinde iş sağlığı ve güvenliğinden doğan ve kanunda 

da düzenlenmiş yükümlülüklerini alt işveren işçileri ile asıl işveren arasında oluşan iş 

(çalışma) ilişkisinden ya da sosyal temastan doğan edimden bağımsız koruma yükümlülüğü 

olarak nitelemek daha isabetli olur
35

. 

Asıl işverenin ferdi iş hukukundaki müteselsil sorumluluğu burada da söz konusu 

olabilir mi? Olursa asıl işverenin alt işverene rücu hakkı ortaya çıkar  mı?  

Asıl işverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden dolayı sorumluluğu İş Kanunu ve 

uygulamasında olduğu gibi (İşKm.2/7(“...bu kanundan…”)’de düzenlendiği şekilde) 

müteselsil sorumluluk olarak devam eder mi sorusu öncelikle cevaplanmalıdır. 

Her ne kadar İş Kanunu’nun iş sağlığı ve güvenliğini düzenleyen 77 ve devamı maddeleri 

6331 sayılı Kanunla mülga edilmiş olsa da (6331m.37/1-ç) 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu’nun 27. maddesinin 1. fıkrasında “…bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 

sayılı kanunun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.” düzenlemesiyle müteselsil 

sorumluluğun devam ettiği sonucuna varılmalıdır
36

. 

Bilindiği gibi hukuka uygun asıl işverenin alt işveren işçisinden dolayı ferdi ya da toplu iş 

hukukundan kaynaklanan işçi alacaklarını ya da SGK primlerini kanuni düzenleme gereği 

(İşKm.2/, SSGSSK m.12/son) asıl borçlu olan alt işveren yerine ödeme yaptığında daha sonra 

alt işverene rücu etmesi hukuken mümkündür. Acaba alt işveren ilişkisinden dolayı 6331 

sayılı Kanun ve yönetmeliklere göre iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine 

getirmeyen ve bu yüzden kusurlu sayıldığı için alt işveren işçisine ya da yakınlarına tazminat 

ödemek zorunda kalan asıl işveren alt işverene rücu edebilir mi? Bu soru aslında iş sağlığı ve 

güvenliği mevzuatında asıl işverene getirilen yükümlülüklerin niçin getirildiğine verilecek 

cevapta kendini bulmaktadır. 

Asıl işverenin alt işveren işçisine karşı 6331 sayılı kanundan kaynaklanan 

sorumluluğundan kaynaklanan tazminat ödemesi olursa asıl işveren bunu alt işverene 

                                                 
35

 Konuya ilişkin yazarın görüşüne ayrıntılı olarak bkz; AYDINLI, Koruma Yükümlülüğü, s.177,184. AKIN, asıl 

işverenle alt işveren işçileri arasındaki borç ilişkisine yönelik edimden bağımsız koruma yükümlülüğü 

nitelemesinin iş hukukunun kendine özgü araçları varken, buna gerek olmadığı bu nitelemenin  İş Hukukunun 

yapısına yabancı olduğunu, bunun yerine  iş hukukunun özel kaynaklarının her iki işverene iş sağlığı ve 

güvenliğine ağır yükümlülükler getirdiğini tüm bunların sorunların çözümünde yeterli olduğunu savunmaktadır. 

AKIN, s. 175,176.  
36

 Aynı görüşte AKIN, s.160. 
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rücu etmesi 6331 sayılı kanunun getirdiği düzenlemelerin içeriğine ve amacına uygun 

düşer mi?  

Genelde iş hukuku doktrininde alt işverenin ekonomik olarak zayıflığından dolayı işçi 

alacaklarının ya da sigorta prim alacaklarının asıl işverene yüklenilmesi temelinde asıl işveren 

alt işveren sorumluluğunun kurulduğu görüşü yıllardan beri kabul edilegelmiştir. Her ne kadar 

asıl işverenin bu yöndeki sorumluluğuna söz konusu neden dolayısıyla açıklık getirmek 

kısmen doğru ise de özellikle asıl işverenin işçi sağlığı ve güvenliği açısından koruma 

yükümlülüğünün açıklanmasında ne kadar sıkıntı doğurduğu ortadadır. 

Bu yüzden 6331 sayılı Kanunda kanun koyucu işçi alacakları ve SGK alacakları 

mantığından sıyrılarak iş sağlığı ve güvenliğinin teknik özelliği ve esas işyeri ve işletmenin 

sahibi olan asıl işverene alt işveren ve işçilerine yönelik olarak doğrudan yükümlülük 

getirmiştir. Bu yüzden asıl işveren alt işverenlere ya da başka işyerinden kendi işyerine 

çalışmaya gelenlere yönelik kanun ya da yönetmelik hükümlerine uymadığında bu tür 

çalışanlara ödeyeceği tazminat kendi kusurundan kaynaklanmaktadır. Sonuç itibariyle bu 

nedenle ödediği tazminatları örneğin alt işverene ya da geçici (ödünç) işçi veren işverene rücu 

etmesi hukuken hakkaniyete uygun değildir. Şayet rücu hakkı tanınırsa muvazaalı alt 

işverenlikte olduğu gibi muvazaa yaptırımına tabi tutulan asıl işverenin hukuka aykırı 

davranışından kaynaklanan yaptırımı bir başkasına yansıtma imkânı gibi istenmeyen bir 

sonucun burada da ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelir. Böyle bir sonuç ise 6331 sayılı 

Kanunla ve ilgili yönetmeliklerle doğrudan asıl işverenlere yönelik getirilen yükümlülüklerin 

içinin boşaltılmasına neden olur düşüncesindeyiz. 
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Özet 

Çalışma hayatının değişen ve gelişen koşulları insanoğlunu yepyeni sağlık riskleriyle karşı 

karşıya getirmiştir ve ülkelerin sağlık alanında gelişmişlik düzeyinin önemi gün geçtikçe 

artmaktadır. Beşeri sermayenin temel bileşenlerinden biri olan sağlık, işgücünü dolayısıyla 

üretkenliği etkilemektedir. Dünya Ekonomik Forumu’nun verilerine göre iş günü kayıpları

açısından sağlık önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. İş sağlığı az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde hala sosyal, ekonomik, politik nedenlerle ihmal edilmektedir. Bu 

makalede kalkınmanın bileşenlerinden birisi olan iş sağlığı konusu ele alınmıştır. Kalkınma, 

küreselleşme ve iş sağlığı olgusu tanımlandıktan sonra kalkınmanın ve küreselleşmenin çalışma 

hayatına ve çalışan sağlığına etkileri belirtilmiştir. Son olarak iş sağlığı koşullarının insan 

onuruna yakışır düzeye getirilmesinde sağlık yatırımlarının önemi konu edinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık, iş sağlığı, kalkınma, küreselleşme, ekonomi  

Abstract 

Changing and developing environment of working life has brought mankind facing new health 

risks and the importance of the country's development level in the health sector increased in 

time. Health that is one of the main components of human capital affects workforce and

therefore productivity. Occupational health remains neglected in least developed countries 

and developing countries because of social, economic, and political reasons. According to 

data from the World Economic Forum form the point of lost workday, health emerges as an 

important factor.  The main focus of this article is to deal with the occupational health as one of 

the primary concerns of development economics. In this article, after studying development, 

globalization and occupational health the effects of development and globalization on working 

life and worker health specified. Finally, the article focuses on the importance of health 

investment to have honorable working environment for everyone.  

Keywords: Health, occupational health, development, globalization, economy 
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GİRİŞ 

 

Kalkınma kavramı ülkelerin gelişmişliklerine bağlı olarak farklı durumlarda farklı 

anlamları içermiştir. Kimi dönemlerde büyüme, gelişme, sanayileşme, ilerleme gibi sözcüklerle 

tanımlanırken kimi zaman teknoloji, sermaye, küreselleşme ile birlikte kullanılmıştır. Ancak 

kalkınmayı sadece ekonomik anlamda gelişme olarak düşünmek ya da sadece bu 

tanımlamalardan birinin tam karşılığı olarak görmek oldukça kısıtlı bir tanımlama olacaktır. 

Kalkınma tüm bunların ötesinde insanların hayat standartlarını artıran faktörlerin tamamını 

içermektedir. İnsanların daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri, yenilikçi ve iyi eğitim imkânlarına 

sahip olmaları, daha iyi koşullarda yaşamaları ve tüm bu imkânlara eşit şekilde ulaşabilmeleri 

kalkınmanın temel unsurları arasındadır. (Yavilioğlu, 2002) 

Küreselleşme olgusunun tanımı hala tam olarak yapılamamaktadır. En genel ifadeyle 

ülkeler arasındaki sınırların kaldırıldığı, kültürler arası farklılıkların giderek azaldığı 

benzerliklerinse artığı, bilgiye erişimin kolaylaştığı, teknolojinin gelişimiyle farklı fikirlerin 

paylaşılabildiği bir süreç olarak tanımlayabiliriz. Küreselleşme ve kalkınma her ne kadar benzer 

olgularmış gibi birlikte anılsalar da birbiriyle yakın ilişki halinde olan ancak farklı kavramlardır. 

Küreselleşme ile kalkınma arasındaki ilişkiyi inceleyen modelleme çalışmaları sonucunda 

anlamlı bir ilişki olduğu ancak insani kalkınma üzerindeki pozitif etkinin, ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerine göre farklılık gösterdiği sonucuna varılmıştır. (Çelik & Erkan, Nisan 2010)  

Beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi ölçen ampirik bulgular eğitim ve 

sağlık alanındaki gelişmelerin teknolojik yenilikler, verimlilik, üretim artışını etkilediğini ve 

dolayısıyla kalkınmayı etkilediğini ortaya koymuştur. (Çetin & Ecevit, 2010) Sağlık kavramı 

Dünya Sağlık Örgütü tanımlamasına göre sadece hasta olmama hali değil aynı zamanda ruhsal, 

mental ve sosyal olarak iyi olma halidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde sağlıklı toplumun 

göstergeleri bebek ölüm oranları, doktor başına hasta sayısı, doğum oranları, ortalama hayat 



2 
 

süresi, ölüm sebepleri hastalık türleri, sağlık harcamaları olarak sıralanabilir. (Yumuşak & 

Yıldırım, 2009)   

Sağlık durumunun beşeri sermayeye ve dolayısıyla ekonomik büyümeye etkisi verim ve 

üretim açısından da önemlidir. Sağlıksız bireylerin tedavisi için harcanan sağlık giderlerinin ve 

zamanın ve sağlığını kaybeden bireylere bakmakla yükümlü olan bireylerin çalışma yaşamından 

geri kalmaları sonucu oluşan iş günü kayıpları ve bulaşıcı hastalıklar da düşünüldüğünde iş gücü 

üzerindeki etkisi açık bir şekilde görülmektedir. (Çetin & Ecevit, 2010)  

 

MATERYAL METOD 

Bu çalışmada kalkınma ve küreselleşme verileri incelenmiş, sağlık yatırımları ve çalışan 

sağlığı açısından değerlendirme yapılmıştır.  

Söz konusu çalışmada, Dünya Ekonomik Forumu 2013 verileri, Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Mart ayında “Güneyin Yükselişi: Farklılıklar 

Dünyasında İnsani Gelişme” başlığıyla yayımlanan 2013 İnsani Gelişme Raporu’nda ve 2007 

yılında Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından yayımlanan “İş kazaları, işe 

bağlı sağlık problemleri ve tehlike maruziyeti” başlıklı araştırma sonuçlarında yer alan 

Türkiye’ye ait veriler incelenmiştir. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2007 - 2013 

yılları arasında yaptığı "İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri" konulu araştırması sonuçları 

değerlendirilmiştir.  

 

 

 



3 
 

BULGULAR 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Mart ayında “Güneyin 

Yükselişi: Farklılıklar Dünyasında İnsani Gelişme” başlığıyla yayımlanan 2013 İnsani Gelişme 

Raporu genel itibariyle küreselleşmenin insani gelişim endeksini (İGE) pozitif yönde etkilediğini 

ve dolaylı olarak kalkınmaya da pozitif yönde katkı sağladığını göstermektedir. Türkiye’ye ait 

verilere bakıldığında Türkiye’nin 2012 yılında 1990’da olduğundan daha yüksek bir İGE’ye 

sahip olduğu görülmektedir. (UNDP, 2013)  

 

Şekil 1. İnsani gelişim endeksleri 

Not: 45 derecelik açının üstünde olan ülkeler 2012 yılında 1990’da olduğundan daha yüksek bir İGE’ye sahip olan ülkeler 
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UNDP 1995’ten itibaren raporlarında Beşeri Kalkınma İndeksi’ni (İGE) kullanarak 

eğitim, sağlık, satın alma gücü gibi daha içsel değerlere yönelmiş, sadece kişi başına düşen gelire 

odaklanmayı bırakmıştır. (Erkekoğlu, 2007) İGE, insani gelişmenin üç temel boyutta uzun 

vadede gelişimini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu üç temel boyut, raporda uzun 

ve sağlıklı bir yaşam, bilgiye erişim ve insana yakışır yaşam koşulları olarak sıralanmaktadır. 

2013 İnsani Gelişim Raporu’nda daha önceki yıllarda olduğu gibi uzun ve sağlıklı yaşam boyutu, 

ortalama yaşam beklentisiyle ölçülmüştür. Bilgiye erişimi ölçmek için yetişkin nüfus arasındaki 

okula gitme süresi ve okula başlangıç yaşındaki çocuklar için beklenen okula devam süresi, 

yaşamı boyunca aynı kalması halinde ise okula başlangıç yaşındaki bir çocuğun eğitim görme 

süresi beklentisiyle değerlendirilmiştir. (UNDP, 2013) 

Dünya geneline bakıldığında yine birçok bölge için sağlık, eğitim ve gelirler arasındaki 

eşitsizliğin giderek azaldığı görülmektedir. (Şekil 2) Küreselleşmenin etkisiyle bu düşüşün daha 

fazla olacağının belirtildiği raporda verilere bakıldığında az gelişmiş veya gelişmekte olan 

ülkelerdeki düşüşün gelişmiş ülkelere oranla daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. (UNDP, 

2013) 

 

Şekil 2. Bölgelere göre sağlık, eğitim ve gelirler arasındaki eşitsizlik 
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Türkiye’nin İGE değeri 2012 yılında 0,722 olmuş olup bu değerle bölge içinde 90. sırada 

yer almaktadır. Bu değer aynı zamanda Türkiye’nin yüksek insani gelişmişlik endeksine sahip 

olan ülkeler arasına katılmasını sağlamıştır.  

 Doğumda ortalama 

yaşam beklentisi 

Eğitim görme süresi 

beklentisi 

Ortalama eğitim görme 

süresi beklentisi 

Kişi başına 

GSYH 

İGE 

Değeri 

1980 56.5 7.4 2.9 5.872 0.474 

1985 60.1 8.3 4 6,583 0.53 

1990 63.1 8.8 4.5 7,960 0.569 

1995 66.1 9.5 4.8 8,539 0.598 

2000 69.5 10.6 5.5 9,675 0.645 

2005 72.1 11.7 6.1 11,320 0.684 

2010 73.7 12.9 6.5 12,440 0.715 

2011 74 12.9 6.5 13,344 0.720 

2012 74.2 12.9 6.5 13,710 0.722 

 

Tablo 1. Türkiye’nin 1980 - 2012 yılları arasında İGE eğilimleri 

Tablo 1 incelendiğinde Türkiye’nin 2011 yılına oranla 2012 yılında İGE göstergesinde 

0.002 lik bir artış olmuştur. Doğumda ortalama yaşam beklentisinde 0,2 yıl artmıştır. Eğitim 

görme beklentisi ve ortalama eğitim görme beklentisi aynı kalmış olup kişi başına düşen gayri 

safi milli hasılada da artış olmuştur. Türkiye Dünya Bankası verilerine göre de gelişmekte olan 

ülkelerle kıyaslandığında gelişme göstermektedir. (Şekil 3) 
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Şekil 3. Dünya bankası verilerine göre Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerde GSYİH Büyümesi (yıllık %) 

Türkiye açısından oldukça iyi olan bu gelişmeleri tek başına değerlendirmek gerçek 

tabloyu yansıtmamaktadır, bu sebeple yapısı ve coğrafi koşulları açısından benzer ülkelerle 

kıyaslanması gerçek tabloyu daha iyi yansıtacak dolayısıyla daha faydalı bir yaklaşım olacaktır. 

(UNDP, 2013) 

 

Şekil 4. 1980-2012 yılları arasında Türkiye, Bulgaristan ve Ermenistan İGE eğilimleri 
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Şekil 3’te görüldüğü üzere Bulgaristan ve Ermenistan gibi benzer ülkelerle 

kıyaslandığında her ülkenin İGE değerini artırma konusunda farklı derecelerde gelişme 

gösterdiğini söyleyebiliriz. (UNDP, 2013) 

İnsani gelişmişlik endeksini ve üç temel boyutu Türkiye açısından birlikte 

değerlendirdiğimizde 1980 – 2012 yılları arasında insani gelişmişlik endeksinin, yaşam 

beklentisinin, eğitim süresi beklentisinin ve gayri safi milli gelirin artığını görmekteyiz. (Şekil 5) 

 

Şekil 5. Türkiye’nin İGE’sine 1980’den bu yana yaptığı katkı 

 

OECD Sağlık Sistemleri İncelemesi-Türkiye Raporu’ndaki değerlendirmelerde Türkiye, 

sağlık konusunda gelişmekte olan bir ülke olarak yer almıştır. Sağlık harcamaları uzun vadede 

etkisi gösteren bir gösterge olup 2012 yılında Türkiye’nin sağlık harcamalarının GSYİH 

içerisindeki oranı %5,4 olarak hesaplanmıştır. (TÜİK, 2013) 

Kalkınma ekonomisindeki büyüme küreselleşmenin de etkisiyle bütün ülkeleri farklı 

boyutlarda da olsa etkilemiştir. Küreselleşmenin etkisiyle ülkelerin birbiriyle ilişkileri artmış, 

bilgiye erişim ve ticaretin gelişimi giderek hızlanmıştır. Sermayenin ve ürünlerin serbest 

dolaşımı rekabeti de getirmiştir. Rekabet kavramı çalışma hayatında özellikle az gelişmiş ve 
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gelişmekte olan ülkeler açısından değerlendirildiğinde daha zorlu çalışma koşulları, daha düşük 

ücret karşılığı emek sömürüsü, kayıt dışı istihdam gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. 

Dünya genelinde vurgulanan eşitsizliklerin giderilmesi ve eğitim, sağlık gibi hizmetlere eşit 

şartlarda ulaşılması gibi olgular bu ülkeleri çalışan sağlığını olumsuz etkileyen bu tehditlere karşı 

zorunlu olarak da olsa önlem almaya zorlamıştır.  Çalışma hayatına belli standart getirilerek 

iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Örneğin; ILO 155, 161 sayılı sözleşmeler dünya genelinde 

standart olarak kabul görmüştür. (Lowenson, 2001) 

Kalkınma performansının ölçülebilmesi için girdiler, faaliyetler, çıktılar ve sonuçlar 

olmak üzere dört başlık altında veriler kullanılarak ekonomik performans değerlendirilmelidir. 

(Warren, 2005)  Warren tarafından oluşturulan modelde girdi olarak sermaye, beşeri sermaye, 

kaynaklar, cihazlar gibi veriler kullanılırken, faaliyetler başlığı altında eğitim, yatırımlar, bakım 

onarım, girişimler gibi veriler kullanılmıştır. Bununla birlikte çıktı olarak eğitilen personel 

sayısı, yatırım sayısı, bitirilen proje sayısı, onarılan cihaz sayısı gibi veriler dikkate alınmıştır. 

Sonuç kısmında ise sağlık sorunları sebebiyle oluşmuş olan iş kayıplarının azaltılması, daha 

yüksek verimlilik, yüksek karlılık, daha sağlıklı bir iş gücü, performansta artış, daha az kaza 

olması, üretim artışı gibi veriler değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu modelleme 

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı tarafından Kobilere yönelik uygulanmış ve yapılan 

çalışmaya göre sağlıklı ve güvenlikli bir çalışma ortamının sağlanması ile ekonomik kalkınma 

arasında nedensel bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki iyi 

uygulamaların finansal açıdan makro düzeyde fayda getirdiği; sağlıksız çalışma koşulları, 

kazalar gibi etkenlerin de hem maddi hem de manevi açıdan olumsuz sonuçlar doğurduğu 

belirtilmektedir. (EU- OSHA, 2009)   

Öte yandan Uluslararası Ekonomik Kalkınma Konseyi’nin 2011 yılında yayınlamış 

olduğu “Ekonomik Kalkınma Performansı Yüksek Olan Kuruluşlar” isimli çalışması ekonomik 
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kalkınma performansı yüksek olan kuruluşların çalışanlarına yatırım yaptığını ortaya 

koymaktadır. Nitelikli beşeri sermayeye sahip olmayı isteyen bu kuruluşların makro düzeyde 

etkili büyümeyi gerçekleştirdikleri ve çalışan lehine olan ufak bir çalışmanın bile işyerinde 

verimliliği, motivasyonu ve yaratıcılığı artırdığı, sorumluluk verilen ve katılımları artırılan 

bireylerin çalıştıkları kuruluşların performansını artırmak için daha çok çalıştıkları belirtilmiştir.     

(International Economic Development Council, 2011)  

Avrupa Komisyonu direktifleri ve ulusal mevzuat düzenlemeleri işyerlerinde risk 

değerlendirmesini ve çalışan eğitimlerini zorunlu kılmaktadır. Risk değerlendirmesi kapsamında 

çalışanların veya işyerine gelen kişilerin maruz kalabileceği tehlikeler belirlenip 

değerlendirilmekte ve kontrol tedbirleri önerilmektedir. İş sağlığı açısından işyerinde bulunan 

kimyasal, fiziksel ve biyolojik etmenlerle birlikte düşünüldüğünde risk değerlendirmesi oldukça 

önemlidir. 2007 yılında Avrupa Topluluğu İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından yayımlanan 

“İş kazaları, işe bağlı sağlık problemleri ve tehlike maruziyeti” başlıklı araştırmada işle ilgili 

meslek hastalıkları, meslek hastalığı sonucu geçici iş göremezlik veya sürekli iş göremez hale 

gelen kişi sayısı, meslek hastalığı sonucu ölen kişi sayısı gibi veriler incelenmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre bir yıllık dönemde çalışan veya daha önce çalışmış olan kişilerden sekiz 

milyonu işten kaynaklı sağlık problemleriyle karşılaşmıştır. Çalışanlar için yaygınlık oranı her 

yıl 100.000 kişide 5372 olarak bulunmuştur. Yine aynı araştırma raporuna göre işe bağlı sağlık 

problemleri sebebiyle Avrupa Birliği’ndeki ülkelerde 350 milyon iş günü kaybı olmuştur. 

(EUROSTAT, 2007)    
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Tablo 2. AB ülkelerinde sektörel iş günü kayıpları yüzde olarak (EUROSTAT, 2007)  

(Not: koyudan açık renklendirmeye doğru: iş kazası, işe bağlı sağlık problemleri, diğer sağlık problemleri) 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2007 - 2013 yılları arasında yaptığı "İş Kazaları ve 

İşe Bağlı Sağlık Problemleri" konulu araştırması sonuçlarına göre Tablo 3’te görüldüğü üzere 

Türkiye genelinde istihdam edilenler ya da geçmişte çalışmış olanlardan %2,1’i, son 12 ay içinde

 çalıştığı/geçmişte çalıştığı  işe  bağlı  bir  rahatsızlık  geçirdiğini  belirlenmiştir.  Bu  oran  

erkeklerde  %2,4  iken, kadınlarda %1,6 olarak gerçekleşmiştir.  
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Tablo3. İstihdam edilen ya da Geçmişte Çalışmış Olanlardan İşe Bağlı Sağlık problemleri Yaşayanlar, 

2007 - 2013 

TÜİK'in yapmış olduğu bu çalışma sektörel  olarak  incelendiğinde,  son  12  ay  içinde  

işe  bağlı  sağlık  sorununa  maruz  kalanların oranının  en  yüksek  olduğu  sektör  % 5,5  ile  

madencilik  ve  taş  ocakçılığı  sektörü olarak tespit edilmiştir.  Bu  oran istihdamın  en  yoğun  

olduğu  tarım,  ormancılık  ve  balıkçılık  sektöründe % 2,  inşaat  sektöründe % 3,5 ,  

toptan ve perakende  ticaret, lokanta ve oteller sektöründe %2,1, imalat sanayinde % 2,7, toplum  

hizmetleri,  sosyal  ve  kişisel  hizmet  faaliyetleri  sektöründe  ise  % 2,2  olarak gerçekleşmiştir. 

İşe bağlı sorunların madencilik ve taş ocağı sektöründe diğer sektörlere kıyasla 3 kat daha fazla 

oranda bulunduğu dikkat çekmektedir. (TÜİK, Ocak 2014) 

Ayrıca söz konusu rapor, okuma yazma bilmeyen çalışanlarda genel ortalamadan daha 

yüksek oranda işe bağlı sorunların geliştiğini göstermektedir. 

İstihdam edilenler ya da geçmişte çalışmış olanlardan hem lise altı eğitimliler hem de lise dengi 

meslek okulu bitirenlerde, son 12 ay içinde işe bağlı  sağlık  sorununa maruz  kalma oranı %2,2 

olarak gerçekleşmiştir. Yüksek öğretim mezunlarında ise bu oran %2,1 olarak tahmin edilmiştir. 
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Grafik 1. Eğitim durumlarına göre işe bağlı sağlık sorunu yaşayanların oranı 

 

Araştırmaya göre istihdam  edilen  ya  da  geçmişte  çalışmış  olanlardan  son  12  ay  

içinde işe bağlı sağlık sorunu yaşadığını belirtenlerin oranı % 2,8 ile en yüksek 35 - 54 yaş 

grubunda gerçekleşmiştir. 15 - 24 yaş grubunda bu oran % 1,2, 25 ‐ 34 yaş grubunda 

%1,9 ve 55 ve daha yukarı yaştakilerde ise % 1,5 olarak tahmin edilmiştir.   

 

Grafik 2. Yaş gruplarına göre işe bağlı sağlık sorunu yaşayanların oranı (2007 - 2013) 

 

Kendi hesabına çalışanların işe bağlı sağlık sorununa maruz kalma oranı % 2,9 olarak 

karşımıza çıkarken bu değer diğerlerine göre yüksektir. Bunu % 2,7 ile işveren olarak çalışanlar, 
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% 2,3 ile ücretli ve yevmiyeli çalışanlar izlemektedir. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlarda işe 

bağlı sağlık sorununa maruz kalanların oranı ise % 1,7 olarak tahmin edilmektedir.   

 

Grafik 3. İşteki durumuna göre işe bağlı sağlık sorunu yaşayanların oranı (2007 - 2013) 

 

Mesleklere  göre  en  yüksek işe  bağlı  sağlık  sorunu  yaşayanların oranı %3.2 ile  “sanatkarlar  

ve ilgili işlerde çalışanlar” grubunda gerçekleşmiştir. Bunu %2,8 ile “tesis ve makine operatörleri

 ve montajcılar”  grubu  izlemiştir.  İşe  bağlı  sağlık  sorununa  maruz kalanların  en  düşük  

gözlendiği grup ise %1,7 ile “büro ve müşteri hizmetleri” olmuştur. 

 
                  Grafik 4. İşteki durumuna göre işe bağlı sağlık sorunu yaşayanların oranı (2007 - 2013) 
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Aynı raporda işe bağlı sağlık sorununa maruz kalanların 

%50,7’si, geçirmiş olduğu sağlık sorunu nedeniyle belirli sürelerde  işinden uzak kalmıştır.  

Erkeklerde  bu  oran  %51,4,  kadınlarda  ise %49,5 olarak tahmin edilmiştir. (TÜİK, Ocak 

2014)  

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2012 Yılı İstatistik Yıllığı verilerine göre ise Türkiye'de 

sosyal sigortalar kapsamında 395 meslek hastalığı vakası tespit edilmiş ve 1 kişi meslek hastalığı 

sebebiyle hayatını kaybetmiştir. SGK istatistiklerine göre 173 kişi geçici iş göremez hale geldi. 

Tespit edilen meslek hastalıklarının 246’sı (%62.2) silikoz. 2012 yılında ülkemizde sadece 2 

işitme kaybı yaşandı. Kimyasalların neden olduğu toplam meslek hastalığı sayısı 78, bunun da 

26’sı kurşun tozlarının neden olduğu hastalıklardan oluşmaktadır. SGK’nın 2012 yılı 

istatistiklerine göre, ayakta tedavilerde 1.599.618, yatarak tedavi nedeni ile 50.632 iş günü olmak 

üzere, geçici iş göremezlik nedeni ile toplam 1.650.250 iş günü kaybedildi. İş kazaları ve meslek 

hastalıkları sonucu 745 kişi hayatını kaybederken, 2.209 kişi sürekli iş göremez hale geldi. Her 

bir ölüm ve sürekli iş göremezlik için 7.500 iş günü kaybedildiği kabul edilirse, ölüm ve sürekli 

iş göremezlik nedeni ile 22.1555.000 iş gününün, toplam olarak 23.805.250 iş gününün 

kaybedildiği görülmektedir. İş kazası ve meslek hastalığına bağlı geçici iş göremezlik gün sayısı 

1 milyon 942 bin 573 gündür. (SGK, 2012) 

Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde iş sağlığı sorunlarının Türkiye’ye maliyeti 

hakkında kesin bir veri elde etmek veri yetersizliği sebebiyle mümkün değildir. Ancak diğer 

bulgular ışığında çalışanlar, işverenler ve devlet açısından kayıplar olarak değerlendirme 

yapılabilir. İş günü kayıpları, nitelikli insan gücü kaybı, sağlık harcamalarında artış, iş veriminde 

ve motivasyonda düşüş, işletmelerde prestij kaybı, manevi yıkımlar gibi doğrudan ve dolaylı 

maliyetleri bulunmaktadır. (Koç & Akbıyık, 2011)  
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Sağlıksız çalışma ortamları, maddi ve manevi açılardan olumsuz sonuçlar doğurması ve 

ekonominin olumsuz yönde etkilenmesine yol açması açısından öncelikli olarak 

değerlendirilmelidir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre her yıl iki milyon kadın 

ve erkek çalışan iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Ayrıca her yıl 

çalışanlar 270 milyon adet iş kazası 160 milyon işle ilgili hastalık sebebiyle mağdur olmaktadır. 

Amerikan Kalkınma Bankası 2000 yılında Latin Amerika’da her yıl 200 milyon kişinin iş kazası 

ve işe bağlı sağlık problemleriyle karşılaştığını ve bunun 76 milyar dolarlık bir maliyete sebep 

olduğunu açıklamıştır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre mesleki kazalar ve hastalıkların ekonomik 

bedeli dünyadaki toplam gayri safi milli hâsılanın & 4 - 5'ine ulaşmıştır. (ILO, 2003)  

 

SONUÇ 

 

Küreselleşmenin etkisiyle rekabetin artması sonucu kârını yüksek tutmak isteyen ülkeler 

çalışma koşullarını bu çerçevede şekillendirmişlerdir. Çalışma koşulları sebebiyle veya işin 

doğası gereği karşılaşılan sağlık problemleriyle ilgili giderek artan maliyet sorunu gelişmiş 

ülkelerde, mesleki tehlike içeren endüstrileri gelişmekte olan ülkelere doğru taşıma yoluyla 

çözülmüştür. Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde ise emeğin yoğun olduğu ağır sanayi 

üretiminin artışına bağlı olarak değişen istihdam yapısı, çalışanların sosyal güvencesinin 

yetersizliği ile birleşince meslek hastalıkları sorununun büyümesine neden olmuştur.  

Elde edilen veriler iş sağlığının verim, iş günü kaybı gibi birçok açıdan ekonomik 

kalkınma ile ilişkili olduğuna ve iş güvencesinden yoksun bir çalışma hayatının pek çok sağlık 

sorununa neden olduğuna işaret etmektedir. Sağlık yatırımları her ne kadar gayri safi milli hâsıla 

ve büyüme ilişkisinde verilere bakıldığında küçük bir etkiye sahip olsa da tüm boyutlarıyla 

düşünüldüğünde uzun vadede sonuç alınacak pozitif bir etkiye sahiptir. (Çetin & Ecevit, 2010) 
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Önlemenin tedavi etmekten daha kolay olduğu koruyucu yaklaşımlar iş sağlığı açısından oldukça 

önemlidir. Türkiye’de sağlık alanında yapılan yatırımlar gün geçtikçe büyümektedir, yasal 

mevzuatlarla da çalışma koşulları hakkında iyileştirici politikalar geliştirilmektedir. Tüm bu 

olumlu gelişmelerin yanında verilere bakıldığında iş sağlığı ve güvenliği konusunda hem 

toplumun bilinçlenmesi için eğitim alanında yapılacak yatırımlar ve getirilecek yenilikler 

açısından hem de bireylerin çalışırken sağlığını kaybetmemesi için alınması gereken koruyucu, 

uzun vadeli sağlık yaklaşımı açısından Türkiye’nin daha çok yolu olduğu aşikârdır.  
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTASI 

Özlem Emgen 

Marsh Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. 

 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların hedefi önleyici olup iş kazası ve meslek 
hastalığını engellemektir. Ancak, yapılan tüm çalışmalara rağmen çeşitli nedenlerle iş 
kazaları yaşanabilmektedir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na baktığımız zaman 
iş kazası tanımını ‘İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet 
veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olay’ olarak görmekteyiz. 
Bir iş kazası yaşandığında olayı yaşayanın yanı sıra ailesi, arkadaşları, diğer çalışanlar, 
işveren ve olayın boyutlarına bağlı olarak tüm toplum etkilenmektedir. Yaşanılan olay 
sonucunda işveren manevi, finansal ve şirket imajı/pazar payı kaybı ile yasal gereklilikler ve 
bunların getirdiği cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalacaktır. İşveren Mali Mesuliyet 
Sigortası, meydana gelebilecek iş kazaları neticesinde işverene yansıyabilecek kanuni 
sorumluluklar nedeniyle SGK Kanunu’na tabi işçiler ve bunların hak sahipleri tarafından 
işverenden talep edilecek tazminat taleplerini ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
yapılacak rücu taleplerini ve işverene karşı açılacak iş mahkemelerinde mahkeme ve 
avukatlık ücretlerini poliçedeki limite kadar temin eden sigorta türüdür. İsteğe bağlı olarak 
yapılan bu sigorta türü ile kapsama personelin ve üçüncü şahısların tedavi ve tazminat 
masrafları alınmaktadır. Sigortalanmayan kayıplara baktığımızda ise listemizin daha uzun 
olduğunu ve şirket imajı/pazar payı kaybı, manevi kayıplar, yeni personel işe alma masrafları, 
nitelikli i şgücü kaybından doğan üretim kaybı, kanuni gerekleri yerine getirmemekten doğan 
cezai yaptırımlar, zaman ve emek israfı gibi kalemleri kapsadığını görüyoruz. Bu da doğru 
sigorta yapısını oluşturup finansal olarak şirketimizi güvence altına alırken riski etkin şekilde 
yönetmenin önemini bize bir kez daha göstermektedir. 

Anahtar Kelimler : Sigorta, Risk Yönetimi İş Kazası 

Abstract 

HEALTH AND SAFETY AND EMPLOYER’S LIABILITY INSURANCE 

The aim of all occupational health and safety related studies is to be proactive to prevent 
occurrence of occupational accidents and illnesses. However, occupational accidents continue 
to happen with various reasons despite all of the effort put in to prevent occurrence. When we 
look to Occupational Health and Safety Law (Law No. 6331), occupational accident 
definition is given as follows ‘the incident that happens at the workplace or during the 
execution of the work, and leads to death or damages body integrity through mental or 
physical disability’. When an accident happens, in addition to the people involved in the 
accident, his/her family, friends, other employees, employer and depending on the size of the 



2 

 

incident whole society can be impacted. As a result of the incident, employer face moral, 
financial, reputational, and market share losses, and sanctions due to incompliance with legal 
necessities. Employer’s liability insurance scheme supply financial cover for the statutory 
liability rising from occupational accident. This insurance covers the claim request of the 
employee registered to social security system or their rightful owner, recourse request of 
Social Security Institution, and the labour court and attorney fee up to the limit mentioned on 
the policy. The voluntary insurance scheme can cover employees’ as well as the third parties’ 
treatment cost and claims. The list of uninsured items including reputation, market share and 
moral losses, loss of production due to loss of qualified worker, new staff employment cost, 
sanctions due to  incompliance with law, and time and effort loss is however much longer and 
costly. All of these confirm the importance of effective risk management and indicate the 
necessity of financially securing the firm with having right insurance scheme. 

 

Key Words: Insurance, Risk Management, Occupational Accident 
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GİRİŞ 

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) 2000’li yıllarda ön plana çıkmaya başlasa da bu konuda uzun 
yıllardır ülkemizde mevcut bulunan yasal yapılanma işverene kılavuzluk etmekteydi. 2012 
yılında yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (Resmi Gazete No: 28339 ve 
Tarih: 30.06.2012) ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan ve/veya revize edilen yönetmelikler, 
çalışanlar ve işverenler için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma konusunda 
izlenmesi gereken yolu belirlemektedir. 

Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization, ILO) Anayasası ‘‘işçilerin 
genel ve mesleki hastalıklara ve iş sırasında meydana gelen kazalara karşı korunmasını’’ 
hedefler. ILO sözleşmeleri de dahil olmak üzere pek çok uluslar arası sözleşmeye taraf olan 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na baktığımız zaman herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahip olduğu ve kimsenin yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde 
çalıştırılamayacağına dair ana çerçevenin olduğunu görürüz. Ülkemizde mevcut bulunan 
yasal yapalanma çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunu 
sürdürmeyi, çalışanların eğitimlerle bilinçlendirilmesini ve yapılan denetimlerle sistemin 
sürekli iyileştirilmesini hedeflemektedir. 

Ancak, alınan tüm tedbirlere rağmen her yıl farklı sektörlerde farklı nedenlerle iş kazaları 
kayıt altına alınmaktadır. Bu da çalışanın finansal olarak ifade edilmesi çok zor olan zararlar 
görmesiyle birlikte ülkemizin de finansal anlamda kayıplara uğramasına neden olmaktadır. 
Dolayısıyla çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma 
ortamı oluşturmak için atılması gereken çok adım vardır. 

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? 

ILO ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization, WHO), tüm sektörlerde 
çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını, güvenlikleri ve sosyal refahlarını sağlamak ve 
sürdürmek ve işin çalışanın fiziksel ve psikolojik yeterliliklerine uygun olması için yürütülen 
çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği demektedir.  

 ILO kaynaklarında geçen başka bir ifade ise iş sağlığı ve güvenliğini, işyerinde var olan ya 
da var olabilecek ve çalışanların sağlık ve refahıyla toplum ve çevreyi de etkileyebilecek 
tehlikelerin farkına varılması, değerlendirilmesi ve kontrolü için çalışan bilim olarak 
tanımlamaktadır.  

Avrupa Birliği kayıtlarına baktığımız zaman iş kazalarından kaçınma ve meslek 
hastalıklarının önlenmesi ile birlikte çalışanların beden ve ruh sağlığı ile refahını korumak 
için yapılan çalışmalar iş sağlığı ve güvenliği olarak tanımlanır.   
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OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standardında iş sağlığı ve 
güvenliği tanımı ise işyerindeki çalışanların veya diğer işçilerin (geçici ve yüklenici personeli 
dahil) ziyaretçilerin veya çalışma alanındaki diğer insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen 
veya etkilemesi mümkün olan şartlar ve faktörler olarak yer almaktadır. 

Tüm bu tanımları özetleyecek olursak iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların ve yapılan 
faaliyetten etkilenen diğer tarafların sağlığı, refahını ve güvenliğini korumak için çalışan 
disiplindir. Konu hizmet veya üretim, insan, sağlık ve güvenlik olunca da başarının anahtarı 
devlet, işveren, çalışan üçlüsünün ilgili diğer taraflarla (sendikalar, akademisyenler, makine 
üreticileri, endüstriyel hijyen uzmanları, mühendisler, hekimler, teknik personel, sağlık 
personeli, vb.) el ele vererek gerekli çalışmaları yapmasıdır.  

 

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI NEDİR? 

6331 sayılı İSG Kanunu yayınlanana kadar iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili yasal 
tanımlamaları sadece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Resmi 
Gazete No: 26200 ve Tarih: 16.06.2006) ve ilgili mevzuatta yer almaktaydı. 5510 sayılı 
Kanun’u iş kazasını 

• Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 
• İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve 

hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 
• Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka 

bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 
• Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için 

ayrılan zamanlarda, 
• Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi 

sırasında, 
 

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren 
olay olarak tanımlamaktadır. 

Meslek hastalığı ise 5510 sayılı Kanun’da ‘‘sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden 
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya 
sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri’’ olarak tanımlanmaktadır.  

İSG Kanunu ise iş kazasını ‘‘işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme 
sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay’’; 
meslek hastalığını ise ‘’mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık’’ olarak 
tanımlamaktadır.  
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ILO kaynakları iş kazasını, iş dolayısıyla veya iş sırasında meydana gelen ölüm veya 
yaralanma ile sonuçlanan olay olarak tanımlamaktadır. Meslek hastalığı tanımı ILO 
kaynaklarında işten kaynaklanan riske maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu (Eurostat) iş kazasını fiziksel veya ruhi zarara yol açan 
iş kaynaklı olay olarak tanımlamakta ve bu kapsamda aşağıdaki hususları değerlendirmeye 
almaktadır: 

• İş sırasında yaşanılan kazalar 
• Çalışılan yer dışında kişin geçirdiği kazalar (3. taraflar tarafından da neden olunabilir – 

müşteri sahası, başka firma tesisi, kamu alanları veya ulaşım) 
• Akut zehirlenme 

İş sağlığı ve güvenliğine yönelik istatistiklerin kıyaslanması oldukça güçtür. Bunun temel 
nedeni ülkelerin kayıt tutmada farklı yöntemler izlemesidir.  

Ülkemizde meslek hastalığı veya iş kazası olduğunda sağlıkla ilgili tüm işlemler 5510 sayılı 
Kanun üzerinden yürümektedir. İSG Kanunu olan kazaların ve tespit edilen meslek 
hastalıklarının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesini zorunlu kılmaktadır. Sosyal 
Güvenlik Kurumu kendisine bildirilen kazaların istatistiki çalışmasını yapmaktadır. Sosyal 
Güvenlik Kurumu internet sitesinde yayınlanan istatistiki verilere bakıldığında iş kazası ve 
meslek hastalıklarına yönelik Tablo 1 oluşturulmuştur. 

Tablo 1. SGK İş Kazası İstatistikleri Özeti 

Yıl İş Kazası Sayısı Ölümlü İş Kazası Sayısı 

2006 79027 1592 

2007 80602 1043 

2008 72963 865 

2009 64316 1171 

2010 62903 1444 

2011 69227 1700 

2012 74871 744 
 

Ölümlü iş kazalarında 2012 yılında görülen azalma sevindiriciyken iş kazası sayısındaki artış 
üzücüdür. 2013 SGK istatistikleri henüz açıklanmadığı için bu yılın verileri değerlendirmeye 
alınmamıştır.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından ilki 2007 yılında yapılan “İş Kazaları ve İşe 
Bağlı Sağlık Problemleri” konulu araştırma 2013 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 
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tekrar gerçekleştirilmi ştir. Bu çalışma sonuçlarına göre son 12 ayda iş kazasına uğradığını 
belirten kişi sayısı 2013 anketi sonuçlarına göre 706000 kişidir. Bu sayının 2007 yılında 
725000 olarak kayıtlara geçtiğini belirtmekte de yarar vardır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne (Resmi Gazete No: 28512 ve 
Tarih: 29.12.2012)göre işyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara 
uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olaya ramak kala (neredeyse kaza ya da 
ıska terimleri de kullanılmaktadır) olay denir. Ramak kalaların kayıt altına alınması, incelenip 
tekrarlarının ve/veya benzerlerinin olmasının engellenmesi ramak kalalar gelen kazaların 
habercisi olduğu için çok önemlidir.  

ILO kayıtlarına göre tahmini 160 milyon kişi iş kaynaklı hastalıklar dolayısıyla 
rahatsızlanmakta ve 270 milyon kişi iş kazası sonucu zarar görmektedir.  Aynı kayıtlar, gayri 
safi yurtiçi hasılanın yaklaşık %4’ünün bu kazalar ve hastalıklar sonucu kaybedildiğini 
tahmin etmektedir. Bu kazalar sonucu çalışan ve ailelerin yaşadıklarının ise hesaplanabilmesi 
mümkün değildir.  İşverenler iş gücü kaybı, moral bozukluğu,  iş kaybı, imaj kaybı, maddi ve 
manevi tazminat talepleri, rücu davaları ile yüksek sigorta maliyetleriyle karşılaşmaktadırlar. 
Temel hedef iş kazalarının olmasına engel olabilmek için önleyici olmaktır. Ancak, iş kazası 
gerçekleştiğinde işvereni belli bir ölçüde finansal olarak koruyabilecek bir yapının da 
kurulması gerekmektedir. Bu yapı işveren mali mesuliyet sigortasıdır.  

 

RİSK YÖNETİMİ 

Riski yönetimi, riski ortadan kaldırmak veya kabul edilebilir seviye risk dahiline getirebilmek 
için kontrol metotlarının uygulanması ya da mevcut metotlarda değişiklikler yapılmasıdır. İş 
Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde bulunan kabul edilebilir seviye 
risk tanımına göre yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya 
yaralanma oluşturmayacak risk seviyesine kabul edilebilir risk seviyesi denir. 

Bu çalışma kapsamında ‘‘tehlike’’ terimi hastalık, yaralanma ya da maddi hasara neden 
olabilecek herhangi bir etken; ‘‘risk’’ terimi ise tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile etkilerinin 
büyüklüğünün birleşimi, başka bir ifade ile zarar ya da kaybın ölçüsü olarak kullanılmıştır.   

Risk yönetiminin ilk adımı tespit edilen risklerin analiz edilmesi olup, belirlenen risklerin 
ağırlık oranları (şiddet ve olasılıkları ile riskin önem derecesi) hesaplanarak derecelendirme 
yapılmasıdır. Akabindeki diğer önemli adım ise, önlem alınmasının gerekli olup olmadığına 
ve alınması gereken tedbirlerin neler olduğuna karar verilmesidir. Bu amaçla şu sorulara yanıt 
bulmanız gerekmektedir: 

• Tehlikeyi tamamen ortadan kaldırmamız mümkün mü? 
• Riski kontrol etmek için ne yapmamız gereklidir? 
• Yasalarımız bu konuda neleri gerektirmektedir? 
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• İyi uygulamalar bu konuda neleri önermektedir? 
 

Karar verilmesi gereken bir hususta şirketimiz için sadece yasalara uyumun yeterli olup 
olmadığı ve bizimle benzer sektörlerde çalışan yurt dışındaki firmaların yapmış olduklarını 
uygulayıp uygulamayacağımız olacaktır. Bu konuda yapılan her çalışma ilk adımda ek bir 
maliyet kalemi gibi gözükse de uzun vadede işletmeye ve hizmetimize sağlayacağı verimli 
çalışma ortamı, özverili çalışanlar, kaliteli üretim, güvenilir tedarikçi olma gibi katma 
değerlerle geri dönüşünü sağlayacaktır.  

Riskin önlenmesi, riskin azaltılması, riskin transfer edilmesi ve riskin taşınması gibi dört ana 
risk yönetimi tekniğimiz olacaktır. Şirketlerin, riskleri kontrol altına alma yöntemleri, riskin 
önceliğinin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana doğru sıralanmak 
üzere aşağıdaki gibi olmalıdır: 

• Tehlikeyi ortadan kaldırıp, faaliyeti yapmamak: Ticari faaliyetlerin varoluş nedenleri 
mal veya hizmet üretmek olduğuna göre faaliyeti yapmamak mümkün olmayacaktır. 

• Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek: Yanıcı ve parlayıcı kimyasal 
yerine yangın ve patlamaya yol açmayacak kimyasal özelliğe sahip maddelerin 
kullanılması gibi uygulamaların hayata geçirilmesi her zaman üretimin gerekliliği 
dolayısıyla mümkün olamayacaktır. Malzeme güvenlik bilgi formlarının iyi analiz 
ediliyor olması faydalı olacaktır. 

• Bu mümkün değilse, tehlikenin izole edilmesi:  Havalandırma sistemleri kurulması, 
patlama duvarları yapılması gibi mühendislik önlemlerinin uygulamasını 
gerektirecektir. 

• Bu da mümkün değilse tehlikenin azaltılması: Tehlike tarafından yaratılacak zararın 
azaltılması ve çalışanın korunması için yapılabileceklerin yapılmasını kapsamaktadır. 
Bunların arasında sayılabilecek hususlar: 

1. Güvenli çalışma yöntemleri (iş tanımları ve çalışma talimatları oluşturulması ve 
çalışanlarla paylaşılması), 

2. İdari kontroller (devriye atılması, faaliyetlerin belli vardiyalarda yapılması, 
rotasyon), 

3. Acil durum hazırlığı (tüm tedbirlere rağmen, zarara neden olabilecek olayın vuku 
bulması ihtimaline karşın, hızlı ve etkin müdahale ile can ve mal güvenliğinin 
sağlanması). 

• Risklerin transfer edilmesi: Sigorta risk transfer yöntemlerinden en yaygın olarak 
kullanılanlarından biridir. 

• Risklerin taşınması: Firma karşı karşıya olduğu riskleri ve risklerin boyutlarını bilerek 
ya da bilmeyerek; anlayarak ya da tam anlamadan taşımayı seçebilir. 
 

 
Riski yönetiminde önemli hususlardan biri de düzeltici (reaktif) olmak yerine önleyici 
(proaktif) olmaktadır. Önleyici olabilmenin tek yolu da riski doğru anlamak, olay olmadan 
gerekli tedbiri alabilmektir. Riski doğru anlayıp gerekli fiziki ve idari tedbirleri hayata 
geçirdikten sonra yapılması gerekli bir diğer önemli husus da finansal olarak faaliyetimizi ve 
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şirketimizi güvence altına almak için riskimizi sigortaya transfer etmektedir. Riskin taşınması 
yasal olarak kabul edilemeyecektir. 

Risk yönetiminin en önemli adımlarından biri işyerinde gerçekleştirilen tehlike belirleme ve 
risk değerlendirme çalışması sonrasında uygulamaya alınan kontrol tedbirlerinin 
etkinliklerinin izlenmesi ve gözden geçirilmesidir. Bir kereye mahsus olmak üzere, yapılacak 
faaliyetlerin şirketlere katma değeri sınırlı olacak, risk yönetim süreci yaşayan bir süreç 
olmayacaktır. Mevcut yasal yapılanma bunun önüne geçebilmek için yapılan risk 
değerlendirme çalışmalarının belli aralıklarla güncellenmesini şart koşmuştur. Sürekli 
iyileşme prensibi çerçevesinde gözden geçirmede aşağıdaki sorular cevaplandırılmalıdır. 

• Kontrol tedbirleri planlandığı gibi gerçekleştirilmi ş midir? 
• Kontrol tedbirleri uygulanmış mı ve uygulanan tedbirler yerinde tedbirler midir? 
• Seçilen yöntem doğru ve etkin çalışıyor mudur? 
• Değerlendirilen risklere ait maruziyet ortadan kalkmış mıdır? 
• Kontrol tedbirleri, yeni risklerin ortaya çıkmasına neden olmuş mudur? 
• Riskler “Kabul edilebilir risk seviyesine” indirilmiş midir? 

 
Kısacası can ve mal güvenliğini sağlayıp sağlamadığımızı ve bunu sürekliliğini şirket kültürü 
haline getirip getiremediğimizi sürekli kontrol ediyor olmalıyız. 

 

SİGORTA 

Sigorta, zarara neden olabilecek olayların meydana gelmesi sonucu oluşacak maddi 
kayıpların tazminat ödenerek karşılanmasıdır. Sigorta, aynı türden tehlikeyle karşı karşıya 
olan kişilerin, belirli bir miktar ücret ödeyerek, o tehlikenin gerçekleşmesi sonucu, zarara 
uğrayanların zararını karşılamak için oluşturulan bir sistemdir. Kişiler para ile ölçülebilecek 
zararlarını ödedikleri prim yoluyla paylaşırlar. 

Sigorta bir dayanışma müessesesidir. Sigorta, kişilerin kaldıramayacağı ekonomik kayıpların 
aynı tehlikeye maruz kişiler arasında pay edilmesidir.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (Resmi Gazete Sayı: 27846 ve Tarih: 14.02.2011) 
sigorta sözleşmesi tanımını bulmaktayız. Bu tanıma göre, sigortacının bir prim karşılığında, 
kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana 
gelmesi hâlinde bunu tazmin etmekle yükümlü olduğu sözleşme, sigorta sözleşmesidir.  

Sigorta, azami iyi niyet prensibine dayanarak çalışır. Yani, hasarın meydana gelmesinden 
sonra; 

• Sigortalının zararın azaltılmasında yardımcı olması ve hasarın tespitinde sigorta 
şirketine her türlü kolaylığı göstermesi,  
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• Sigorta şirketinin de, sigortalının maddi ve manevi kayıplara uğramasını önlemek 
bağlamında, saptanan hasarı kısa sürede ödemesidir. 

 
Türk Ticaret Kanunu’nu sigorta açısından iyi anlamak önemlidir. Bu Kanunu’na göre 

• Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya 
bedelden sorumludur. Sözleşme şartlarımızı ve gerekliliklerinin farkında olmamız 
gerekmektedir. 

• Prim daha kısa zaman dilimlerine göre hesaplanmamış ise sigorta dönemi bir yıldır. 
Yenileme tarihini ve bu tarihlerde öngördüğümüz değişikliklerin düzenli takip ediliyor 
olması gerekmektedir. 

• Aksine sözleşme yoksa sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksitinin ödenmesi 
ile başlamaktadır. Ödeme vadelerimize ve bu tarihlerde ödeme yaptığımıza dikkat 
ediyor olmamız gerekmektedir. 

• Sigortacı ve sigorta acentesi, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli 
inceleme süresi de tanınmak şartıyla kurulacak sigorta sözleşmesine ilişkin tüm 
bilgileri, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat etmesi gereken 
hükümleri, gelişmelere  bağlı  bildirim  yükümlülüklerini sigorta  ettirene  yazılı 
olarak bildirir.  Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince sigorta ilişkisi 
bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak 
açıklar. Ancak, bu noktada da sigortalının, kendisine yazılı olarak yapılan her 
açıklamayı iyi okuması ve anlaması önemlidir. Sigortacı ise bu şartları yazılı olarak 
bildirmenin yanı sıra sigortalıya gerekli her türlü açıklamayı sözlü olarak yapmalı ve 
sigortalının oluşabilecek sorularını yanıtlamalıdır. Sigortalı ve sigortacı arasında iyi 
iletişim olmalıdır. 

• Aynen tazmine ilişkin sözleşme yoksa sigorta tazminatı nakden ödenir. 
• Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigortalının ihmalinin belirlendiği ve 

değişikliklere ili şkin beyan yükümlülüğünün ihlal edildiği saptandığı takdirde, söz 
konusu ihlal, tazminat miktarına veya bedele ya da rizikonun gerçekleşmesine etki 
edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre, tazminattan veya bedelden indirim 
yapılır. Sigorta şirketleriyle doğru ve zamanında iletişim önemlidir. 

• Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigortalının kastı hâlinde ise meydana gelen 
değişiklik ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacı sözleşmeyi 
feshedebilir; bu durumda sigorta tazminatı veya bedeli ödenmez.  

• Sigortalının, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiğinde durumu gecikmeksizin 
sigortacıya bildirmelidir.  Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması 
veya geç yapılması, ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun 
ağırlığına göre, tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidilir. Sigortacı rizikonun 
gerçekleştiğini daha önce fiilen öğrenmişse, indirim yoluna gidilmesi hükmünden 
yararlanamaz. 

 
Türk Ticaret Kanunu’ndaki sigorta sözleşmesi tanımının da ifade ettiği gibi bir riskin 
sigortalanabilmesi için mali karşılığının ölçülebilir olması gerekmektedir. Konu insan hayatı 
ve sağlığı olduğunda mali karşılığın ölçülmesi zorda olsa sigortanın tabi olduğu mevzuat 
gereğince bunun yapılması gerekmektedir. Sigortanın doğru bedel üzerinden yapılması, doğru 
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primlerin ödenmesi ve yaşanabilecek hasar anında sigortadan doğru bedellerin alınabilmesi 
için gereklidir.  

Sigortalama sürecinde oluşturulan teklifnameler diğer önemli bir parametredir. Teklifname, 
sigortalının doldurarak sigortacıya verdiği ve sigorta konusu ve poliçe şartları ile ilgili gerekli 
tüm bilgileri taşıyan bir formdur. Teklifnamelerin ileride ortaya çıkacak uyuşmazlıkların 
önlenmesini teminen tarafların imzasını taşıması gerekir. Sigortacının riski almada ve primi 
belirlemede kullandığı bilgileri özellikle risk mühendisliği çalışması gerçekleşmemişse 
sadece bu forma dayandığı göz önüne alındığında, sigortalının bu formu tamamen okuyarak 
detaylı ve doğru olarak doldurması gerekmektedir. Teklifnamenin bulunmadığı durumlarda 
poliçe üzerinde yazan hususlar geçerlidir. Dolayısıyla poliçeyi ve altında yazan notları ve özel 
şartları okumak ve ihtiyaçlarımızla örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek önemlidir. 

Riskin sigortalanabilmesi için gerekli olan diğer hususlar arasından riskin ani ve beklenmedik 
nitelikte olması, meşru bir temele dayanması, hukuka ve topluma aykırı olmaması ve 
gerçekleşme sıklığının çok yüksek olmaması gerekmektedir. Sigortacı, sigortalının faaliyet 
konusuna ve riski nasıl yönettiğine bakarak sigorta programına karar vermektedir. Bu da 
şirketlerin farklı yapılarda sigorta programlarına sahip olmasına ve farklı prim ödemesine yol 
açmaktadır. 

   

İŞVEREN MALİ MESULİYET SİGORTASI NEDİR? 

Genel sorumluluk branşında yer alan işveren mali mesuliyet (İMM) sigortası ülkemizde 
isteğe bağlı sigorta programları arasında yer almaktadır.  

İMM sigortası genel şartlarına baktığımız zaman İMM sigortası, bir işyerinde işverene bir 
hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi 
çalışanların yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında  uğrayacağı zararlar için işverene 
düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür. 

Bu sigorta,  

• İşverene bir hizmet akdiyle bağlı olarak çalışan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi 
işçiler ve onların hak sahipleri tarafından talep edilebilecek tazminat taleplerini, 

• Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat 
taleplerini,  

• Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açacağı rücu davaları sonucunda, ödeme yükümlülüğü 
doğan tazminatlar ile  

• Mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini  
 

kapsamaktadır. Bu genel ifadeden maliyet ne olursa olsun sigorta poliçemiz tarafından 
ödenecektir ifadesi anlaşılmamalıdır. İMM sigortası yukarıda listelenen maliyetleri poliçe 



11 

 

limitiyle sınırlı olmak üzere ödemektedir. Poliçemizde belirtilen kişi başı ve olay başı 
limitlerini sigorta aracımızla birlikte belirlemiş olmamız önemlidir. 

Sorumluluk sigortaların genel olarak kapsamı dışında bulunan  

• Savaş, isyan, ayaklanma vb. gibi durumlardan sonra oluşan zarar ve ziyan talepleri, 
• Terör eylemleri ve terörle mücadele sırasında oluşan zarar ve ziyan talepleri, 
• Mesleki iştigal durumu hariç olmak üzere nükleer kaynaklı olaylar sonucu yapılan 

zarar ve ziyan talepleri, 
• Kasten veya bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucu doğacak zarar ve ziyan talepleri 
 

İMM sigortası kapsamı dışında kalmaktadır. Kapsam dışı kalan bir hususta ceza davaları 
sonucu doğabilecek masraflar ile tüm sigorta programlarının dışında kalan para cezalarıdır. 

İşveren ile sigorta şirketi arasında doğru bilgi paylaşımı önemlidir. Sigorta şirketi, işverene ve 
yaptığı faaliyete ait öğreneceği ticari ve mesleki sırların saklı tutulmamasından doğacak 
zararlardan sorumludur. Dolayısıyla her türlü bilgi doğru ve zamanında sigorta şirketiyle 
paylaşılmalıdır. 

Bu noktada dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer hususta sigorta poliçesi ile hangi 
durumların ve kişilerin koruma altına alındığıdır. Standart poliçe ile teminat altına alınmayan 
stajyerler, taşeronlar, tali müteahhitlerin teminata ile dahil edildiği kontrol edilmelidir. 
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği,  

• İşveren tarafından sağlanan servis araçlarıyla çalışanların işyerine getirilip 
götürülmesi esnasında, meydana gelebilecek kazaların, 

• İşveren tarafından görevle başka bir yere gönderildiği ve asıl işini yapmadığı 
zamanlarda meydana gelen iş kazalarının, 

• Ülke sınırları dışında meydana gelen iş kazalarının 
• Meslek hastalıkları sonucu ileri sürülecek tazminat taleplerinin, 
• Gittikçe artan manevi tazminat taleplerinin  

 
poliçe kapsamında olup olmadığına dikkat edilmesi konusunda sigortalıları uyarmaktadır. 
Yukarıda belirtilen tüm hususlar özel şartlarla ek teminat olarak poliçeye eklenebilmektedir. 
Bu da bize yetkin bir sigorta aracısıyla çalışmanın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır.  

İMM sigortası yaptırmaya karar verdikleri noktada işverenlerden istenilecek asgari bilgiler ise 
aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir. 

1. İşletme hakkında genel bilgi 
2. Çalışan sayısı 
3. Mavi yaka – Beyaz yaka ayrımı 
4. İşçilik ücreti 
5. Hasar geçmişi 
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İMM sigortasının primini belirlemeye yönelik oluşturulmuş bir tarife yoktur. Sigorta şirketi 
yukarıda listelenen bilgileri ve piyasa koşullarını değerlendirerek alınmak istenen kişi başı ve 
olay başı limitleri için prim belirlemektedir. Yukarıdaki listede yer alan hasar geçmişi bilgisi 
de bir fiil şirketin risk yönetimini ne kadar iyi yaptığı ile paralel gitmektedir. Dolayısıyla iş 
sağlığı ve güvenliği bilinç ve kültürüne sahip, riskini iyi yöneten ve hasar geçmişine sahip 
olmayan bir şirket ile risk yönetimi konusunda yol alması gereken ve/veya kötü bir hasar 
geçmişine sahip şirketlerin primlerinde farklılıklar olması şaşırtıcı olmayacaktır. 

Türk Ticaret Kanunu 1446. maddesi, riskin gerçekleşmesi halinde sigortalının mükellefiyet 
ve borçlarını düzenlemektedir.  Bu maddede sigorta şirketine iş kazasının gerçekleştiğine 
ili şkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta veya bedelde artışa 
neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidileceği 
açıkça ifade edilmektedir. Burada önemli bir hususta iş kazalarındaki uzun sorumluluk 
süresidir. İş kazası olduğundan 10 yıl sonrada kazaya uğrayanın tazminat davası açabileceği 
unutulmamalıdır. Kaza küçük veya büyük olsun mutlaka sigorta şirketi konu hakkında 
bilgilendirilmelidir ki tazminat süreci işlediğinde İMM sigortasından yararlanılabilsin. Aksi 
durumlarda özellikle İMM sigortası poliçesi düzenlenen sigorta şirketinde de bu süreçte bir 
değişiklik yapılmışsa ciddi sorunlar yaşanacaktır. 

İMM sigortasının kullanımının istatistiki olarak yaygınlığını görmek amacıyla Tablo 2 
oluşturulmuştur. Bu tablo bize sigortanın zorunlu sigorta kollarından biri olmamasının da 
verdiği bir sonuç olarak yaygın olarak kullanılmadığını göstermektedir. 

Tablo 2. İşveren Mali Mesuliyet Sigortasının Yıllara Göre Dağılımı 

Sigorta Türü 

(Elementer Sigorta Şirketleri) 

Yıl Bazlı Poliçe Adetleri 

2010 2011 2012 2013 

İMM Sigortası  48287 43375 88391 115123 

Genel Sorumluluk Sigortaları  780035 722048 742465 1087157 

Toplam Sigortalar 36317391 40801595 46792295 53310568 

Toplam Sigorta Poliçesi Sayısında 

İMM Sigortası Oranı (%) 
0,132958339 0,106307119 0,188900758 0,215947802 

 

SGK tarafından tutulan iş kazaları istatistikleri ile Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik 
Şirketleri Birliği istatistiklerine göre mevcut bulunan İMM sigorta poliçe sayılarına 
baktığımız zaman ise poliçe sayılarının kaza sayısının çok gerisinde kaldığı tek istisnai yıl 
2012 yılı olmak üzere gözlenmektedir. Tablo 3’ün de bize gösterdiği gibi 2007 yılından beri 
İMM sigortası poliçe sayısında artış olmaktadır. Ancak, bu poliçelerin iş kazalarını yaşayan 
şirketlerce alındığını gösteren bir bilgi de maalesef ki elimizde mevcut bulunmamaktadır. 



13 

 

Tablo 3. İş Kazası Sayısı ve İMM Poliçe Sayısı 

Yıl İş Kazası Sayısı İMM Poliçe Sayısı 

2006 79027 26993 

2007 80602 25237 

2008 72963 25785 

2009 64316 32428 

2010 62903 48287 

2011 69227 43375 

2012 74871 88391 
 

Türkiye’de elementer (hayat branşta faaliyet gösteren pek çok sigorta şirketi İMM sigorta 
poliçesi düzenlemektedir. Yıl bazında baktığımızda İMM sigortası poliçesi düzenleme 
konusunda öne çıkan sigorta şirketleri Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Yıl bazında En çok İMM Sigortası Poliçesi Düzenleyen Şirketler 

Sigorta Şirketi 

Yıl Bazlı Poliçe Adetleri 

2010 2011 2012 2013 

Allianz 2882 3355 7729 8196 

Aviva 2687 3918 4364 2392 

Anadolu 4118 4537 4786 4435 

Ak 12718 0 6069 21768 

Axa 5380 3307 3088 2694 

Güneş 4127 5153 6442 7831 

HDI 1613 2588 8011 15435 

Zurich 652 686 28398 29725 

 

Yıllar bazında sigorta şirketlerinin risk iştahının da değiştiği ve sigorta marketi koşullarına 
göre de değişebileceği unutulmamalıdır. 

 

HASAR  

Konu insanın zarar görmesi olduğunda hasar kelimesi kulağa hoş gelmese de sigorta 
sürecinde yaşanılan iş kazası ya da tespit edilen meslek hastalığı sonucunda işleyen süreç 
hasar yönetimi olacaktır.  

Hasar, sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan riskin gerçekleşmesi sonucu zararın ortaya 
çıkmasıdır. Hasar gerçekleşir gerçekleşmez hasar ihbarında bulunmak elzemdir. Her sigorta, 
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konusuna göre farklılık göstermekle birlikte, hasar ihbar süresi poliçede belirtilmektedir. 
İMM sigortası genel şartlarına göre, bu süre riskin gerçekleştiğinin öğrenildiği andan itibaren 
en geç 5 (beş) iş günüdür.  Doldurulmuş olan SGK İşyeri Kaza Bildirim Formu’nun yanı sıra 
bazı sigorta şirketleri, kendi hasar ihbar formlarının da doldurulmasını talep edebilmektedir. 
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konuda olduğu gibi hasar sürecinin yönetilmesinde de 
iletişim anahtar kelimedir. Sigorta şirketimizin bizden beklentilerini iyi anlamış olmamız 
gereklidir. 

Sigorta şirketine iş kazası ile ilgili toplanan belge ve bilgiler verilmelidir. Kendisine dava 
yolu veya sair suretle bildirilen tazminat talebi karşısında firmalar sigorta şirketini derhal 
konu hakkında haberdar edip gerekli belgeleri iletmelidir. Tazminatın belirlenmesi sürecinde 
sigortacının yetkilendireceği uzmanların kaza ile ilgili inceleme yapmasına izin verilmeli ve 
onlarla koordineli çalışılmalıdır.  

Hasar ihbarını alan sigorta şirketleri, hasarın nedenlerini ve ortaya çıkardığı zararlar ile 
zararın mali boyutunu tespit etmesi için tarafsız olarak çalışan sigorta eksperlerini ve 
aktüerleri görevlendirir. Sigortalının, sigorta eksperine ve aktüere itiraz etme; başka eksper ve 
aktüer atama hakkı saklıdır. 

Sigorta şirketleri, tazminat talebinde bulunan kişi veya kişilerle doğrudan doğruya temasa 
geçerek anlaşma hakkına sahiptir. Buna karşılık sigorta şirketinin onayı olmadan işverenlerin 
kendilerine gelen tazminat taleplerini kısmen veya tamamen kabul etmemeleri gerekmektedir. 
Sigortadan talep edilebileceğini düşünerek iyi niyetle tazminat ödemesi yapmamalıdır. Yasal 
süreç işletilerek anlaşmaya varılması akabinde sigorta şirketinin de onayıyla tazminat 
ödemesi yapılmalıdır.      

Sigorta şirketlerinin hasar yönetim süreçleri de birbirlerinden farklılık gösterebilmektedir. 
Sigorta şirketlerinin büyük çoğunluğu kusur oranının belli olmasını ve/veya SGK’nin tespit 
edeceği peşin sermaye değerinin aktüerlerce belirlenememesi sürecini bekleyerek hasar 
dosyalarını kapatmaktadır. Bazı sigorta şirketleri ise aktüerya çalışması yaptırarak sulhe 
giderek dosyayı kapatmayı tercih etmektedir. 

Sigorta şirketleri daha fazla bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutarak minimumda aktüerya 
hesabı için aşağıdaki bilgileri ve belgeleri istemektedirler: 

• SGK’nin yetkilendirdiği sağlık hizmeti sunucularından alınacak, sürekli sakatlık 
oranını gösterir heyet raporu (yaralanma halinde), 

• Ölüm belgesi (ölüm halinde) 
• Kaza tutanakları, 
• Kişinin kaza tarihindeki gelirini gösterir maaş bordrosu, 
• Vukuatlı nüfus kayıt örneği, 
• Tedaviye ilişkin faturalar 
• Ölüm durumunda, Veraset ilamı/Mirasçılık Belgesi. 
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İMM sigortası poliçesi kapsamına, yani almış olduğunuz ek teminatlara bağlı olarak hem 
maddi hem manevi tazminat taleplerini karşılayacaktır. Maddi tazminat talepleri hukuki 
süreçte aktüerya hesabı ile belli kıstaslara göre hesaplanmaktadır. Burada ön plana çıkan 
kıstaslardan başlıcaları ise kişinin yaşı, geliri, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı ve 
yaşları, iş görememezlik yüzdesi olarak sıralanabilir.  

Manevi tazminat talepleri içinse belirlenmiş bir kriter henüz bulunmamaktadır. Tamamen 
hukuki sürecin ilerleyişi içinde hâkim takdiri ile belirlenen bir miktardır. 

Buradan da görülebileceği gibi sigortadan alınabilecek tazminat miktarı poliçenin limitleriyle 
doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla doğru limitlerle poliçe almak çok önemlidir. Bunun 
sağlanabilmesi içinde konusunda uzman kişilerle çalışmak ve işletmelerdeki tehlikeler ve 
risklerin çok iyi biliniyor ve yönetiliyor olması gerekmektedir.  

Burada dikkat edilmesi gereken bir hususta İMM sigortasının sorumluluk ilkesiyle 
çalıştığıdır. Bunun anlamı da sigortanın, bilirkişinin belirleyeceği kusur oranınızda ödeme 
yapacağıdır.   

Alt i şverenlik faaliyetlerin yaygınlığı göz önüne alındığında özel şartlarla sigorta poliçesine 
bu firmaların çalışanlarının da ekletilmesinin önemi hasar sürecinde de karşımıza 
çıkmaktadır. Taşeron firma çalışanı iş kazası yaşadıysa bu husustan asıl işverende alt işveren 
ile birlikte sorumlu olacaktır. Yasal süreçte ilgili tarafların kusur oranları belirlenecek ve 
İMM sigortası poliçesi taşeron faaliyetlerini kapsamıyorsa ödemeler sadece asıl işverenin 
kusuru oranından yapılacaktır. Taşeron firmayı da kapsaması durumunda işçinin kusur oranı 
düşülerek kalan meblağ ödenecektir.  

 

SONUÇ 

İş sağlığı ve güvenliği uzun ve zahmetli bir yoldur. Bir işyerinde işyeri sahibinden başlayarak 
tüm tarafların elini taşın altına sokması iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşmasında önemli rol 
oynayacaktır. Güvenlik kültürü oluşturmak için ilgili tüm taraflar birlikte çalışmalıdır. İş 
sağlığı ve güvenliği mesleki eğitimin bir parçası olmasının yanı sıra ağaç yaşken eğilir 
prensibiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın zorunlu eğitim müfredatının da bir parçası olmalıdır. 
İşe alımlarda işe uygun kişinin işe alınması, kişinin kendisi için doğru işlerde çalıştırılması ve 
iş sağlığı ve güvenliğinin şirketlerin yönetim sistemlerinin en temel parçalarından biri olması 
gerekmektedir. Çalışanların süreçlere dahil olmasıyla, denetim süreçleriyle ve sürekli eğitim 
programlarıyla iş sağlığı ve güvenliği hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmalıdır. 

Bu süreçte etkin bir risk yönetimi yapmak, konulara önleyici yaklaşmak başarıya ulaşmak 
için şarttır. Neyle karşı karşıya olduğumuzu doğru anlamak akabinde de bunları doğru 
yönetmek için gerekli tedbirlerin alınması ve sürekli kılınması gerekmektedir. 



16 

 

Sigorta, risk yönetim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.  Şirketi maddi olarak da koruma altına 
almak adına isteğe bağlı olan işveren mali mesuliyet sigortasının yapılıyor olması faydalıdır. 
Sigorta vasıtası ile risk, sigortalıdan sigortacıya belli bir prim karşılığında belirlenmiş sigorta 
süresi boyunca aktarılmış olur.  Transfer işleminin doğru şartlarda yapılmış olması bir hasar 
anında sigortalı ve sigortacı için sürecin hızlı ve rahat işlemesi için şarttır.  

İMM sigortasından alınacak hasarların sonraki yılların sigorta primlerine yansıyacak olması 
dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği sisteminin iyi kurulmuş ve risk yönetimin etkin yapılıyor 
olması gereklidir. Konunun insan hayatıyla doğrudan ilgili olması nedeniyle de kurulmuş 
olan sistemin etkin bir şekilde ve sürekli iyileştirilerek işletiliyor olması önemlidir. 
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PATLAYICILAR VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) 



Patlayıcılar ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) 

1. GİRİŞ 

6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemelerinin İnhisarından 
Çıkarılması Hakkında Kanun kapsamında yayımlanmış olan 1987 tarihli Tekel  Dışı Bırakılan Patlayıcı 
Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, 
Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük’te; 

Şiddetli bir kimyasal reaksiyonla parçalanarak, ani yüksek sıcaklıkla birlikte büyük hacimlerde gaz 
haline dönüşebilen maddeler PATLAYICI MADDE olarak tanımlanmıştır. Aynı tüzükte patlayıcı 
maddeler aşağıdaki türlere ayrılmış ve duyarlılıkları ve kullanım alanları açısından da 
sınıflandırılmıştır.   

1 - Dumansız av barutu, kara av barutu, taş barutu, 

2 – Dinamitler ve emülsiyon patlayıcılar, 

3 - Patlayıcı madde olarak kullanılan; içeriğinde %34.5 (yüzde otuzdört nokta beş) ve üzeri nitrojen 
(azot) ve %02 (binde iki) ve daha fazla karbon içeren anfo (hazır amonyum nitrat ve fuel-oil 
karışımları), %02 (binde iki) ve daha fazla karbon içeren potas güherçilesi (potasyum nitrat) ve %02 
(binde iki) ve daha fazla karbon içeren sodyum nitrat. 

4 - Ateşleme fitilleri, 

5 - Dinamit kapsülleri, 

6 - Her türlü av kapsülleri, 

7 - Sağırlaştırılmış (plastifiye edilmiş) olanlar dışında %12.6 (yüzde oniki nokta altı) ve daha fazla azot 
içeren ve %25 (yüzde yirmibeş)den az oranda su veya alkolle ıslatılmış olan her türlü nitroselülozlar. 

8 - Nitrogliserin, 

9 - Her türlü piroteknik mamüller, 

10 - 3763 sayılı Türkiye'de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü 
Hakkında Kanun kapsamında bulunan ve harp silah ve mühimmatı olarak kullanılabilecek olanlar 
dışında kalan bütün patlayıcı maddeler 

11 - Piroteknik Mamüller (eğlence ve oyun amaçlı patlayıcılar),  

12 - Av Malzemeleri ve Tüfek ve Tabanca Mermilerini kapsamaktadır.  

Bu bildiri kapsamında günümüzde endüstriyel patlatma amacıyla kullanılan patlayıcı maddelerin 
güvenli bir şekilde üretimi, nakliyesi, depolanması, kullanımı ve madencilik alanındaki iyi güvenlik  
uygulamalarına değinilecektir.         

  



2. TARİHÇE 

Tarihsel gelişime bakıldığında 1800’lü yılların ortalarına kadar bilinen ilk kimyasal patlayıcının barut 

(kara barut olarakta bilinir) olduğu görülmektedir. Barut kükürt, odun kömürü ve potasyum nitratın 

karışımıdır. Çinliler tarafından 9. Yüzyılda keşfedildiği düşünülmektedir. Çinliler barutu bir silah olarak 

904 yılında kullanmışlar ve adını ‘uçan ateş’ koymuşlardır. Barutun Avrupa'ya nasıl geldiği hakkında 

fazla bir bilgi yoktur. Bazı tarihçiler İpek Yoluyla geldiğine inanmakta, bir grup da, barutun Avrupa'da 

Çin'den bağımsız olarak icat edildiğini savunmaktadır. Kara barutun Avrupa’da ilk uygulaması 1627’de 

Macaristan kraliyet madenlerinde kullanımıdır.  

İtalyan Ascanio Sobrero 1846’da Nitrogliserini icat etmiş fakat çok tehlikeli olduğu için madencilikte 

kullanılmamıştır. 

Patlayıcılar üzerine yapılan çalışmalar Alfred Nobel’in çok tehlikeli olan Nitrogliserini bir kil türü olan 

diatomit’e emdirerek daha kontrollü bir hale getirmesi ve bu şekilde 1867 yılında dinamiti icat etmesi 

ile yeni bir boyut kazanmıştır. 

Madencilikte ve inşaat sektöründe yaygın ve sıklıkla kullanılan, ANFO (Amonyum Nitrat + Fuel Oil) ise 

patenti 1850’lerde alınmasına rağmen 1950’lerden sonra kullanılmaya başlamış ve bunu Dr. Melvin A. 

Cook’un 1957’de harç patlayıcıyı (slurry) keşfiyle yeni bir boyut kazanmıştır. 1970’lerden sonra ise 

gelişmiş patlayıcılar yoğun bir şekilde madenlerde kullanılmağa başlanmıştır. Günümüzde kuru 

deliklerde ANFO, sulu deliklerde ise Slurry (Emülsiyon) patlayıcılar kullanılmaktadır. 

ANFO kimyası temel alınarak hazırlanmış başka patlayıcılar da bulunmaktadır. Bu patlayıcılara en 

güzel örnek olarak emülsiyonlar verilebilir. Bunları ANFO'dan ayıran en belirgin özellik suya dayanıklı 

olmaları ve yüksek yoğunluklarıdır. 

3. KULLANIM ALANLARI 

Yoğunlukla madencilik, inşaat ve yıkım alanlarında kullanılan ticari patlayıcı maddeler istenilen 

sonuçlar, kaya ve zemin koşulları gibi etkenlere bağlı olarak değişik şekil ve formlarda 

kullanılmaktadır. ANFO, emülsiyonlar ve dinamit muadili kapsüle duyarlı patlayıcılar detonatörlerle 

birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır. 

4. MEVZUAT ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

Ülkemizde patlayıcılarla ilgili mevzuat incelendiğinde üretim, nakliye, depolama ve kullanım 

aşamalarında kapsadığı konulara ilişkin aşağıdaki gibi bir sınıflandırma yapılabilir. 

- Tekel  Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelere ilişkin Tüzük (6551 sayılı Yasa kapsamında)– Tekel dışı 

bırakılan patlayıcı maddelerin ve av malzemesi ve nenzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, 

Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarını içermektedir. 

- Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (6331 sayılı İSG Yasası kapsamında) – 

Madenlerde depolama, taşıma ve kullanıma ilişkin güvenlik önlemlerini içermektedir. 

- Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında 
Yönetmelik – Atşeleyici Yeterlilik Belgesinin verilmesine ilişkin şartları içermektedir. 



- Avrupa Birliği’nin 93/15/EEC sayılı Sivil Patlayıcı Maddeler (Explosives for Civil Uses) Direktifi dikkate 
alınarak hazırlanmış olan Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi, Piyasaya Arzı 
ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (93/15/AT) – Temel Emniyet Şartları, CE Uygunluk 
İşaretlemesi, Piyasa Gözetimi, AT Tip İncelemesi ve Uygunluk ve Kalite Güvencesi konularını 
içermektedir.  

- Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlarının Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi 
Hakkında Yönetmelik – Etiketleme, Malzeme Güvenlik Bilgi Formları, Ambalaj Yükümlülükleri, 
Depolama Şartlarına dair bilgileri içermektedir. 

- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik - 30/11/2005 tarihli ve 5434 sayılı 
Kanun ile kabul edilen Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa 
Anlaşmasına paralel olarak hazırlanmıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise aşağıdaki sair mevzuat patlayıcıların kullanımı ve patlatma 
konularında genel kural ve uygulamaları içermektedir. 

- Code of Federal Regulations Title 27: Alcohol, Tobacco and Firearms, PART 555—COMMERCE IN 
EXPLOSIVES 

- PART 56--SAFETY AND HEALTH STANDARDS SURFACE METAL AND NONMETAL MINES, Subpart E—
Explosives 

- PART 77--MANDATORY SAFETY STANDARDS, SURFACE COAL MINES AND SURFACE WORK AREAS OF 
UNDERGROUND COAL MINES, Subpart N--Explosives and Blasting 

Avrupa Birliği’nde  

- 93/15/EEC Council Directive Explosives for Civil Uses 

Avustralya’da  

- Dangerous Goods Safety Act 2004 

- Dangerous Goods Safety (Explosives) Regulations 2007 

5. PATLAYICILARIN ÜRETİMİ, NAKLİYESİ, DEPOLANMASI VE KULLANIMINDA İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ (KAZALARIN SEBEPLERİ, MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ) 

Patlayıcıların üretimi, taşınması, depolanması ve kullanımıyla ilgili işler 6331 Sayılı İSG Kanunu 
kapsamında ‘Çok Tehlikeli’ sınıfta yer almakta ve İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı açısından titizlikle 
risk değerlendirmesine tabii tutulmalıdır.  

Ülkemizde üretim, depolama ve kullanım aşamalarında ölüm, yaralanma ve ciddi hasarla sonuçlanan 
pek çok kaza yaşanmıştır. 28 Ekim 2013 tarihinde Ankara Elmadağ’daki roket fabrikasında meydana 
gelen patlama sonucu 4 yaralı, 12 Mart 2014 tarihinde Kuşadası’nda yapılan taş ocağı patlatmasında 
5 yaralı ve maddi hasar, 13 Nisan 2014 tarihinde Soma’da bir kömür ocağında yaşanan patlatma 
kazası sonucu 1 çalışanın yaralanması yakın tarihimizden hafızalarımızda kalan kazalardır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde 1978-2004 yılları arasında yeraltı ve yerüstü kömür ve metal 
madenciliğinde meydana gelen patlatma kazalarında toplam 107 çalışan hayatını kaybetmiştir. 
Kazaların patlatma ve patlayıcılarla ilgili hangi faaliyetler sırasında meydana geldiği incelendiğinde ise 
aşağıdaki oranlar tespit edilmiştir.  



Nakliye kazaları (Transporting accidents) : % 0,96 
Erken patlama (premature blasting)  : % 11,65 
Patlatma sahası güvenliği (Blast area security) : % 49,56 
Fırlayan kaya parçaları/kütleleri (Flyrock) : % 10,96 
Patlatma gazları (Fumes)   : % 8,78 
Patlamamış patlayıcı (Misfire)   : % 9,65 
Bertaraf (Disposing)    : % 0,44 
Diğer (Other)     : % 6,87 
 

Bu oranlar incelendiğinde patlatma sahalarının yani patlayıcıların direk deliklere uygulandığı 
alanlardaki kaza oranlarının çok daha yüksek olduğu görülmektedir. Daha detaylı değerlendirildiğinde 
patlayıcı kullanımıyla ilgili yaşanan kazaların aşağıdaki güvensiz davranış ya da durumların sonucunda 
meydana geldiği düşünülebilir. 

- Yetkin olmayan, ehliyetsiz ve eğitimsiz kişilerin patlatma işlerinde görev almaması 
- Mühendislik tasarımı ve planlaması yapılmamış patlatma faaliyetleri (uygun olmayan delik 

dizaynı, uygunsuz kritik çap vb.) 
- Statik elektrik 
- Güvensiz taşıma (Sürtünme, düşürme, atma) 
- Kapsül ve patlayıcıların birlikte depolanması ya da taşınması 
- Yıldırım 
- Telsiz, telefon kullanımı 
- Fırlayan kaya parçaları ve yetersiz güvenlik mesafeleri 
- Patlamamış patlayıcılara güvensiz şekilde müdahale 
- Patlatma şoku, sarsıntılar, göçükler, şev kaymaları 

Risk değerlendirmelerinde yukarıdaki güvensiz durum veya davranışlar değerlendirilerek tehlikeler ve 
riskler doğru tanımlanmalı, mevzuatın öngördüğü önlemler göz önünde bulundurulmalı, gerekli 
yönerge, prosedür ve talimatlar oluşturulmalı ve ilgili tüm çalışanların eğitilerek sahada takip 
edilmelidir.  

Mühendislik yaklaşımı patlayıcı maddelerin özellikle kullanılması aşamasında çok önemli ve değerlidir. 
Delme ve patlatma mühendislerinin dizayn sırasında dikkate alması gereken parametreler (kayaç 
özellikleri, basamak boyu, ekipman boyutları, kritik çap ve delik eğimi, delik aralıkları, şarj miktarı, 
patlayıcı dağılımı, ateşleme sırası (gecikmeli kapsüller) vb.) patlatmanın güvenli bir şekilde 
yapılmasına imkan sağlarken maliyetlerin düşmesini ve verimin artmasını sağlayacaktır. Bu sebeple 
patlatma faaliyetleri mutlaka mühendislerin gözetiminde gerçekleştirilmelidir. Mühendislerin 
olmadığı ve ateşleyicilerin tecrübelerine göre gerçekleştirdikleri patlatmalar kazalara davetiye çıkarır 
niteliktedir.    

Risklerin değerlendirilmesi ve önlemlerin tespiti sürecinde aşağıdaki çok temel kurallar dikkate 
alınmalıdır. 

Genel Önlemler: Patlayıcıların var olduğu bütün ortamlarda aşağıdaki önlemlerin mutlaka alınması 
gerekir.  

 - Sigara, açık alev ve kıvılcımlar önlenmelidir. 
 - Statik elektriğe karşı önlemler alınmalıdır. 
 - Yetkisiz kişilerin patlayıcılarla çalışması ve patlatma sahalarına girişi önlenmelidir. 
 - Elektrikli cihazlar ex-proof olmalıdır. 



 - Yangın karşı önlemler alınmalıdır. 
 - İlgili tüm çalışanlar eğitimli olmalıdır. 
 - Güvenlik ve sağlık işaret ve uyarıları kullanılmalıdır. 
     

5.1. Üretim 

- Üretim tesislerindeki iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı 
- Risk değerlendirmesi 
- Yıldırıma karşı koruma 

5.2. Nakliye, taşıma 

 - Nakliyede taşıma izin belgesi 
 - Kapalı kasa araçlarda taşıma 
 - Yüklü araçlar yalnız bırakılmamalıdır 
 - Patlayıcılarla birlikte başka malzemeler taşınmamalıdır 
 - Atma, sürtme, hoyrat hareketlerden kaçınılmalıdır. 
 - Trafik kurallarına riayet edilmelidir. 
 - İnsan ve hayvanların yoğun olduğu kısımlarda bekleme yapılmamalıdır. 
 - Yangın söndürücüler 

5.3. Depolama 

 - Güvenlik görevlisi (koruma) / 24 saat / Giriş-çıkış kayıtları. 
 - Uyarı ve tehlike levhaları (Tehlikeli Bölge! Girilmez). 
 - Patlayıcı cinsi ve geliş tarihini gösterir levhalar. 
 - Üretim tarihi sırasına göre kullanım (İlk giren ilk çıkar).  
 - Sağlam kalaslar ya da ızgaralar üzerine istifleme, en fazla 160 cm istif yüksekliği. 
 - Kapsül takılı patlayıcı madde depolanmamalı. 
 - Yangına ilişkin önlemler. 
 - Vücuttan statik elektriği deşarj edecek iletken levhalar. 
 - Sigara ve açık alev kullanım yasağı. 
 - Yıldırıma karşı koruma.  

5.4. Kullanım (Patlatma ve sonrası) 

 - Deliklerin kontrolü.  
- Yemleyiciler delik başında hazırlanmalıdır. 

 - Kapsülün dinamite ya da emülsiyon patlayıcılara takılması özenle ve çapının ortasından 
düzgün şekilde yapılmalıdır. 
 - Kapsül takılan dinamit ya da emülsiyonlar hemen deliğe indirilmeli, dışarıda 
bekletilmemelidir. 

- Patlatma sahası barikatlanmalı, yetkisiz girişlere kapatılmalıdır.  
- Gereksiz ekipman bulundurulmamalı. 
- Yağmurlu havalarda elektrikli ateşleme sistemi kullanılmamalı. 
- Kapsüller darbe ve şoka maruz bırakılmamalıdır. 
- Şok Tüp kullanımı. 

 - Statik elektrik (Ateşleyiciler ve personelin antistatik kıyafet ve emniyet botu kullanımı), bakır 
çubuk kullanımı. 
 - Yıldırımdan korunma 



 - Kapsül bağlantılarının doğru yapılması (atım kesmenin önlenmesi). 
 - Manyetoların periyodik kontrolü. 
 - Güvenlik mesafeleri (fırlayan kaya parçalarına karşı). 
 - Şarj miktarı ve sıkılamanın doğru kullanımı (aşırı şarj yapılmamalı, plana uygun hareket 
edilmelidir. 
 - Sulu deliklerde ANFO yerine emülsiyon patlayıcılar kullanılmalıdır. 
 - Toplam devre direnci (patlatma kablosu dahil) manyeto kapasitesinin altında olmalıdır. 
 - Ohmmetre ile devre kontrolü. 
 - Elektrik kabloları sağlam olmalıdır. 
 - Bağlantılar sağlam yapılmalıdır. 
 - Bağlantıların ve sahanın son kontrolünden tek kişi sorumlu olmalı, çalışanlar ve ekipmanlar 
güvenli mesafelerde konuşlanmalı, gerektiğinde nöbetçiler yerleştirilmeli ve trafik durdurulmalıdır. 
 - Patlatma öncesi sirenle ikaz. 
 - Ateşleyici ve nöbetçiler arasında iletişim. 
 - Patlatma sonrası ateşleyici kontrolü (gevşek zemin). 
 - Patlamamış patlayıcıların kontrolü. 

6. SONUÇ 

Bildirinin genelinde belirtilen bütün unsurlar patlatma mühendislerinin ve sahadaki çalışanların 
yetkinliği, bilgi seviyeleri, tecrübeleri ve yeterli seviyede eğitilmeleriyle mümkündür. Patlatma 
faaliyetleri sadece ateşleyicilerin bilgi ve tecrübelerini kullanarak gerçekleştirdikleri bir faaliyet 
olmamalıdır. Bunun yerine iş güvenliğinin ön planda olduğu toplam bir mühendislik ve kalite yönetimi 
benimsenmelidir. Ancak bu yaklaşımla patlayıcılardan kaynaklanan kazalar minimum indirilebileceği 
gibi patlatma verimi ve kalitesi arttırılarak maddi kayıpların da önüne geçilebilecektir.             
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İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde risk analizi süreci en önemli aşamalardan 

birisidir. Bu süreç, tehlikelere ve sonucunda ortaya çıkacak risklere ilişkin doğru düzeltici ve 

önleyici tedbirlerin alınmasını beraberinde getirmektedir. Risk analizi kapsamında, iş 

ortamındaki mevcut ve olası tehlike kaynakları belirlenmekte, bu kaynakların risk dereceleri 

hesaplanmakta ve risk yanıtlama planları oluşturulmaktadır. Böylece iş ortamı çalışanların 

zihinsel, fiziksel ve fizyolojik sağlıklarına uygun bir hale dönüştürülmektedir. Çalışmada 

porselen izolatör üretimi yapan bir firmanın metal aksesuar üretim süreci göz önüne 

alınmıştır. Bu firmanın metal aksesuar üretim birimi yeni yapılandırıldığı için ortam koşulları 

iş sağlığı ve güvenliği açısından yetersizdir. Bu nedenle üretim sürecinde risk analizi 

çalışması gerçekleştirilmiş ve yöntem olarak 3T RD (3 Tratkaisut Risk Değerlendirme) 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda süreç kapsamındaki tehlike kaynakları nedeniyle ortaya 

çıkan riskler açıkça belirlenmiştir. Belirlenen bu riskler doğrultusunda alınacak önlemler 

sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: risk, 3T RD yöntemi, risk grupları 
 

1. GİRİŞ 
 

Çalışanların tehlike ve risklerden korunması amacıyla 6331 Sayılı Kanun’la işverene 

yüklenen görevlerin en önemlilerinden birisi risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmaktır. 

Risk değerlendirmesinin amacı öncelikle çalışanları, sonra işyerini ve bununla birlikte 

işyerinin çevreye verebileceği zararlardan, başka kişi ve kuruluşları korumaktır. Özel ya da 

kamu sektöründe çalışan bir işçi, iş sözleşmesi ile işverenin iş organizasyonuna dâhil olur ve 

işyeri ortamının yaratacağı fiziki tehlikelere açık hale gelir. Bu nedenle işveren, iş 

sözleşmesinden doğan bir borç olarak çalışanı gözetmeli, onun iş sağlığı ve güvenliğini 

sağlamalıdır. İşvereninin, çalışanları gözetme borcunu yerine getirebilmesi ise tüm 

işyerlerinde (kamu-özel) risk değerlendirmesi yapılması ile mümkün olmaktadır (Kabakçı, 

2009). 

 

Çalışmada porselen izolatör üretimi yapan bir firmanın metal aksesuar üretim birimi göz 

önüne alınmıştır. Bu firmanın metal aksesuar üretim birimi yeni yapılandırıldığı için ortam 

koşulları iş sağlığı ve güvenliği açısından yetersizdir. Bu nedenle üretim ortamında risk 

analizi çalışması gerçekleştirilmiş ve yöntem olarak 3T RD (3 Tratkaisut Risk Değerlendirme) 

kullanılmıştır. Çalışma sonucunda üretim ortamındaki tehlike kaynakları nedeniyle ortaya 

çıkan riskler belirlenmiştir. Bununla birlikte belirlenen riskler için alınacak önlemler 

sunulmuştur. 

 

2. RİSK ANALİZİ 

 

Her işyerinde çalışma şartlarından ve yapılan işlerden kaynaklanan çeşitli riskler 

bulunmaktadır. Bu risklerin ürünü olan kazalar, malzeme kaybına, donanımın hasar 

görmesine neden olabildiği gibi,  şirketlerin en önemli varlığı olan çalışanların 
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yaralanmalarına, hastalanmalarına, uzuvlarını kaybetmelerine hatta ve hatta ölümlerine neden 

olmaktadır (Ceylan ve Başhelvacı, 2011).   

 

Risk, belirli bir süre içerisinde, tehlikenin meydana gelme olasılığıdır, diğer bir ifadeyle bir 

tehlikeye bağlı zararın gerçekleşme olasılığını tanımlar (Ceylan ve Başhelvacı, 2011). 

Örneğin, ağır yüklerin elle taşınması bir tehlikedir, bu işlemi gerçekleştirirken kişinin kas-

iskelet sistemi hastalıklarına yakalanması bir risktir. 

 

Risk analizi iş yerinde insanlara neyin ne kadar zarar verebileceğine yönelik olarak yapılan 

dikkatli bir incelemedir. Bu şekilde zararı önleyebilmek için yeterli önlem alıp alınmadığını 

ya da daha fazla önlem almanın gerekip gerekmediği ölçülebilmektedir. Bu nedenle risk 

analizi üretim ortamlarının sağlık açısından güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan bir 

uygulamadır. Üretim ortamında riskler çalışma şartlarından ve yapılan işlerden kaynaklanan 

tehlike unsurları nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Tehlike,  insanda zarara, varlıkta hasara, 

üreticide iş kaybına, çevre veya itibar üzerinde olumsuz etkiye sebep olma potansiyeli olan 

her şeydir. Tehlikenin tespitinde amaç, işyerinde yapılan işler nedeniyle çalışma ortamından 

doğabilecek sıkıntıları ve bunların düzeylerini tespit etmektir. Doğru tespitin yapılabilmesi 

için tehlikenin kaynaklarına inebilmek ve görünürdeki durumlarla uğraşmak yerine gerçek 

sorunu tespit etmek büyük önem arz etmektedir (TÜPRAŞ, 2006).  

 

Risk analizinin amaçları,  

 

 Risk odaklarını bulmak,   

 Bunları değerlendirmek,   

 Önlemleri belirlemek,   

 Önlemlerin sırasını belirlemek,   

 Yapılabilecek tasarrufu belirlemek,   

 Doğabilecek masrafları belirlemek,   

 Güvenlikten ödün vermeden işletme için en ekonomik yöntemi belirlemek,   

 Önlemlerin gerçekleşmesini sağlamak,   

 Amaca ulaşılıp ulaşılmadığını saptamak,   

 Bir riski önlerken başka bir riske yol açmamak, 

 

biçiminde sıralanabilir (http://www.isag.org.tr/index.php/s5-menu/yonetim-kurulu/283.html). 

 

Risk analizinin aşamaları ilk olarak tehlikelerin belirlenmesi ile başlar. Hangi kişilerin bu 

tehlikelerden dolayı nasıl zarar göreceği araştırılır. Buna göre risk analizi yapılır. Analiz 

sonucunda alınacak kontrol önlemlerine karar verilir ve bu önlemler uygulanır. Son aşamada 

ise risk değerlendirmeleri gözden geçirilerek güncellenir. 

 

Risk değerlendirme teknikleri, risklerin, gerçekleşme olasılıklarının ve olası etkilerinin tahmin 

edilmesi açısından iki ana grupta toplanabilir. Bunlar, kalitatif ve kantitatif yöntemlerdir.  

Kalitatif yöntemlerde, matematiksel risk değerlendirmesi yerine sözel mantıkla risk 

değerlendirmesi yapılmakta, uygulamayı yapan uzman kendi tecrübelerine ve sezgilerine 

dayanarak riskleri ve risk öncelik değerlerini tahmin etmektedir. Tahminî risk hesaplanırken 

ve ifade edilirken rakamsal değerler yerine yüksek, çok yüksek gibi tanımlayıcı değerler 

kullanılır. Bu tahmin tamamen sübjektif değerlendirmelere dayanmakta ve çoğu zaman da 

sistematik bir nitelik göstermemektedir. Bu tür yöntemlerde, değerlendirmeyi yapan uzmanın 

sezgi ve muhakeme kabiliyeti, yöntemin güvenirliliği açısından önemlidir. Bu nedenle, kritik 

öneme sahip sistemlerde sadece kalitatif yöntemlerle risk değerlendirmesi yapmak doğru 

http://www.isag.org.tr/index.php/s5-menu/yonetim-kurulu/283.html
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değildir.  Kantitatif risk değerlendirme yöntemleri ise riski hesaplarken sayısal yöntemlere 

başvurur. Bu sayısal yöntemler, olasılık ve güvenirlik teoremleri gibi basit teknikler 

olabileceği gibi, simülasyon modelleri gibi karmaşık tekniklerde olabilir. Kantitatif risk 

analizinde tehlikeli bir olayın meydana gelme ihtimali, tehlikenin etkisi gibi değerlere sayısal 

değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile işlenip risk değeri 

bulunur  (Ceylan, 2000; Kurt ve Ceylan, 2001). Çalışma kapsamında yeni nesil bir iş yeri risk 

değerlendirme yöntemi olan 3T RD (3 Tratkaisut Risk Değerlendirme) yöntemi kullanılmıştır. 

Bir sonraki bölümde yönteme ilişkin detaylı bilgi yer almaktadır. 

 

2.1. 3T Risk Değerlendirme Yöntemi 

 

3T RD Yöntemi Finlandiya’da 3 Tratkaisut Ltd.’de çalışan Dr. Heikki Laitinen tarafından 

geliştirilmiştir. Yöntem Finlandiya’daki çok sayıda işyerinde kullanılmaktadır. Yöntem 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türk firmalarının iş sağlığı ve güvenliği 

koşulları ve tür mevzuatı dikkate alınarak Türk imalat firmalarının kullanımına uyumlu hale 

getirilmiştir. Modüler yapısı nedeniyle, küçük, orta ya da büyük ölçekli her tür imalat 

firmasında kolaylıkla kullanılabilmektedir (Birgören, 2011). 

 

Yöntemde her bir modül, A-4 sayfasına sığan birçok problem alanını ayrıntılı bir şekilde 

tanımlar. Modüllerde, risk değerlendirmesinin ayrı boyutları ele alınır. İş yerleri 15 farklı 

modülden ihtiyaç duyduklarını seçebilmektedir. Yöntem yeni ve pratik bir risk değerlendirme 

matrisi kullanmakta ve risklerin olasılık boyutuna farklı bir yaklaşım getirmektedir (Birgören, 

2011). 3T RD Yöntemi, 5 adet temel modülden 10 adet özel modülden oluşmaktadır. Bu 

modüllerden temel modüller,  

 

A. Kazalara yol açabilecek tehlikeler,  

B. Çalışma ortamındaki fiziksel tehlikeler,   

C. Çalışma ortamındaki kimyasal ve biyolojik tehlikeler,  

D. Yapılan işin kas ve iskelet sistemine yaptığı baskı faktörü 

E. Yapılan işteki psiko-sosyal stres faktörleri. 

biçiminde tanımlanmaktadır (ÇSGB, 2014). Özel modüller ise, 

 

F. İç nakliye ve taşıma,  

G. Genel trafikte araç kullanma,  

H. Makineler ve el aletleri,   

I. Yangın güvenliği,  

J. Çevresel konular,  

K. İşyerinde güvenlik ve davranış kültürü,  

L. İşyeri bina ve eklentileri,  

M. Kurulum ve bakım çalışması,  

N. İş sağlığı hizmetleri,  

O. Değerlendirilen iş/konunun özel nitelikleri, 

biçiminde tanımlanmaktadır (ÇSGB, 2014). 

 

Özel modüllerde toplam 71 adet kontrol listesi maddesi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bir 

işletme yeni bir modül veya kontrol listesi maddesi eklenmesini gerekli görebilir. Bu 

durumda, diğer modüllerdeki genel biçim özellikleri izlenerek,  işletmeye özel maddelerin yer 

aldığı Modül O (Değerlendirilen iş/konunun özel nitelikleri) yaratılabilir veya mevcut 

modüllere birkaç yeni madde eklenebilir, bunun için her A-4 boyutlu formda yeterli boşluk 

bırakılmıştır (ÇSGB, 2014).  
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Yöntemde bir bölüme ait tehlikelerin belirlenmesi bitirildikten sonra, riskler 

değerlendirilmelidir. Bu işlemin bir toplantıda grup çalışmasıyla gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Bunun için bir beyin fırtınası düzenlenmesi tavsiye edilir. Burada ekip, 

modülde yer alan her bir maddeyi ayrı ayrı ele almalı, potansiyel iş kazalarıyla meslek 

hastalıklarının şiddetini ve olasılığını göz önüne alarak risk puanlarını hesaplamalıdır. 3T RD 

formlarında bazı maddelerin  “uygulanamaz”  veya  “uygun”  olarak tanımlandığına dikkat 

edilmelidir. Bunların anlamı,  o maddede belirtilen tehlikenin o bölüm ile ilgili olmadığı veya 

ortada bu tehlikeyle ilgili risk olmadığıdır. Böylece, bu durumlar için RD‟ye gerek yoktur 

(ÇSGB, 2014) .  

 

3T RD küçük ölçekli bir işletmede bütün olarak uygulanabilir. Fakat genellikle, bir işyerini 

küçük bölümlere ayırmak ve her bir bölüm için ayrı ayrı RD yapmak daha yararlıdır. Her bir 

bölüm barındırdığı tehlikeler açısından benzerlik gösteren çalışma alanları ve faaliyetler 

içermelidir. Bu bölümler genellikle işletmedeki birimler ve süreçler ile paralellik gösterir. 

Ancak, bazen çeşitli küçük birimleri tek bir bölüm olarak ele almak veya çok sayıda farklı iş 

istasyonlarını (frezeler, tornalar, presler vs.) içinde barındıran ve işletmede tek bir bölüm 

olarak adlandırılan büyük bir bölümü, RD için bölümlere ayırmak daha uygundur.  RD‟yi 

İSG (İş Sağlığı Güvenliği) sorumlusu bir çalışan veya bir iş güvenliği uzmanı yapmalıdır. 

Varsa işyeri hekimi, yönetim kadrosundan bir temsilci ve çalışan temsilcisi değerlendirme 

sürecine katılmalıdır (ÇSGB, 2014). Son olarak, teklif edilen önlemler onay için yönetime 

sunulur. Onaylandıktan sonra, bu önlemlerin uygulanması ve mevcut durumun izlenmesi 

yönetimin sorumluluğudur. Yönetim, kişisel koruyucu donanım kullanılması, bir güvenlik 

talimatı gereği rafların temizliğinin ve düzeninin sağlanması gibi konularda uygulamayı 

sağlamalıdır. 

 

3T RD yöntemi yeni pratik bir risk matrisini geleneksel olasılık matrisi yerine kullanmakta ve 

bu durum iyileştirmelere ihtiyaç olup olmadığını değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. 

Geleneksel risk değerlendirmesi matrisi kaza ya da hastalığın olasılığından ve bu kaza ya da 

hastalığın sonuçlarının ciddiyetinden oluşmaktadır. Olasılıklar hakkında tahmin yürütmek 

çoğu zaman zordur ve bu durum risk açısından yanlış hesaplamalara varılmasına neden 

olabilmektedir. Bunun yanı sıra, işyerlerinde hangi tehlikelerin ve maruziyet seviyelerinin 

kabul edilebilir hangilerinin kabul edilemez olduğuna yasaları hazırlayanlar karar 

vermişlerdir. Bu tarz durumlarda işyerindeki olasılıklar konusunda tahminde bulunmanın bir 

faydası yoktur. Bu nedenlerden dolayı, 3T RD’nde kullanılmak üzere yeni bir risk matrisi 

geliştirilmiştir (Birgören, 2010).Yöntemde kullanılan yeni risk matrisi Tablo 1’de 

gösterilmiştir. Bu risk matrisi,  geleneksel 3 puanlı şiddet ölçeği ile yeni 3 puanlı kontrol 

ölçeğinden oluşmaktadır.   

 

Tablo 1. 3T RD Risk Matrisi (Laitinen, 2011). 

Mevcut kontrol 

önlemlerinin düzeyi 

Yaralanma ve Hastaların potansiyel şiddeti 

Hafif Ciddi Çok ciddi 

Kontrol önlemleri 

yeterli/sorun çıkmadı 
0: Risk önemsiz 

1: Hafif risk. Durumu 

gözlemlemeye devam 

ediniz 

2:Küçük risk 

sorunların kontrol 

altında olmasını 

sağlayın 

İyileştirmeye ihtiyaç 

var/ sorunlar çıktı 

2:Küçük durumu. 

Gözlemlemeye devam edin ve 

kolay önlemleri uygulayın 

2: Orta derece risk. 

Uygun önlemleri 

planlayıp uygulayın. 

4: Büyük risk 

önlemleri hızla 

planlayıp uygulayın. 

Kayda değer 

iyileştirme gerekli/Sık 

sık sorun çıkıyor 

3: Orta derecede risk. Uygun 

önlemleri planlayıp uygulayın. 

4: Büyük risk. Önlemleri 

hızla planlayıp uygulayın. 

5: Vahim risk. Derhal 

önlemleri planlayıp 

uygulayın. 
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Tablo 1’de verilen kontrol önlemlerinin yeterliliği kısaca üç ana başlık altında tanımlanabilir. 

Buna göre yeterlilik koşulları, makine, araç ve her türlü yapının yasa ve standartlara uygun 

olması, işlerin güvenli ve sağlıklı yürütülecek şekilde tasarlanıp düzenlenmesi, çalışanların 

eğitim almaları ve doğru (güvenli) çalışma yöntemlerini kullanmaları ile sağlanmaktadır. Bu 

matriste yaralanma ve hastalıkların potansiyel şiddeti ve mevcut kontrol önlemlerinin düzeyi 

üç kademeli ölçek kullanılarak değerlendirilmektedir.  

 

Yeni matris işyeri risk analizi konusunda AB Çerçeve Direktifi ve OHSAS 18001 standardı 

gerekliliklerini karşılamaktadır. Olasılığı hesaplamaya yarayan bu yeni yolun ortaya koyduğu 

birçok avantaj vardır. Bu yeni yöntem sayesinde kontrol önlemlerini yerinde denetlemek 

kolaydır. Mevcut kontrol önlemlerinin düzeyi gelecekte yaşanabilecek iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının olasılıklarını öngördüğü için gelecekte yaşanabilecek olaylar hakkında tahmin 

yürütmeye ihtiyaç yoktur. Yapılan çalışmalar en gerekli unsurlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

İlave adımlar atmaya ihtiyaç olup olmadığını, eğer varsa ne tür adımlar atılması gerektiğini 

belirler (Birgören, 2010). 

 

3. METAL AKSESUAR ÜRETİM BİRİMİNDE RİSK ANALİZİ 
 

Çalışma Türkiye’de porselen izolatör üreten en büyük firmalardan birisinde, metal aksesuar 

üretim biriminde gerçekleştirilmiştir. Firma düşük, orta ve yüksek gerilim izolatörleri 

üretmektedir. Metal aksesuar biriminde üretilen parçalar, trafo tij takımları ve transformatör 

aksesuarlarından oluşmaktadır. Trafo tij takımları ise yüksek gerilim parçaları, alçak gerilim 

parçaları ve takım parçaları olmak üzere üç farklı kategoride incelenmektedir. Ana firmanın 

metal parça üretimini gerçekleştiren bu birimi yeni kurulmuştur. Bu nedenle üretim ortamında 

iş sağlığı ve güvenliği açısından birçok tehlike kaynağı mevcuttur. Birimde pim imalat alanı, 

parlatma alanı, döküm alanı, taşlama alanı, CNC imalat alanı, ara stok alanı, bitmiş ürün depo 

alanı bulunmaktadır. 

 

Birime ait üretim alanı 3T RD yönteminde yer alan 5 temel modül, iç nakliye ve taşıma, 

makineler ve el aletleri, yangın güvenliği, iş yerinde güvenlik ve davranış kültürü, iş yeri bina 

ve eklentileri, kurulum ve bakım çalışması ve iş sağlığı hizmetleri özel modülleri kullanılarak 

mevcut durum analizi yapılmıştır.  

 

Tablo 2’de 3T RD Yöntemi kapsamındaki “A. Kazalara Yol Açabilecek Tehlikeler” temel 

modülü yer almaktadır. Bu format üzerinde A temel modülü metal üretim birimindeki çalışma 

koşulları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir ve örnek olması açısından verilmiştir. 

 

Tablo 2. A Temel modülüne göre değerlendirme 
A. KAZALARA YOL AÇABİLECEK TEHLİKELER 

Uygulanmaz Uygun 
Uygun 

Değil 

A1. Zemin, Yollar ve Merdivenler: Zemin hasar görmemiştir ve 

dayanıklıdır. Yollar yeterli boyutlardadır ve gerektiği takdirde işaretlerle 

belirtilmiştir. Düşmelere karşı koruyucular kuralına uygundur. 

Merdivenler ve rampalar korkuluklarla ve kaydırmazlarla donatılmıştır. 

   

A2. Düzen, Temizlik ve Kaymayı Önleyici Tertibat: Zemin, yollar, 

tezgahlar, mahfazalar, raflar ve askılar düzenli ve temizdir. Atık 

konteynerleri hasar görmemiştir, düzgündür ve uygun şekilde 

işaretlenmiştir. Daha fazla atık saklanabilir ve hiçbir zararlı materyal ya 

da unsur içermemektedir. Kaymayı önleyici tertibat kötü havalarda da 

işlevgörmektedir. 

   

A3. İç Nakliye Ve Transferler: Trafik planı güncel durumdadır. 

Nakliye yolları, yükleme ve boşaltma platformları yeterince geniş ve 
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güvenlidir. Nakliye ekipmanı düzgündür ve uygun bir şekilde 

depolanmıştır. Personel güvenli çalışma yöntemlerine uygun 

çalışmaktadır. 

A4. Genel Trafikte Araç Kullanma: Araçlar ve güvenlik ekipmanları 

uygun ve düzenlidir. Güvenli ve dikkatli araç kullanmaya özen 

gösterilmektedir. Uzun sure araç kullanmaktan, yoğun programlardan ve 

geceleri ve kötü havalarda araç kullanmaktan kaçınılmaktadır. 

   

A5. Makineler ve El Aletleri: Makineler ve el aletleri uygun ve 

güvenlidir, uygun güvenlik cihazlarına sahiplerdir. Kontrol cihazları 

çalışır durumdadır ve açık bir şekilde işaretlenmiştir. Kullanım ve bakım 

alanlarına yönelik erişim yolları güvenlidir. Güvenli çalışma 

yöntemlerine riayet edilmektedir. 

   

A6. Geçici Yüksekte Çalışma:  Yüksekte yapılan çalışmalar 

planlanmıştır ve güvenli bir şekilde yürütülmektedir. Platformlar ve 

insan taşıyan asansörler uygun bir şekilde kullanılmaktadır. Gerekliyse 

düşmeye karşı koruyucu donanımlar giyilmektedir. 

   

A7. Yangın Güvenliği: Odalar düzenlidir ve fazladan yanıcı madde 

yoktur. Elektrik kabloları ve cihazları düzenlidir. Yangın alarmları ve ilk 

aşamada kullanılacak söndürme ekipmanı uygun durumdadır. Acil 

durum çıkışları uygun ve açık bir şekilde işaretlenmiştir. 

   

A8. İlk Yardım Ve Acil Durum Hazırlığı: İlk yardım ekipmanı miktarı 

ve ilk yardım becerilerine sahip çalışan sayısı yeterlidir, tahliye planı 

güncel durumdadır. 

   

 

A temel modülündeki değerlendirmeyle aynı şekilde Bölüm 2.1’de verilen diğer modüllerde 

değerlendirmeye alınmıştır. Ardından her bir modül için risk puanları belirlenmiştir. Tablo 

3’de A temel modülüne ilişkin sorunlar ve mevcut kontrol önlemlerine ait risk puanları yer 

almaktadır. 

 

Tablo 3. A Temel modülü kapsamındaki risk dereceleri 
SORUNLAR VE MEVCUT KONTROL ÖNLEMLERİ Risk Derecesi (0-5) 

A1. Zemin hasar görmüştür. Bazı yerlerde ayrılmalar ve kot farkları mevcuttur. 

Yollarda işaretlemeler mevcut değildir. Merdiven basamaklarında yükseklik farkı 

mevcuttur ve kaydırmazlar kullanılmamıştır. 

4 

A2. Zemin, yollar, tezgâhlar ve raflar düzenli ve temiz değildir. Kaymayı önleyici 

tertibat mevcut değildir. 
5 

A3. Nakliye yolları belirli ve güvenli değildir. Personel güvenli çalışma yöntemlerine 

uygun çalışmamaktadır. 
4 

A5. Makineler ve el aletleri belirli yerlerde bulunmamaktadır. Güvenli çalışma 

yöntemlerine riayet edilmemektedir. 
3 

A7. Elektrik kabloları açıkta bulunmaktadır. Yangın alarmları mevcut değildir. Yanıcı 

ve patlayıcı maddeler üretim ortamında açıkta bırakılmaktadır ve idaresi kalifiye 

personele ait değildir. 

4 

A8. İlk yardım ekipmanı yeterli değildir. Tahliye planı bulunmamaktadır. 3  

Modül Güvenlik Endeksi: %100-(23/40)*%100= % 42,5 

 

Tablo 3’de verilen modül güvenlik endeksi risk derecelerinden alınan toplam puanların 

modüle ait en yüksek puana oranlanması ve %100’den farkının alınması ile hesaplanmaktadır. 

Bu endeks arttıkça modüle ilişkin risk düzeyinin az olduğu, endeks azaldıkça risk düzeyinin 

arttığı anlaşılmaktadır. Aşağıda yer alan Şekil 1 ve 2’de ise metal üretim biriminin Tablo 3’de 

açıklanan  A temel modülüne ilişkin tehlike durumlarını gösteren örnek resimler yer 

almaktadır. 
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Şekil 1. A1 Alt Modülüne İlişkin Tehlike Örneği (Zemin çatlamalarının görünümü) 

 

 

 
Şekil 2. A8 Alt Modülüne İlişkin Tehlike Örneği (İlk yardım ekipmanı yeterli değildir.) 

 

Şekil 1’de, A1 alt modülüne ilişkin bir risk örneği görülmektedir. Çalışma ortamı 

incelendiğinde zeminde çatlamaların olduğu görülmektedir. Şekil 2’ de ise A8 alt modülüne 

ilişkin bir risk örneği verilmiştir. Burada ilk yardım ekipmanının yetersizliği gösterilmektedir. 

Çalışmada bu gibi riskler belirlenerek değerlendirmeye alınmıştır. 

 

Çalışmada üretim ortamına uygun olarak seçilen her bir modülün alt modüllerine ait risk 

puanları hesaplandıktan sonra, bunların azaltılması için iyileştirme önerilerinde 

bulunulmuştur. Ayrıca bu önerilerden sonra oluşacak risk puanları ve modül güvenlik 

endeksleri hesaplanmıştır. Aşağıda Tablo 4’de örnek olması açısından A temel modülü 

kapsamında tespit edilen sorunlara ilişkin iyileştirme önerileri ve bu öneriler uygulandığı 

takdirde oluşacak yeni risk puanları yer almaktadır. 

 

Tablo 4. A Temel modülünde yer alan risklere ilişkin iyileştirme önerileri 

İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ 

İyileştirme 

Sonrası Risk 

Dereceleri (0-5) 

Zeminde ayrılmaların ve kot farklarının olduğu yerlere beton dökülerek düzeltilmesi, 

yürüyüş ve araç geçiş yollarının belirlenerek işaretlenmesi, metal merdivenlerin tamamen 

değiştirilerek basamak yüksekliklerinin standartlaştırılması ve kaydırmazların basamaklara 

koyulması. 

1 



8 
 

Zemin, yollar, tezgâhlar ve rafların sürekli olarak düzenli ve temiz olup olmadığının kontrol 

edilmesi, zemin ve yollarda kaymayı önleyici tertibatın bulunması. 
2 

Nakliye yollarının işaretlemelerle belirlenmesi ve transfer esnasında sorun yaşanmaması 

için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması. Personelin güvenli çalışma yöntemlerine uygun 

çalışıp çalışmadığının sürekli kontrol edilmesi. 

2 

Makineler ve el aletlerinin belirli yerlerde bulundurulması ve personel tarafından güvenli 

çalışma yöntemlerine riayet edilmesinin gözetim ile sağlanması. 
2 

Elektrik kablolarının kablo yolları içine alınması, yangın alarmlarının takılması, yanıcı ve 

patlayıcı maddelerin etiketlenerek üretim ortamında açıkta bırakılmaması ve idaresinin 

kalifiye personel tarafından yapılması.  

2 

İlk yardım dolabının kontrol edilerek eksik malzemelerin tamamlanması ve olağanüstü bir 

durumda gerçekleştirilecek tahliyeye ilişkin planlamanın yapılması ve duyurulması. 
1 

Modül Güvenlik Endeksi: %100-(10/40)*%100= % 75 

 

Gerekli önlemler alındıktan sonra, A modülüne ilişkin güvenlik endeksi %75’e ulaşmıştır. Bu 

durum modüle ait risk düzeyinin azaldığını göstermektedir. Tablo 5’de risk değerlendirme 

aşamasında metal üretim birimine uygun olarak seçilen bütün modüllerin toplam modül risk 

puanları ve yöntem sonucunda elde edilen ortalama modül güvenlik endeksi değeri yer 

almaktadır. 

 

Tablo 5. Risk puanlarının özeti 

Temel ve Özel Modüller 

1 ila 5 arası risk puanına 

göre sorun sayısı Toplam Modül Puanı 
Modül Güvenlik 

Endeksi 
1 2 3 4 5 

A. Kazalara yol açabilecek 

tehlikeler 
  2 3 1 23 %42,5 

B. Çalışma ortamındaki 

fiziksel tehlikeler 
 1 1 1 2 19 %37 

C. Çalışma ortamındaki 

kimyasal ve biyolojik 

tehlikeler 

  1 1 1 12 %52 

D. Yapılan işin kas ve 

iskelet sistemine 

yaptığı baskı faktörleri 

 1 1 1 4 29 %18 

E. Yapılan işteki psiko-

sosyal stres faktörleri 
  3   9 %74 

F. İç nakliye ve taşıma   1 1 2 17 %52 

G. Genel trafikte araç 

kullanma 
       

H. Makineler ve el aletleri   3 3 2 31 %48 

İ. Yangın güvenliği    3 1 17 %57,5 

J. Çevresel konular        

K. İş yerinde güvenlik ve 

davranış kültürü 
  2 3  18 %55 

L. İş yeri bina ve 

eklentileri 
   1 1 9 %74 

M. Kurulum ve bakım 

çalışması 
  3 4 3 32 %51 

N. İş sağlığı hizmetleri   1 1  7 %65 

O. Değerlendirilen 

iş/konunun özel 

nitelikleri 

       

TOPLAM  2 18 22 17 223 %17 

 

Tablo 5’den de görüldüğü gibi, bütün temel modüllerin modül güvenlik endeksi değeri %17 

olarak elde edilmiştir. Bu durum analiz edilen metal aksesuar üretim birimindeki çalışma 
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şartlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça yetersiz ve tehlikeli olduğunu 

göstermektedir. 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Ülkemizde son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının etkinliğinin artmasına paralel 

olarak, gerek iş kazası sayısında, gerekse sürekli iş göremezlik, geçici iş göremezlik ve 

kaybedilen iş günü sayıları gibi kaza sonuçlarında kayda değer iyileşmeler sağlanmıştır. 

Bununla beraber, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında, halen iş kazası sıklığı açısından çok iyi 

bir noktada olmadığımız da bir gerçektir. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti Ulusal İş Sağlığı 

ve Güvenliği Konseyi 2013’e kadar iş kazası sıklığının % 20 oranında azaltılması hedefini 

ulusal İSG hedefleri arasında belirlemiştir. Bu amacın gerçekleşebilmesi için, tehlikelerin 

önlenmesinin yanında risklerin öngörülmesi, değerlendirilmesi ve bu riskleri tamamen 

ortadan kaldırabilmek ya da zararlarını en aza indirebilmek için çeşitli çalışmaların da 

yapılması gerekmektedir (Ceylan ve Başhelvacı, 2011).   

 

Çalışmada, metal aksesuar üretim biriminde toplam 59 adet risk faktörü gözlemlenmiştir. Bu 

risk faktörlerinin 24 tanesi 3T RD yönteminin temel modüllerine, 35 tanesi ise özel 

modüllerine ilişkindir. Çalışmada en fazla risk faktörünün toplam risk puanları incelendiği 

zaman sırasıyla kurulum ve bakım çalışmalarında, makineler ve el aletlerinde, yapılan işin kas 

ve iskelet sisteminde oluşturduğu baskı konularında ortaya çıktığı görülmüştür. Bununla 

birlikte en düşük modül güvenlik endeksinin %18 ile yapılan işin kas ve iskelet sisteminde 

oluşturduğu baskı konusunda elde edildiği belirlenmiştir. Modül güvenlik endeksleri 

incelendiği zaman toplam modül puanında en yüksek değeri alan kurulum ve bakım 

çalışmaları konusunun, modül güvenlik endeksinde üst sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bu 

durum, modülün altında yer alan alt modül sayısından ve modülle ilgili çalışma ortamında 

karşılaşılan sorun sayısından kaynaklanmaktadır. Çünkü alt modül sayısı arttıkça ulaşılan 

maksimum modül puanı artmakta ve sorun sayısıyla çarpılan risk puanları toplamının 

maksimum modül puanına oranı düşük çıkmaktadır. Bu durum da modülün güvenlik endeksi 

değerini arttırmaktadır. Sorun sayısına bakıldığı zaman da en fazla sorun sayısı 10 adetle yine 

kurulum ve bakım çalışmaları alanında görülmüştür. 

 

Bütün temel modüllerin modül güvenlik endeksi  ise %17 olarak elde edilmiştir. Bu durum 

analiz edilen metal aksesuar üretim birimindeki çalışma şartlarının iş sağlığı ve güvenliği 

açısından oldukça yetersiz ve tehlikeli olduğunu göstermektedir. Çalışma sonucunda süreç 

kapsamındaki tehlike kaynakları nedeniyle ortaya çıkan riskler açıkça belirlenmiştir. Ayrıca 

belirlenen bu riskler doğrultusunda alınacak önlemler de sunulmuştur. 

 

Bununla birlikte çalışmada 3T RD yönteminin üretim birimindeki tehlike kaynaklarını 

kolaylıkla belirleyebildiği ve bu kaynaklara ilişkin risk değerlendirmesini hızlı bir şekilde 

gerçekleştirebildiği görülmüştür. Bu açıdan 3T RD yönteminin imalata yönelik bütün üretim 

alanlarında kullanılabilecek faydalı bir yöntem olduğu değerlendirilmiştir. 
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Çalışma duruşu, iş yöntemi ve iş yeri tasarımında önemli bir etkendir. Çünkü çalışanların 

performanslarını etkilemekte ve aynı zamanda rahatsızlık, yorgunluk ve kas-iskelet sistemi 

sorunları yaşama düzeylerini belirlemektedir. Literatürde, çalışma duruşlarını değerlendirerek 

tehlike seviyelerini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bu 

yöntemler, direkt ölçüm yöntemleri, gözleme dayalı yöntemler ve öznel değerlendirme 

yöntemleri olmak üzere üç farklı gruba ayrılmaktadır. Çalışmada, söz konu yöntemler 

mühendislik disiplini açısından incelenmekte, dezavantajları belirlenmekte ve geliştirilecek 

yeni yöntemlerde tarafımızca göz önüne alınması gereken faktörler üzerinde durulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çalışma Duruşu, Kas-iskelet Sistemi, Yorgunluk, Performans 

GİRİŞ 

 

Duruş, yapılması beklenen görevden, iş istasyonu, donanım tasarımından ve işgücünün 

antropometrik karakteristiklerinden etkilenmektedir [1]. Çünkü çalışanların yorgunluk ve 

mesleki kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları (MKİSR) yaşamadan işlerini ne kadar uzun süre 

yapabileceklerini belirlemektedir. Yapılan çalışmalarda, iş yeri ve iş yöntemleri tasarımlarının 

iyileştirilmesi yoluyla duruşlarda iyileşme sağlandığı ve bu şekilde MKİSR sayısının 

azaltıldığı ve iş verimliliğinin arttırıldığı kanıtlanmıştır [2]. Duruşu önemli kılan diğer bir 

faktör de kalite seviyesindeki azalmadır. Axelsson, uygun olmayan duruşta yapılan işin 

kalitesizliğinin, aynı işi uygun duruşta yapmaya göre 10 kat daha fazla olduğunu belirtmiştir 

[3]. 

 

En genel tanımıyla duruş; vücudun, başın, gövdenin, kol ve bacak üyelerinin boşluktaki 

konfigürasyonu veya hizalanması olarak tanımlanmaktadır [4]. Çalışma duruşu ise bu tanıma 

bağlı olarak; vücudun, başın, gövdenin, kol ve bacakların yapılan işe ve işin özelliklerine göre 

hizalanması şeklinde tanımlanabilmektedir [5]. 

 

Uygun olmayan duruş ise; bedenin maksimum güç ve kontrolü sağlayan, her bir eklemin en 

uygun pozisyonda olduğu nörtal duruş dışındaki duruşlarıdır. Uygun olmayan duruşlar 

genellikle, arkaya doğru uzanma, eğilme, baş üzerinde çalışma, bileğin bükülmesi, diz çökme, 

kambur durma ve çömelme olarak tanımlanabilmektedir. Bu hareketler günlük yaşamda 

zararlı hareketler değildirler. Bu hareketleri zararlı yapan, iş yaşamındaki sürekli tekrarlar, 

güç gerektiren davranışlar ve hızlı hareketlerdir. Uygun olmayan duruşta, yapılan iş yüksek 

kas gücüne ihtiyaç duymasa da kaslar daha çabuk yorulabilmektedir. Aynı zamanda omurga 

ve eklemler üzerindeki mekanik yük daha fazla olmaktadır [6]. 

 

Çalışma duruşlarının iş görenin kas-iskelet sağlığı açısından zararlı olup olmadığını 

belirlemek için söz konusu duruşların analiz edilerek değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 

kapsamda çalışmada literatürde yaygın bir şekilde kullanılan gözleme dayalı yöntemler açısal 

değerlendirmeleri ve yapısal özellikleri açısından eleştirel bir bakış açısıyla incelenmiş ve bu 

yöntemlerin avantaj ve dezavantajlarına değinilmiştir. 
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1. Çalışma Duruşları Analiz Yöntemleri 

 

Literatürde, çalışma duruşlarını değerlendirmek ve tehlike düzeylerini belirlemek için 

kullanılan yöntemler üç farklı sınıfa ayrılmaktadır: 

 

1. Direkt ölçüm yöntemleri (direct measurements methods), 

2. Gözleme dayalı yöntemler ve kontrol listeleri (observation methods and check lists), 

3. Öznel değerlendirme yöntemleri (self reported methods) 

 

Maliyet ve sonuçların kesinliği 3-1 arasında artarken, uygulama kapasitesi, genelleştirme 

imkânı da 1-3 arasında artmaktadır [7]. 

 

Direkt ölçüm yöntemleri, elektromiyografi, goniometre, biyomekanik analizler ve optik 

yöntemleri içermektedir. Bu yöntemler, kas aktiviteleri, eklem sapma açıları ve vücut 

hareketleriyle ilgili detaylı bilgiler vermektedir. Direkt ölçümler aynı zamanda, metabolik 

ölçümleri ve solunum yüklenmelerini de içermektedir. (Nabız atışı ve oksijen alımı gibi.) [7]. 

Bu yöntemler, vücudun belirli bileşimlerini değerlendirdikleri için sınırlıdır ve bazı 

durumlarda ölçümler çalışana rahatsızlık vererek, ölçümü yapılan açıyı etkileyebilmektedir. 

Ayrıca az sayıda çalışana uygulanabilmesinin, direkt ölçümlerin bir dezavantajı olduğu 

söylenebilir [8]. 

 

Öznel risk değerlendirme yöntemleri olarak anketler ve kontrol listeleri yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden literatürde sıkça yer alanlarından bazıları; İskandinav Kas-

İskelet Sistemi Anketi (Nordic Musculoskeletal Questionnaire) [9], Alman Kas-İskelet 

Sistemi Rahatsızlık Anketi (Dutch Musculoskeletal Discomfort Questionnaire) [10], Cornell 

Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Taraması (Cornell Musculoskeletal Discomfort Survey) [11], 

Vücut Rahatsızlık Haritası (Body Discomfort Map) [12], Hissedilen Çaba Derecesi (Rating of 

Perceived Exertion, RPE) [13], RPE’ye dayanan İsveç Mesleki Yorgunluk Envanteri 

(Swedish Occupational Fatigue Inventory, SOFI) [14]’dir. Bu yöntemlerin en önemli avantajı 

etkin, düşük kaynak kullanımı ve geniş kitlelere uygulanabilme kolaylığıdır [15]. 

 

Anket yöntemleri, iş görenlerin kendi deneyim ve düşüncelerinden de yararlanmaktadır. Bu 

tür yöntemler, daha pratik ve belirleyici olmaktadırlar. Ancak güvenilirlik ve geçerlilikleri 

diğer yöntemlere nazaran daha düşüktür [7]. Anket yöntemlerinde fiziksel maruziyetlerle ilgili 

bilgiler elde edilebildiği gibi iş yerindeki psikososyal faktörlerle ilgili bilgiler de 

toplanabilmektedir. Anketler web tabanlı da yapılabilmektedirler. Ayrıca anket 

yöntemlerinde, çalışanlara işlerini nasıl yaptıkları videodan izletilebilmekte ve anlık 

durdurmalarla çalışanlara işleriyle ilgili sorular yöneltilebilmektedir [16]. 

 

Gözlemsel yöntemlerde gözlemci, hareket aralığının birçok alt sınıfa bölünmesiyle 

oluşturulan, her bir eklem yerindeki pozisyonları içeren duruşsal sınıflandırma şemalarını 

kullanmaktadır. Gözlemci bu şemaları kullanarak; görsel algısı ile vücut parçasının nötr 

pozisyondan açısal sapmasını tahmin etmektedir [2]. Gözlemsel yöntemler; özel amaçlar için 

geliştirilmişlerdir, deneysel verilere dayanmamaktadırlar ve jenerik değillerdir. Birçok 

gözlemsel yöntem sadece birkaç eklem hareketini kapsamakta ve incelemektedir.  

 

Bilimsel düzeyde gözlem yöntemlerinin sınırları olmasına rağmen, geliştirilmeye devam 

edilmektedir. Çünkü zaman, maliyet ve kullanıcıya kolaylık sağlaması nedeni ile tercih 

edilmektedirler [17]. Gözlem yöntemleri genellikle, saha-alan araştırmalarında öznel 

değerlendirme yöntemleri ile direkt ölçüm yöntemleri arasında dengeleyici olarak 
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kullanılmaktadır [18]. Gözlem yöntemleri ve direkt ölçüm yöntemleri kullanılırken, kişi 

birçok defa incelenmelidir veya inceleme uzun süreler boyunca devam etmelidir. Ancak bu 

şekilde sağlıklı veriler elde edilebilmektedir [19]. 

 

1.1. Gözleme dayalı çalışma duruşu analiz yöntemleri 

 

Çalışmada gözleme dayalı yöntemler arasında literatürde en yaygın kullanılanları dikkate 

alınmıştır. Bu yöntemler Ovako Çalışma Duruşları Analiz Sistemi (Ovako Working Posture 

Analysis System-OWAS), Hızlı Üst Ekstremite Değerlendirme Yöntemi (Rapid Upper Limb 

Assessment-RULA), Hızlı Tüm Vücut Değerlendirme Yöntemi (Rapid Entire Body 

Assessment-REBA), Hızlı Maruziyet Değerlendirme Yöntemi (Quick Exposure Check 

Method), NIOSH (National Institue of Occupational Safety and Health) Kaldırma Eşitliği 

Denklemi (NIOSH Lifting Equation) verilebilmektedir. Aşağıda bu yöntemlerin avantaj ve 

dezavantajlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

 

Revize edilmiş NIOSH kaldırma eşitliği yöntemi bir seri değerin çarpılarak elde edildiği 

“Önerilen Ağırlık Limiti (Recomended Weight Limit-RWL)” değerini belirleyen 

matematiksel bir eşitlik kullanmaktadır. Yöntem, Amerika’da geliştirilen ve en iyi koşullar 

altında kaldırma limiti üst seviyesinin 23 kg. olarak belirlendiği bir yöntemdir. Söz konusu 

ağırlık limiti değeri, bütün çalışanlar için güvenli olan kaldırma ağırlığı limitidir. Bu ağırlık 

limiti ile işgücü, belirlenen dinlenme süreleriyle birlikte; 8 saatlik bir süre boyunca bel 

rahatsızlığı riski olmadan farklı görevleri yerine getirebilmektedir. Önerilen ağırlık limiti 

hesaplandıktan sonra “Kaldırma İndeksi (Lifting Index-LI)” hesaplanarak; yapılan kaldırma 

görevinin tehlikeli olup olmadığı belirlenmektedir.  

 

Yöntemin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için uygulayıcının özel bir eğitime tabi tutulması 

gerekmektedir [20]. Asimetri açısı ve kavrama katsayısı değerleri ise tamamıyla analizcinin 

değerlendirmelerine bağlı olarak belirlenmektedir. 

 

Bu yöntemin uygulanamayacağı bazı durumlar söz konusudur. Bu durumlar aşağıda 

sıralanmaktadır [21]: 

 

 Tek el ile yapılan kaldırma-indirme işlerinde, 

 8 saatten fazla yapılan kaldırma-indirme işlerinde, 

 Çömelerek ya da oturarak yapılan kaldırma-indirme işlerinde, 

 Sınırlandırılmış iş alanlarında yapılan kaldırma-indirme işlerinde, 

 Kısıtlı alanlarda yapılan kaldırma-indirme işlerinde, 

 Dengede olmayan yüklerle yapılan kaldırma-indirme işlerinde, 

 Taşıma yaparken, iterken veya çekerken yapılan kaldırma-indirme işlerinde, 

 Yüksek hızda yapılan kaldırma-indirme işlerinde (dakikada 30 defadan fazla), 

 Ayak ya da zemin destekli yapılan kaldırma-indirme işlerinde (ayakkabı tabanı ile zemin 

arasındaki sürtünme katsayısı 0,4’ten küçükse), 

 Kriko vb. desteği ile yapılan kaldırma-indirme işlerinde, 

 Uygun ortam koşulları olmadan yapılan kaldırma-indirme işlerinde (ortam sıcaklığı 19˚-26˚ 

dışındaysa) yöntem uygulanamamaktadır. 

 

Yöntem, paketleme, istifleme, depolama, hasta ve çocuk bakımı işlerine, inşaat sektöründe 

gerçekleştirilen muhtelif işlere uygulanabilmektedir. Bununla birlikte, yükün ve vücut 

bölümlerinin kaldırma ve indirme işlerindeki yerden yükseklikleri ve birbirlerine göre 

mesafeleri ölçümlendirilerek çarpan değerleri bulunduğu için yöntemdeki bazı çarpanların 
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belirlenmesinin objektif bir şekilde yapıldığı söylenebilir. Ayrıca yöntem çalışma sürelerini ve 

bu sürelere karşılık gelen mola zamanlarını da dikkate almaktadır. 

 

OWAS yöntemi ise 1974 yılında Finlandiya’da bulunan bir çelik fabrikasında iş etüdü 

mühendisi olarak görev yapan Finnishes Karu ve Kansi e Kuorinka tarafından geliştirilmiştir. 

Fabrikada, çalışanların işlerini yaptıkları sırada fotoğrafları çekilmiş ve bu fotoğrafların 

analizi sonucunda 84 farklı çalışma duruşu belirlenmiştir. Zorlanmaya neden olan duruşları 

incelemek için duruşlar, neden oldukları rahatsızlık dereceleri ve sağlık üzerindeki muhtemel 

etki seviyelerine göre hem fabrika çalışanları hem de ergonomistler tarafından 

puanlandırılmıştır [22]. Bu çalışma duruşları, daha sonra standartlaştırılmış ve “OWAS 

Çalışma Duruşları” olarak endüstride tatbik edilmiştir.  

 

OWAS yönteminde 4 gövde, 3 kol, 7 bacak duruşu ve 3 farklı yük seviyesi dikkate 

alındığında; 252 adet standart duruş ve yük kombinasyonu elde edilmektedir [23]. Bu 

yöntemle ilgili olarak eğitim bir kere alındıktan sonra, işgücünün çalışmasına engel olmadan 

gözlemler yapılarak; görev esnasında sergilenen duruşlar analiz edilebilmektedir. İş 

örneklemesine dayanan OWAS yöntemi, çalışma esnasında, duruşların sergilenme sıklıklarını 

ve bu sırada geçen süreyi tespit etmektedir [24]. OWAS uygulaması sonucu elde edilen 

bilgiler, rahatsızlanma riskini azaltmak için herhangi bir önleyici tedbirin gerekip 

gerekmediğini gösteren tehlike kategorileriyle karşılaştırılmaktadır. 

 

OWAS yöntemi göreceli olarak kullanımı ve öğrenilmesi kolay bir yöntemdir. Yöntemin 

içerdiği her bir vücut bölümüne ait skorlar, yapılan iyileştirmenin etkinliğini belirleyebilmek 

için; iyileştirme öncesi ve sonrası karşılaştırma yapmaya uygundur. Yöntem, farklı kullanıcı 

ihtiyaçlarına göre kolaylıkla özelleştirilebilmektedir [25]. 

 

Bununla birlikte OWAS yöntemi sağ ve sol üst ekstremiteyi ayrı ayrı değerlendirmemektedir. 

Boyun, dirsek ve bileklerin değerlendirmesi yöntem kapsamında bulunmamaktadır. Omuzlar 

için kullanılan duruş kodları kabaca belirlenmiştir. Zaman alıcı bir yöntemdir. Sıralı 

duruşlardaki tekrar sayısı ve geçirilen süreyi dikkate almamaktadır. Sıklık dağılımına dayanan 

karar kuralları isteğe bağlı ve keyfi olarak belirlenmektedir. Yöntemin kullanılması için özel 

bir eğitim gereklidir. Gözlem stratejisini oluşturmak uzmanlık gerektirmektedir [26]. 

 

OWAS yöntemi, inşaat sektöründe gerçekleştirilen işlere, sağlık sektöründeki bakım işlerine, 

taşımacılık sektöründeki işlere, otomobil tamir, bakım işlerine, depolama işlerine, kreyn 

operatörlerine, tarım çalışanlarına, balıkçılara, gemi inşası ile ilgili işlere, dağıtım merkezi 

çalışanlarına uygulanabilmektedir. 

 

REBA yöntemi, Higgnet ve McAtamaney tarafından geliştirilmiştir. Dinamik ve statik 

duruşlarda söz konusu olan yüklenmeyi ve insan-yük etkileşimini göz önüne alarak; 

işgücünün tüm vücudunun duruşsal riskini değerlendirmektedir. Yöntem vücudu Grup A ve 

Grup B olmak üzere iki bölüme ayırmaktadır. Grup A’da gövde, boyun ve bacak bölümleri 

yer alırken; Grup B’de üst kol, alt kol ve bilek bölümleri yer almaktadır. Yöntemde, her bir 

vücut bölümünün duruşu için skorlar yer almakta ve ilave değerlendirmeler için de yorumlar 

bulunmaktadır. Her bir vücut bölümünün duruşları, derecelendirilmiş hareket aralıklarına göre 

belirlenmektedir
 
 [27]. 

 

REBA yöntemi, hemşire, hasta bakıcı gibi bakım hizmeti veren sağlık personelinin ve diğer 

hizmet sektöründe çalışan personelin çalışma duruşlarının analizinde kullanılabilen bir 

yöntemdir. 
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REBA iş gücünü hızlı bir şekilde izleyerek değerlendirmekte, böylece tüm vücutta mesleki 

rahatsızlıkların ortaya çıkma olasılığını belirlemektedir. Sergilenen çalışma duruşu sırasında 

harcanan kas kuvvetini ve kas yorgunluğuna sebep olan işleri belirlemektedir. Yöntem işte 

aksama yaratılmadan uygulanabilmektedir. Gözlemcinin uygulamayı yapmak için yönteme 

ilişkin fazladan bilgisinin olması gerekmemektedir. 

 

Bununla birlikte REBA yönteminde görev, zamanın belli bir noktası için dikkate alınarak 

analiz edilmektedir. Vücut bölümlerinin hareket aralıklarını değerlendirirken belirli sınırlar 

söz konusudur. Bu yöntem, görevin süresini, dinlenme zamanını ve titreşimi dikkate 

almamaktadır. Yöntem, gözleme dayalı bir şekilde gerçekleştirildiği için elde edilen 

sonuçların kesinliği tartışmalıdır. Yöntem açısından farklı işlerde yapılacak uygulamalar için 

en iyi gözlem süresi ve gözlem aralıkları belirsizdir. Ayrıca vücudun farklı bölümleri için alt 

skorlar üretmemektedir [28]. Analiz edilen iş değişken görevlerden oluşuyor ise analizci 

hangi görevi analiz edeceğini belirlemek zorundadır [28]. 

 

JSI yöntemi, çalışma ortamında gerçekleştirilen işleri, distal üst ekstremite rahatsızlıkları riski 

açısından değerlendirmektedir ve Drs. Moore ve Gang tarafından 1995 yılında geliştirilmiştir. 

Yöntem, birçok montaj işinde yoğun olarak kullanılan el, bilek, üst kol ve dirsekte 

oluşabilecek rahatsızlıkların ortaya çıkma ihtimallerini belirlemektedir [29]. JSI yöntemi, 

sadece bir kuvvetin uygulandığı tek görevli işler için kullanılan bir yöntemdir. Ağır parçaların 

kaldırılması gibi birden çok kuvvet harcanmasını gerektiren görevleri içeren işlere 

uygulanmamaktadır [30]. 

 

JSI yönteminde, analizci “görev değişkenleri” olarak adlandırılan altı farklı risk faktörüne 

göre işleri değerlendirmektedir. Görev değişkenleri de “çarpan” denilen değerlerle ifade 

edilmektedir. Altı görev değişkeninin çarpımı sonucunda da “işte zorlanma indeksi (job strain 

index-JSI)” elde edilmektedir [30]. 

 

JSI yönteminde çalışanların işle ilgili değerlendirmeleri dikkate alınmaktadır [28]. Uygulanan 

kuvvetin süresini toplam iş süresi içindeki oransal değeri açısından dikkate almaktadır. Ayrıca 

işin yapıldığı tempo değerini de göz önünde bulundurmaktadır. 

 

JSI yöntemi sadece, distal üst ekstremitedeki sinir-kas rahatsızlıklarının ortaya çıkma 

olasılığını belirlemektedir. Yöntemde yer alan altı görev değişkeninin üç tanesi analizci 

tarafından öznel olarak değerlendirilmektedir. Çarpan değerleri, literatürdeki araştırmacıların 

profesyonel düşüncelerine dayanılarak oluşturulmuştur. Yöntemin uygulanabilmesi için 

zaman etüdü çalışmasının yapılması gerekmektedir [28]. Çalışanların işle ilgili 

değerlendirmeleri dikkate alındığı için sonuçlar yanlı olabilmektedir [28]. Kısa çevrim süreli 

iş istasyonu değerlendirmelerine daha uygundur [28]. El/biek durularının açısal değerleri 

gözleme dayalı bir şekilde belirlenmektedir. İşin hızı değişkeni de yine analizci tarafından 

değerlendirilmektedir. 

 

QECK yöntemi 1998’de İngiltere’de Surrey Üniversitesi’nde görev yapan Li ve Buckle 

tarafından geliştirilmiş ve 2003’de Woods, David ve Buckle tarafından yeniden gözden 

geçirilerek iyileştirilmiştir. Yaklaşık 200 sağlık ve güvenlik uygulayıcısının katılımcı 

yaklaşımıyla oluşturulan ölçeğin önemli özelliklerinden biri; değerlendirme sürecine çalışanın 

da katılımının sağlanmasıdır [31]. 

 

Yöntem, sırt, bilek, boyun duruşunu, hareket sıklığını, yapılan işin uzunluğunu, çalışılan 

ağırlığı, harcanan kuvveti, titreşimi, işle ilgili yaşanan stresi ve işin gerektirdiği görme 
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ihtiyacını dikkate alan bir yöntemdir. Yöntem, ergonomik iyileştirme öncesinde ve sonrasında 

kas-iskelet sisteminde söz konusu olan maruziyetleri değerlendirmektedir. Yöntemin 

uygulanması için 10–15 dakikalık bir eğitime ihtiyaç duyulmakta ve birkaç uygulamadan 

sonra yöntem, daha etkin bir şekilde kullanılabilmektedir [17]. QECK yöntemi, aynı işin 

farklı kişiler tarafından yapıldığı durumlarda oluşan zorlanmaları karşılaştırmak amacıyla da 

kullanılmaktadır. 

 

İki bölümden oluşan ölçeğin, gözlemciye ait bölümünde; çalışma esnasında bel, omuz/kol, el 

bileği/el, boyun duruş ve hareketleri için değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışana ait bölüm; 

elle kaldırılan ya da taşınan en fazla ağırlık, iş süresi, bir elle uygulanan en fazla kuvvet, işin 

gerektirdiği görsel dikkat, taşıt kullanma, titreşim, iş performansı ve iş stresi için 

değerlendirmelerden oluşmaktadır. Bunların birbiriyle etkileşiminden bir puanlama tablosu 

elde edilmektedir. Puanlara göre maruziyet düzeyi düşük, orta ve yüksek olarak 

belirlenmektedir [31].  

 

QECK Yöntemi, öğrenilmesi kolay, kullanımı hızlı, çalışanların da iş ile ilgili algılarını 

dikkate alan, vücudun farklı bölümleri için alt skorlar üretebilen pratik bir yöntemdir Bununla 

birlikte çalışanların görüşlerine yer verilmesi risk değerlendirmesi sonuçlarının yanlı olmasına 

da sebebiyet vermektedir [28]. 

 

RULA yöntemi, ilk olarak Nottingham Üniversitesi Mesleki Ergonomi Enstitüsü’nden Dr. 

Lynn McAtamney ve Dr. Nigel Corlett tarafından geliştirilmiş [32]. 

 

RULA, tekrarlı olarak yapılan işlere ve işi gerçekleştirirken yaşanan zorlanmalardan 

kaynaklanan üst beden rahatsızlıklarına odaklanmıştır. RULA analizi sonucunda elde edilen 

yüksek skorlar, yüksek risk seviyelerini göstermektedir. Ancak, yüksek skorlar her zaman işin 

tasarımında birçok problem olduğunu belirtmemektedir. Aynı şekilde, düşük skorlar da 

ergonomik bir riskin olmadığını göstermemektedir. Bu yöntem, sadece daha fazla dikkat 

edilmesi gereken çalışma duruşlarını veya risk faktörlerini belirlemektedir [32]. RULA 

yönteminin uygulama alanı, bilekler, alt kol, üst kol, dirsek, omuz, boyun ve gövdenin yer 

aldığı vücut alanlarıdır. 

 

RULA, iş gücünü hızlı bir şekilde izleyerek değerlendirmekte, böylece mesleki üst ekstremite 

rahatsızlıklarının ortaya çıkma olasılığını belirlemektedir. Sergilenen çalışma duruşu sırasında 

harcanan kas kuvvetini ve kas yorgunluğuna sebep olan işleri belirlemektedir. İşte aksama 

yaratılmadan uygulanabilmektedir. Gözlemcinin uygulamayı yapmak için yönteme ilişkin 

fazladan bilgisinin olması gerekmemektedir [33]. 

 

RULA yönteminde çalışma duruşu seçimi yapılırken; en fazla tekrar eden ya da en fazla süre 

ile sergilenen duruş belirlenmektedir. RULA yöntemi ile belli bir sürede vücudun tek bir yanı 

gözlemlenmektedir. Ancak, gözlemci isterse iki yanı birden gözlemleyebilmektedir [33]. Sağ 

ve sol yan bir arada gözlemlendiğinde elde edilen sonuçlar yaklaşık sonuçlar olmaktadır ve 

analiz fazla zaman almaktadır. Bilindiği gibi yöntem gözleme dayalı olarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, iki yanı aynı anda gözlem yoluyla değerlendirmek 

oldukça zor olmaktadır. 

 

RULA yönteminin odak noktası üst ekstremite ve gövdedir. Görev zamanın belli bir noktası 

için analiz edilmektedir. RULA yönteminde, hareket aralıklarını değerlendirirken belirli 

sınırlar söz konusudur. Örneğin, üst kolun 20˚ fleksiyonu düşük bir skorla sonuçlanırken 21˚ 

için durum belirsizdir. Bu yöntem, görevin süresini, dinlenme zamanını ve titreşimi dikkate 
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almamaktadır. Yöntemde, bacakların dizden bükülme açıları dikkate alınmamaktadır. Oysaki 

bu durum, operatörün yüke dayanım süresini büyük ölçüde etkilemektedir. Yöntem, gözleme 

dayalı bir şekilde gerçekleştirildiği için elde edilen sonuçların kesinliği tartışmalıdır. Yöntem 

açısından farklı işlerde yapılacak uygulamalar için en iyi gözlem süresi ve gözlem aralıkları 

belirsizdir. Vücudun farklı bölümleri için alt skorlar üretmemektedir [28]. İş değişken 

görevlerden oluşuyor ise analizci hangi görevi analiz edeceğini belirlemek zorundadır [28]. 

Yöntemin yüksek değişkenlikteki iş durumlarına adaptasyonu kötüdür [28]. 

 

RULA yöntemi, montaj işlerinde, üretim kapsamındaki işlerde, dikim işlerinde, depolama ve 

istifleme işlerinde, telefon ve ultrasound operatörlerinin işlerinde, bankacılık sektöründeki 

muhtelif işlerde, ofis işlerinde, diş hekimliği faaliyetlerinde ve halı dokuma faaliyetlerinin 

analizinde kullanılabilen bir yöntemdir. 

 

Yukarıda yer alan yöntemlere ilişkin açıklamalardan da görüldüğü gibi en iyi analiz yöntemi 

denilebilecek bir yöntem bulunmamaktadır. Literatür incelendiği zaman görülmüştür ki birden 

çok yöntemi karşılaştıran çalışmalarda bütün analiz yöntemleri aynı işler için aynı sonuçlara 

ulaşamamıştır ve yöntemlerin geçerlilik ve güvenilirlik durumları da tartışmalıdır [28]. Bu 

kapsamda gözleme dayalı yöntemlerin yukarıda yer verilen zayıf yönlerinin geliştirilmesi, 

geçerlilik ve güvenilirliklerinin arttırılması amacıyla ileri düzey algoritmalarla desteklenerek 

geliştirilmesi gerekmektedir. Literatür araştırıldığında hareket analizi ve görüntü işleme 

algoritmalarının bu yöntemlerde başarıyla kullanılabileceği belirlenmiştir. 

 

Aşağıda yer alan Tablo 2’de gözleme dayalı yöntemlerin özelliklerine ilişkin özet bilgiler yer 

almaktadır. 
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Tablo 2. Çalışma duruşu analiz yöntemleri özet tablosu 

Değerlendirme 

Kriterleri 
QECK JSI REBA RULA OWAS Revised NIOSH 

Başlık 
Quick Exposure 

Check 
Job Strain Index 

Rapid Entire Body 

Assessment 

Rapid Upper Limb 

Assessment 

Owako 

Working 

Posture 

Analyzing 

Revised National 

Institue and 

Occupational 

Health Lifting 

Equation 

Tipi Kontrol listesi 
Risk 

değerlendirme 
Risk değerlendirme Risk değerlendirme 

Risk 

değerlendirme 

Formüller yolu 

ile 

Ana özelliği 

İş gören 

cevapları ile ana 

vücut 

bölgelerindeki 

zorlanma 

seviyelerinin 

belirlenmesi 

İş görevleri için 

altı maruziyet 

faktörünün 

birleştirilmiş 

indeksi 

Değerlendirme için 

eylem seviyelerini 

kullanarak vücut 

duruşlarının ve 

kuvvetin 

kategorilendirilmesi 

Değerlendirme için 

eylem seviyelerini 

kullanarak vücut 

duruşlarının ve 

kuvvetin 

kategorilendirilmesi 

Vücut 

duruşları ve 

kuvvet için 

zaman 

örneklemesi 

Elle 

gerçekleştirilen 

işler için 

biyomekanik 

yüklenme ile 

ilişkili duruşların 

ölçülmesi 

Değerlendirilen 

vücut kısımları 

Sırt, eller, 

bilekler 

Distal üst 

ekstremite 

Gövde, boyun, 

bacaklar, kollar 

Gövde, omuzlar, 

kollar, boyun 

Sırt, baş, 

kollar, 

bacaklar 

Eller 

Gerekli olan 

araçlar 
Kontrol listesi 

Kamera ve 

kornometre 

idealdir fakat 

gerekli değildir. 

REBA formu ve 

tabloları 

RULA formu ve 

tabloları 
Software Hesap makinesi 
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Tablo 2 (Devam). Çalışma duruşu analiz yöntemleri özet tablosu 

Değerlendirme 

Kriterleri 
QECK JSI REBA RULA OWAS Revised NIOSH 

Referans 

Li G, Buckle P. 

Evaluating Change 

in Exposure to Risk 

for Musculoskeletal 

Disorders—A 

Practical Tool, 

Suffolk: HSE 

Books, 1999; 

CRR251. 

Moore JS, 

Garg A., The 

Strain Index: 

A Proposed 

Method of 

Analyzing 

Jobs for Risk 

of Distal 

Upper 

Extremity 

Disorders, 

American 

Industrial 

Hygiene 

Association 

Journal, 1995, 

56(5), 443-

458. 

Hignett S, 

McAtamney L., 

Rapid Entire Body 

Assessment 

(REBA), Appl 

Ergon., 2000, 31, 

201–205. 

Mctamney, L. and 

Corlett, E. N., 

RULA: A Survey 

Method for The 

Investigation of 

Work-related 

Upper Limb 

Disorders, 

Applied 

Ergonomics, 

1993, 24(2), 91-

99. 

Karhu O, Kansi 

P, Kuorinka I., 

Correcting 

Working 

Postures in 

Industry: A 

Practical Method 

for Analysis. 

Appl Ergon., 

1977, 8, 199–

201. 

Waters T, Putz-

Anderson V, Garg 

A, Fine L., Revised 

NIOSH Equation 

for The Design and 

Evaluation of 

Manual Lifting 

Tasks, Ergonomics, 

1993, 36, 749–766. 

Duruş  X X X X  X 

Yük/Güç X X X X X X 

Hareket Sıklığı X X X X - X 

Süre  X X - - - X 

Titreşim - - - - - - 

Eğitim 

gereksinimi 
- X - - X X 
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2. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Gözleme dayalı yöntemlerin, güvenilirlik ve geçerlilik yönünden daha sağlıklı sonuçlar 

verebilmesi, gözlemciye bağımlılıktan kurtulabilmesi, farklı işlerde kullanılabilmesi ve en iyi 

gözlem süresi ve gözlem aralığı bilgilerine ulaşılabilmesi amaçlarıyla bu yöntemlerin ileri 

düzey algoritmalarla desteklenerek geliştirilmesi gerekmektedir. Bu tür yöntemlere ileri düzey 

gözlem yöntemleri denilebilmektedir. Bu yöntemler ile her bir vücut bölümünün çalışma 

duruşu skorları, gözlemcinin sübjektif yargılarına göre değil, ileri düzey algoritmalar 

sayesinde objektif ölçümlere göre belirlenecektir. Böylece, gözlem ile ulaşılan sonuçlardan 

daha kesin ve sağlıklı sonuçlarla çalışma duruşu/duruşları değerlendirilecektir. 

 

Bu yöntemlerde işin belli bir anı analiz edilebildiği için bilgi kaybı yaşanmaması adına iş 

sürecinin tümüyle video kaydı alınmalıdır. Yine aynı amaçla duruş değerlendirmeleri 

kaydedilen video, fotoğraf çerçevelerine ayrılarak yapılmalıdır. Kullanıcının kendisi, çerçeve 

hızını analiz etmek istediği değerlere göre (parametrik olarak) seçebilmelidir. (Örneğin; 1 

sn.’de 29 çerçeve gibi (29 fps-frame per second)) Böylece çalışanın bir iş döngüsü içerisinde 

sergilediği bütün duruşlar analiz edilebilir. 

 

İleri düzey gözlem yöntemleri ile analiz edilen vücut bölümlerinin her biri için en uzun 

süreyle sergilenen ya da en sık tekrar eden çalışma duruşu, otomatik olarak belirlenebilir. 

Böylece mevcut durumda, gözleme dayalı bir şekilde gerçekleştirilen analiz edilecek çalışma 

duruşunu belirleme işlemi için zaman harcanmasına ya da karar zorluğu yaşanmasına gerek 

kalmayacaktır. Yine bu yöntemlerle muhtelif vücut bölümleri tarafından en tehlikeli biçimde 

sergilenen çalışma duruşu da otomatik olarak belirlenebilir ve skorlarla grafiksel olarak 

gösterilebilir. Böylece, gözlemcinin en tehlikeli çalışma duruşunu belirleme sorunu ortadan 

kalkar ve sübjektiflik önlenmiş olur. 

 

Yine bu yöntemler sayesinde iş döngüsü içerisinde, belirli sürelerde analiz yapılmak 

istendiğinde; kullanıcı tarafından belirlenecek analiz süreleri yazılım destekli analiz aracına 

girilerek değerlendirme otomatik olarak yapılabilir. (Örneğin 1 saatlik bir video görüntüsünü 

kullanıcı 10’ar dk.’lık sürelerde ya da 20’şer dk.’lık sürelerde analiz etmek isteyebilir.) 

Böylece, kullanıcı tarafından farklı sürelerde analiz yapılabilmesi için, iş gücü ve zaman 

harcanmasına gerek kalmaz. Ayrıca, farklı analiz sürelerinde değerlendirmeler yapılmasının 

sonuçlar üzerindeki etkisi de görülebilir. Bu yöntemler ile her bir farklı analiz süresinde 

yapılan değerlendirmelerde, sergilenen duruşların kapsadıkları zamanlar ve yüzdeleri de 

otomatik olarak hesaplanabilir. Söz konusu zaman yüzdeleri ve sergilenen çalışma 

duruşlarının kapsadıkları süreler göz önüne alındığında; en uzun süre ile sergilenen çalışma 

duruşunun mu yoksa en tehlikeli ancak daha az bir süre ile sergilenen çalışma duruşunun mu 

rahatsızlık riskini arttırdığı bilgisine ulaşılabilir. 

 

Gözleme dayalı yöntemler, özü itibariyle vücudun sağ, sol ya da her iki yanının analiz 

edilmesine imkân sağlamaktadır. Ancak, gözleme dayalı bir şekilde uygulandığı için tek bir 

yanın analiz sonuçlarının dahi sübjektiflik içerdiği ve kesinlik arz etmediği düşünülürse; bir 

gözlemcinin vücudun her iki yanını gözlemlemesinin ne derecede sağlıksız olacağı ve fazla 

zaman alacağı anlaşılmaktadır. İleri düzey gözlem yöntemleri sayesinde söz konusu problem 

ortadan kalkacaktır. Analiz aracı, vücudun hem sağ, hem sol hem de her iki yanını kolaylıkla 

değerlendirme imkânı sağlayacaktır. 

 

Gözleme dayalı yöntemlerde, analiz edilen işin detaylı bir şekilde raporlanması mümkün 

olmadığı için işe ilişkin kapsamlı bilgiye ancak uzun gözlem süreleri sonucunda, görsel olarak 
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ulaşılabilmektedir. İleri düzey gözlem yöntemleri sayesinde, incelenen işin tüm detaylarıyla 

raporlanabilmesi sağlanabilecektir. Böylece, işin kısa bir sürede iyi bir şekilde analizi 

gerçekleştirilebilecektir. 

 

Ayrıca ileri düzey gözlem yöntemlerinin sağlayacağı raporlama sistemi, literatürde bir 

eksiklik olarak tespit edilen en iyi gözlem süresi ve aralığı bilgilerine ulaşma imkânı da 

sağlayacaktır. Literatürde gözleme dayalı yöntemlerde ne kadar süre ile ve hangi aralıklarda 

gözlem alınması gerektiği konusunda bir fikir birliği mevcut değildir. Araştırmacılar 

yaptıkları çalışmalarda, gözlem süresi ve gözlem aralığı kabulü ile ilgili olarak, ya daha 

önceki çalışmalara atıfta bulunmakta ya da kendi sezgilerine göre kabuller yapmaktadırlar. Bu 

konularda genelleştirilebilecek kurallara veya standart değerlere ulaşabilmek için çok sayıda 

ve farklı özelliklerdeki işler üzerinde analizlerin yapılması gerekmektedir. İleri düzey 

algoritmalar ile söz konusu çalışmaların gerçekleştirilmesinin çok daha kolay olabileceği 

değerlendirilmektedir. Yine, raporlama sistemi sayesinde birden çok videonun çalışma 

duruşları açısından karşılaştırılabilmesi mümkün olacaktır. Bu sayede, aynı işe ilişkin farklı 

çalışanların sergiledikleri çalışma duruşları analiz edilebilecek ve karşılaştırmalı sonuçlar 

raporlanabilmektedir. 

 

Literatürde gözleme dayalı yöntemler adına uygulayıcının yöntemi kullanmak için herhangi 

bir eğitime ihtiyaç duymaması bir avantaj olarak belirtilmektedir. Oysa yapılan çalışmalar 

incelendiğinde görülmüştür ki; vücudun farklı bölümlerine ait açısal değerlendirmelerin 

yapılabilmesi için uygulayıcının iyi bir analiz yeteneğine sahip olması ve daha önce birçok 

kez yöntemi uygulamış olması gerekmektedir. Çünkü vücut bölümlerinin açısal hareketlerine 

ilişkin değerlendirmelerdeki bir derecelik sapma skor değerlerini arttırmakta ya da 

azaltmaktadır. Bu durum da, nihai skoru etkileyerek; yapılan işin tehlike seviyesinin yanlış 

belirlenmesine yol açmaktadır. Bununla birlikte; gözlem yolu ile hassas açısal 

değerlendirmelerin yapılması da zorluk ihtiva etmektedir. Ancak ileri düzey gözlem 

yöntemlerinde uygulayıcının analizi başlatması ve raporları alması işe ilişkin değerlendirme 

yapması için yeterli olacaktır. 

 

Gözleme dayalı yöntemler (RULA ve REBA yöntemlerinde) incelendiğinde vücut 

bölümlerine ilişkin yaklaşık opsiyonel değerlendirmelerin yapıldığı görülmüştür. Örneğin; 

gövdenin dönme ve yana eğilme opsiyonlarında, herhangi bir açısal sınır belirtilmemiştir. 

Gövdenin az ya da çok yana eğilmesi ya da dönmesi eşit skorla sonuçlanmaktadır. Aynı 

durum vücudun diğer bölümleri için de geçerlidir. Bu konuyla ilgili araştırmalar yapılarak 

opsiyonel hareketler için açısal limitler belirlenmelidir. Bu limitler ileri düzey gözlem 

yöntemlerine de yansıtılarak analizleri kolaylıkla yapılabilir. 

 

Tüm bu avantajlarına rağmen ileri düzey gözlem yöntemlerinde, çalışma duruşlarına ilişkin 

açısal hareketler ve yöntem kapsamındaki opsiyonel durumlar açısından çok hassas 

analizlerin gerçekleşmesi mümkündür. Örneğin, gövdenin düşey ekseninden bir piksel 

oranında sapması dahi, gövdenin yana eğilme opsiyonunun varlığı olarak tanımlanacaktır ve 

skor değerlerini arttıracaktır. Bu kapsamda “vücut desteği” olarak ifade edilen açı değerlerinin 

de yazılıma dahil edilerek skorlama yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu tür yöntemler 

geleneksel yöntemlere göre daha maliyetli olacak ve yapılandırılması için uzman personele 

ihtiyaç duyacaktır. 

 

Bununla birlikte Revize Edilmiş NIOSH Kaldırma Eşitliği ve JSI yöntemi gibi çarpan 

değerleriyle çalışan yöntemlerde ise çarpanların belli bir kısmı (açısal değerlendirmeler, işin 

hızı vb.) yine analizcinin değerlendirmesine bırakılmıştır. Sadece mesafe, yükseklik ve yükün 
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ağırlığı çarpanları objektif olarak ölçülebilmektedir. Bu kapsamda söz konusu yöntemlerde de 

sübjektiflik önlenememektedir.  
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ÖZET 

 

Son yıllarda iş güvenliği ile ilgili yapılan çalışmalara büyük önem verilmesine rağmen 

ülkemizde yapılan çalışmalar gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Yapılan yasal 

düzenlemelerle iş kazalarının önlenmesi yetersiz kalmaktadır. Yasal düzenlemelerin yanında 

İş kazalarının yaşandığı birçok alan da bu konularla ilgili araştırmalar yapılarak işçilerin ve 

işverenlerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir. İş Kazası ve Meslek Hastalıkları 2012 

İstatistiklerine göre makine ve ekipman imalatı alanında 2235 adet iş kazası olduğu 

görülmektedir. İmalat sanayinde torna tezgâhının önemli bir yere sahip olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda bu tezgâhın iş güvenliği açısından incelenmesi önem arz etmektedir. İş 

kazalarının nedenlerinden büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğu bilinmektedir. İmalatta 

çalışanların bilinçlendirilip kurallara uymaları sağlanarak kazalar önlenebilmektedir. Bu 

çalışmada gerek insan kaynaklı gerekse makine kaynaklı oluşabilecek kazaların neler olduğu 

ve bu kazalara ne tür önlemler alınabileceği üzerinde durulmuştur 

Anahtar kelimeler: Torna tezgâhı, İş kazası, İş güvenliği 

ABSTRACT 

In recent years, studies related job security has been given great importance to the Studies 

conducted in our country is far behind that of developed countries. Besides the legal 

regulations in many areas work accidents that occurred with an extensive research related to 

these subjects is needed raising awareness of workers and employers. Work Accident and 

Occupational Diseases in 2012 according to statistics in the field of machinery and equipment 

manufacturing 2235 pcs is seen that of work accidents. Manufacturing industry has an 

important place in the turning lathe considering this workbench is examined in terms of job 

security is of great importance. Major portion of the causes of work accidents are known to be 

of human origin. In manufacturing employees ensuring comply with the rules to raise 

awareness accidents can be prevented. In this study human source or machine source of 

accident that may occur and what measures can be taken to the accident emphasized. 

Key words: Turning lathe, Work accident, Job security 
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1.GİRİŞ 

Son yıllarda gelişen üretim teknolojilerine paralel olarak, işçi sağlığı ve güvenliği de önem 

kazanmıştır. Sanayinin birçok kolunda iş kazası ihtimal dahilindedir ancak bu risk makine 

sektöründe biraz daha artmaktadır. İstatistiksel verilere göre Makinecilik sektöründe meydana 

gelen kazalar 2008 yılında %12’lik bir kısmı oluşturmaktadır. Bu oran 2012 yılına 

gelindiğinde %38’lere kadar çıkmaktadır [1]. 

 

Talaşlı imalat sektöründe en çok kullanılan tezgâhlardan biri torna tezgâhıdır. Torna tezgâhı 

üzerinde hareketli çok fazla parça barındırmakta olup bu nedenle çok fazla tehlike arz 

etmektedir. Makine yaptığı işler sebebiyle çok hızlı çalışmakta, bu da dönen parçalardan 

birinin fırlaması halinde çok ciddi yaralanmalara ya da ölüme sebebiyet verebilmektedir. Bu 

yüzden tezgâhta çalışma esnasında çok fazla güvenlik önlemi gerekmektedir. 

 

Bu çalışmada; makinecilik sektöründe imalatın önemli bir parçası olan üniversal torna 

tezgâhında insan ve makine kaynaklı oluşabilecek kazalardan, bu kazaların önlenmesi için 

alınabilecek önlemlerden bahsedilmiştir. 

 

2. TORNA TEZGÂHINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZALARI VE ÖNLENMESİ 

2.1 Makinecilik Sektöründe İş Kazalarının Sebepleri  
 

Makinecilik sektöründe iş kazalarına sebep olan çok fazla faktör vardır. Bunlar kişiye bağlı 

sebepler, çalışma ortamına bağlı sebepler olabilir. Ancak, iş kazalarının oluşmasına neden 

olan etkenlerin tümü temel iki etkene indirgenebilir.  Bunlar işyerlerindeki güvensiz durumlar 

ile çalışanların yaptığı güvensiz davranışlardır. Güvensiz durumlar ve davranışlar Tablo 1’de 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 1.güvensiz durum ve davranışlar [2]. 

 

İŞ KAZALARININ NEDENLERİ 

GÜVENSİZ DURUMLAR 

 Koruyucusuz makine ve tezgâhlar 

 Güvensiz çalışma yöntemi 

 Güvensiz ve sağlıksız çevre koşulları 

 Topraklanmamış elektrik makineleri 

 İşe uygun olmayan el aletleri 

 Kontrol ve testleri yapılmamış 

basınçlı kaplar, kaldırma makineleri 

 Tehlikeli yükseklikte istifleme 

 Kapatılmamış boşluklar 

 İşyeri düzensizliği 

 

 

GÜVENSİZ DAVRANIŞLAR 

 İşi bilinçsiz yapmak 

 Dalgınlık ve dikkatsizlik 

 Makine koruyucularını çıkarmak 

 Tehlikeli hızla çalışmak 

 Görevi dışında iş yapmak 

 İş disipline uymamak 

 İşe uygun makine ve alet 

kullanmamak 

 Yetkisiz ve izinsiz olarak tehlikeli 

bölgede bulunmak 

 Kişisel koruyucuları kullanmamak 

 Ehliyetsiz ve tehlikeli hızda araç 

kullanmak vb. 

 

 

İş yerindeki güvensiz durumlar; üretim sürecinde kullanılan teknolojinin ve üretim araçlarının 

niteliğinden, iş düzensizliğine, bakım ve kontrollerin noksanlığından denetim ve yönetim 



hatalarına, depolama ve istifleme yanlışlıklarından sağlıksız çevre koşullarına kadar birçok 

etkenden dolayı ortaya çıkmaktadır. 

İnsanın bedensel ve zihinsel gücünü dikkate almadan iş yükünün düzenlenmesi ve çalışma 

hızının saptanması sonucunda insanın makine ile uyumlu bir şekilde çalışması olumsuz yönde 

etkilenmekte ve güvensiz davranışlar ortaya çıkmaktadır [2]. 

İş kazaları, olayın meydana gelme şekline, olay sonucu oluşan zararın niteliğine, kaza 

olayının sonuçlarına bağlı olarak değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. 

 

2.2 Üniversal Torna Tezgâhının Genel Tanıtımı 

 

Üniversal torna tezgâhı; kendi ekseni etrafında veya bir eksen etrafında dönen, iş parçaları 

üzerinden, kalem adı verilen kesici yardımı ile talaş kaldırma işlemi yapan tezgâhlardır [3]. 

Üniversal tornalar genel üretim makineleridir. Kaba ve ince olarak boydan boya tornalama, 

delme ve delik tornalama, her türlü standart vidaların açılması, konik ve profil tornalama yay 

sarma ve eksantrik tornalama gibi işlemler üniversal tornalarda başarı ile yapılır [4].Üniversal 

torna tezgâhını tanımlayan genel gösterim Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Üniversal torna tezgâhı [3]. 

Tornalama tek uçlu bir kesici takımla gerçekleştirilen, silindirik parçalar üreten, birçok 

durumda döner bir iş parçası ve sabit bir takımın kullanıldığı bir işlemdir. Yaygın kullanım 

alanına sahip, gelişmeye açık uygulamalarda çeşitli faktörlerin büyük bir hassasiyetle 

belirlenmesini gerektiren, optimize edilmiş bir yöntemdir [5]. 

 



2.3 Torna Tezgâhında Meydana Gelebilecek İş Kazaları ve Alınabilecek Önlemler 

  

Üniversal torna tezgâhında üretim esnasında en sık yaşanabilecek kazalardan biri dönen 

parçaların (torna aynası ya da üretilen parça) fırlamasıdır. Böyle bir kazanın önüne geçmek 

için aynanın ve parçanın bağlamasının iyi yapılması ve bağlandıktan sonra bir kez daha 

kontrol edilmesi gerekmektedir. Üniversal torna tezgâhına iş parçasının bağlanış şekli Şekil 

2’de gösterilmiştir. Ayrıca çalışma alanındaki tezgahların yerleşimi de iş kazalarının 

önlenmesinde önemli bir etkendir. Özellikle üniversal torna tezgâhı atölyede yerleştirilirken 

diğer tezgâhlarla aralarında güvenli bir mesafe bulunmalıdır. Torna tezgâhından fırlayacak 

parçaların diğer tezgâhlarda çalışan kişileri etkilemesini önlemek amacıyla gerekli durumlarda 

iki tezgâh arasına bölme konulabilir.  

Operatörün güvenli bir şekilde çalışması ortamın ışık alma durumuyla yakından ilgilidir. 

Ortamdaki fazla ışık gözleri yorarak kişinin dikkatini dağıtırken, ortamın ışığının az olması 

ise kişinin yanlış yapmasına neden olur. 

                    

Şekil 2.Torna aynasına iş parçasının bağlanması [3]. 

Bir diğer kaza tehlikesi ise ayna anahtarının, ayna üzerinde unutulması sebebiyle meydana 

gelmektedir. Unutulan anahtar makinenin hızla dönmeye başlamasıyla fırlayarak ciddi bir 

kazaya sebebiyet verebilir. Bunu önlemek için bazı önlemler alınabilir. Örneğin sensörlü bir 

kapak konularak, anahtar üzerinden alınmadan makinenin çalışması engellenebilir ya da 

operatörün parçayı bağladıktan sonra mutlaka kontrol etmesi sağlanabilir. Bunun için 

makinenin yanına uyarıcı bir levha konulabilir. Şekil 3’ te ayna üzerinde unutulan anahtar 

gösterilmiştir. 



 

Şekil 3. Ayna anahtarının ayna üzerinde unutulması [3]. 

 

 

Şekil 4. Ayna koruyucu sensörlü kapak  

Makine çalışma prensipleri nedeniyle çok fazla talaş çıkarmaktadır. Bu çıkan talaşlar çok 

sıcak ve keskin olduklarından operatöre ve etraftaki çalışanlara zarar verebilirler. Bunun 

önüne geçmenin yolu ise çeşitli koruyucu ekipmanlardır. İlk olarak operatör gözüne 

gelebilecek bir talaşa karşı gözlük veya yüz siperi kullanmalıdır.  

Koruyucu kapak 



 
Şekil 5. Kişisel donanımlar  

Diğer çalışanları sıçrayan talaşlardan korumak için de tezgâha önüne koruyucu bir kapak 

takılmalıdır. Kullanılan bu bariyerlerin malzemeleri sıçrayan veya fırlayan parçaların 

darbelerine karşı dayanıklı olmalıdır [6]. Şekil 6’da örnek gösterilmiştir.   

 

 
 

Şekil 6. İşlem sırasında oluşan talaşlar ve talaşların dağılmasını önleyen bariyer 

Tornalama esnasında oluşan sürekli talaşların temizlenmesi esnasında bir takım iş kazaları 

oluşabilmektedir. Özellikle bazı uzun talaş çıkaran malzemelerin tornalamasında dikkat 

edilmelidir. Tornalama esnasında iş parçasına dolanan talaşlar mutlaka tezgâh durdurulduktan 

sonra yapılmalıdır. Tezgâh hareket halindeyken talaş temizlenmeye çalışılırsa çok büyük 

kazalara yol açabilir. Talaş temizliği tezgâh durdurulduktan sonra uygun bir eldiven ile 

temizleme çubuğu kullanılarak yapılmalıdır.  

 

Şekil 7. Torna tezgâhında oluşan talaş [7]. 



Operatörün maruz kalacağı bir diğer tehlike ise giydiği kıyafetlerinin ya da üzerindeki 

herhangi bir aksesuarının makineye dolanmasıdır. Çok ciddi bir kaza riski oluşturan bu durum 

kesinlikle önlem almayı gerektirmektedir. Doğal olarak alınacak ilk önlem bu tarz 

aksesuarları kesinlikle çalışma esnasında takmamaktır. Ayrıca operatör, sarkmaması için 

kollarına lastik geçirilmiş önlük giymelidir. Şekil 8’de bu konu ile ilgili iş kazasına bir örnek 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 8. İş önlüğünün aynaya dolanması sonucu iş kazası [8]. 

Torna tezgâhında üretim yapılırken kullanılan malzemeler belli bir ağırlıktadır ve yere 

düştüklerinde yaralanmalara sebep olabilirler. Ezilmelere karşı parmakları koruyan metal uçlu 

koruyuculu ayakkabılar giyilmelidir. Yapılan denemelerde bu koruyuculu ayakkabıların beş 

tonluk yük altında bile ayakları koruduğu görülmüştür. Bundan korunmanın en doğal yolu bu 

iş yapılmış özel koruyucu ayakkabılar giymektir [9]. 

 

Şekil 9. İş önlüğünün aynaya dolanması sonucu iş kazası [9]. 

Çalışma esnasında operatör ile tezgâh arasında belirli bir mesafe bulunmalıdır. Dönen miller 

operatöre zarar verebilir. 

Üretilen parçanın ölçü kontrolü da aynı şekilde tezgah tamamen durduktan sonra yapılmalıdır. 

Torna tezgâhında işlenecek parça şekline göre bağlama ekipmanı ve bağlama yöntemi 

seçilmelidir. Torna aynasını çıkarmak veya yerine takmak için bir aletten, kaldırma için 

uygun kaldırma ekipmanından yararlanmalıdır. Aksi takdirde düşen ayna ve ekipmanlar 

çalışana zarar verebilir. Şekil 10’ da ayna yerleşimini gösterilmiştir.  



 

Şekil 10. İş önlüğünün aynaya dolanması sonucu iş kazası [3]. 

Çalışma esnasında operatöre zarar vermemesi için tezgâh altında ve civarında bulunan takım, 

alet, edevat ortadan kaldırılarak yerli yerine konmalıdır. 

Elektrik bağlantılarındaki hatalar ve arızalar çalışan kişiler için büyük tehlike arz etmektedir. 

Tezgâhlar mutlaka topraklı bağlantı yapılmalı ve elektrik arızası varsa bu arızalar derhal 

giderilmelidir. 

3.SONUÇ 

İş kazalarının nedenlerinden büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğu bilinmektedir. İmalatta 

çalışanların bilinçlendirilip kurallara uymaları sağlanarak kazalar önlenebilmektedir. Ayrıca 

çalışanlar çalıştıkları makinelerin bakım talimatlarına göre bakım ve onarımının yapılmasını 

sağlayarak bu makinelerin bakımsızlığından kaynaklanan kazaların oluşmasına engel 

olmalıdır. 

Gelişen imalat teknolojileri, iş güvenliği tüzük ve yönetmelikleri gereği işverenler iş yerinin 

sürekliliği ve çalışanların sağlığı açısından iş güvenliğine büyük önem vermek zorundadırlar. 

Bunun için çalışanlara verilmesi gereken eğitimlere önem verilmeli, kişisel koruyucu 

ekipmanların kullanımı denetlenmeli ve makinelerle ilgili güvenlik tertibatları sağlanmalıdır. 

İşyerlerindeki makinalarda ve tezgâhlarda alınacak güvenlik tedbirleri İşçi Sağlığı Ve İş 

Güvenliği Tüzüğünün beşinci kısım ikinci bölümünde 142-201 maddeleri arasında 

bildirilmiştir [10]. 

 

Ayrıca çalışma alanında olabilecek çeşitli tehlikelere karşı uyarı levhaları asılarak güvenlik 

önlemleri sürekli bilinçaltında tutulmalıdır. 
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