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    SUNUŞ

İş sağlığında temel amaç; çalışma hayatında çalışanların sağlığını olumsuz yönde 

etkileyebilecek hususların önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, güvenli bir ortamda 

çalışmanın sağlanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışan sağlığının korunmasıdır. 

Gelişmiş ülkeler yasal önlemlerle sorun çözümüne yönelik oldukça ilerlemiş durumdayken, 

sanayileşme açısından gelişimini tamamlamamış ülkelerde problemler artarak devam etmektedir. 

Çalışanların sağlık ve güvenliğinden devlet asli sorumludur. İş yaşamında devlet, çalışanlar, 

işverenler ve sendikalar ile birlikte işyeri hekimleri - iş güvenliği uzmanları ve onların meslek 

örgütleri bu alanın sosyal taraflarıdır. Önlem alındığı takdirde iş kazalarını engellemek mümkün 

olmasına rağmen, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO, 2009) yaptığı açıklamalara göre dünyada 

her yıl ortalama 270 milyon iş kazası meydana gelmekte, her 15 saniyede bir işçi yaralanmakta ve her 

gün yaklaşık 6 bin 300 kişi iş kazası veya meslek hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirmektedir. 

Maddi kayıplar telafi edilebilse kaybedilen hayatları geri getirmek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle 

iş sağlığı ve güvenliği için alınacak tedbirler, bir maliyet olarak değil iş yerlerinin daha huzurlu, 

çalışanların daha mutlu ve işletmelerin daha verimli olabilmesi için öncelikli olarak görülmelidir. 

Çalışma yerlerinde meydana gelen iş kazalarının insan odaklı olduğu düşünülse de, bireyin 

çalışma ortamı, insan–makine, makine–insan uyumunun sağlanması gibi etkenler göz önüne alınarak 

tehlikeli olabilecek durumlar, çalışma alanları ve ortamları belirlenmelidir. Bununla birlikte ülkemizde 

mevzuatlarla işçi sağlığı ve güvenliği çalışmaları yürütülmekte, toplum bilincini artırma yönünde 

kamu spotları yayınları yapılmaktadır. Her geçen gün yadsınmayacak ilerlemeler kaydedildiği bir 

gerçektir.  

Akademik anlamda, İş sağlığı ve güvenliği anlamında yapılan çalışmalar, uygulamanın hukuki 

boyutunu irdelemeli, yönetmeliklerin uygulanabilirliği varsa boşluklar tespit edilmelidir. İnsan hakları 

evrensel beyannamesi 23. maddesinde “herkesin kendi özgür seçimiyle belirlediği iş yerinde adil ve 

elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” denilmektedir, işçi sağlığı ve güvenliğinin 

sürdürebilmesi açısından, akademik çalışmaların önemi büyüktür. Bu anlamda yapılan çalışmaların 

sonuçları ilgili bakanlıkla da paylaşılmalı daha güvenli bir iş ortamına sahip Türkiye’ye ulaşmalıyız. 

Amaçlarımızı gerçekleştirme adına bizlerden destek ve katkılarını esirgemeyen kurum, 

kuruluş, firma ve kişilere Kongremiz düzenleme, Yürütme ve Danışmalar kurulları ile Kongre 

Sekretaryasına teşekkür ederiz. 
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GÜVENLİK İŞARET VE LEVHALARINDA “ETKİN TASARIM” VE 

“ANSI Z535” STANDARDI 

 

ÖZET 

Güvenlik işaret ve levhaları, “zorunluluk değil gönüllük esası ile” hareket etmenin 

kısaca “Kültüre” içerilmenin temel bileşenlerinden biridir. Görece korunaklı ortam olarak 

evden ayrılan kreş çağındaki bir çocuğun ilk karşılaştığı “sokak-yuva-servis aracı” gibi 

birincil sosyal alanları ve ötesinde kent kurgusu içinde temel “güvenlik” gereklerini sağlayan 

“işaret ve uyarı levhaları” hayatımızın içinde yöneten, yönlendiren durumdadır. Çalışma 

hayatında ise işyeri güvenlik kültürünü en iyi yansıtan ip uçlarından biridir. Algılama dış 

uyaranlara bağlı olarak bilinçli ve bilinçsiz olarak gelişir. Bugün, araç ve yaya trafiğinde 

kırmızı ve yeşil arasındaki fark, elimiz ve ayağımız arasındaki fark kadar nettir zihnimizde. 

Çünkü bu bilginin içine doğmuş nesilleriz. Lakin, aynı netliği İş Sağlığı ve Güvenliği için 

kullanılan işaret ve levhalar için söylemek mümkün değil. Çünkü “güvenlik işaretlerinin 

gerek sosyal hayat gerekse iş yeri kültürü içinde kullanımı” geleneksel bir kültürün parçası 

olarak değil, zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Standard gözetmeden yan yana alt alta 

asılmış bir dizi levhadan ibaret uyarı, dikkat işaretlemeleri, yarardan çok zarar getirmekte ve 

işçinin ”güvenliği” için gereken algıyı oluşturmadığı gibi kafa karışıklığına neden olmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında amaç, güvenlik kültürünün en önemli bileşenlerinden biri olan 

güvenlik işaret ve levhalarının daha etkin algılanmasına yönelik yapılan çalışmaları 

irdelemektir. 

Bu amaç ile yıllara göre güvenlik işaret ve levhalarındaki değişimler incelenmiş ve 

Amerika Ulusal Standardlar Enstitüsü (American National Standard Institute, ANSI) ile 

Amerika Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Ajansının (Ocupational Safety & Health Agency, 

OSHA) ortak çalışmaları ile oluşturulan ve 2013’ün ikinci yarısından beri yeni hali ile 

yürürlükte olan “ANSI Z535” standardındaki uygulamalar incelenmiş ve geçmiş uygulamalar 

ile farkı ortaya konmuştur. 

İşte sağlık-güvenlik başlığında ülkemizin gelecek nesillere hazır hale getirilmesinde 

yapılacak sayısız çalışmadan birinin de işaret ve levhalar konusunda olduğu düşünülmekte 

olup, kültürel alt yapının oluşmasında sosyal hayata içerilmiş “standardlar” ile çocuk yaşta 

algının gelişeceği ve “güvenlik kültürüne” zemin hazırlanacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Güvenlik İşaret ve Levhaları, ANSI, OSHA 
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ABSTRACT 

The safety signs and labels are one of the fundamental components of acting “with the 

principle of volunteering but not as compulsorily” and in short that of the involved in the 

“Culture”. The primary social areas such as “street-nursery-service bus” as encountered firstly 

by a child in kindergarten age leaving at home as a relatively well-protected environment and   

beyond the “sign and warning marks” ensuring the fundamental “security” requirements 

within the city formation are in the situation of managing, directing in our lives. In our 

working life, it is one of the best clues reflecting the security culture of the workplace. The 

perception develops either with or without consciousness dependent on the external 

stimulants. Today, the difference between the red and green in the vehicle and pedestrian 

traffic is clear in our minds like the difference between our hands and feet, because we are 

just extension of the generations who were born within such knowledge. However, it is not 

possible to say the same extent of clarity for the signs and marks which are used for the Work 

Health and Safety. Because “usage of the security signs not only in social life but also in the 

workplace culture” is not a part of the traditional culture but an obligation for all of us. The 

warning and attention labels which are composed of a series of signs which are hanged side 

by side or under each others without observing any sort of standard bring damages rather than 

benefits and not only it does not create the necessary perception for the “safety” of the worker 

but also it give rise to some confusions. The purpose in the coverage of this study is to 

examine the researches which are carried out for the purpose of more effective perception of 

the security signs and marks as one of the most important components of the safety culture. 

The changes in the safety signs and labes have been examined within the years for this 

purpose and by means of the common studies of the American National Standards Institute 

(ANSI) and the American Worker Health and Safety Agency (OSHA), the applications in the 

“ANSI Z535” standard have been examined and then the difference with the previous 

applications is emphasized. 

It is obviously considered that one of numerous studies to be carried out in making 

available our country ready for the future generations under the heading health-safety at work 

is on the subject of marks and signs and it is also thought that the perception shall be 

developed at the child age by means of the “standards” embedded in the social life in the 

formation of the cultural substructure and it shall prepare a ground for the “safety culture” as 

well. 

Key Words: Health & Safety Signs & Labelling,  ANSI, OSHA 
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1. GİRİŞ 

Günlük hayatın olağan akışı içinde sıklıkla karşılaştığımız güvenlik işaret ve levhaları, 

iş dünyası için de “güvenliğin” sağlanması adına önemli unsurlardan biridir.  

Güvenlik işaret ve levhalarında ülkeler arasındaki kültürel farklar, ortak dil sorunu, 

standard dışı uygulamalar, standard dışı malzeme, boyut ve kullanım şekli, işyerlerinde 

çalışanı korumak yerine zarar verebilmektedir. “Uyarı, tehlike, önlem, yasak, uygun davranış” 

gibi pek çok kavramı farklı levhalardan takip etmeye çalışmak algı karmaşasına neden 

olmuştur.  Uluslararası Standartlar Teşkilatının (International Standards Organization, ISO) 

çalışmaları doğrultusunda, özellikle sabit ve kalıcı güvenlik işaret ve sembolleri standardize 

edilmiş, güvenli araç ve ekipman kullanımı, güvenli malzeme, güvenli çalışma, yasaklar, 

uyulması gereken kurallar gibi pek çok düzenleme için “ortak algı” sağlanmıştır. Güvenlik 

işaret ve levhalarında gelişim süreci incelendiğinde 2013 yılında Amerika Çalışan Sağlığı ve 

Güvenliği Ajansının (OSHA), Amerika Ulusal Standardlar Enstitüsü (ANSI) kodları ile ortak 

dili geliştirdiği ANSI Z535 Kılavuzunun,  bu alanda en son ve en uygun işaretleme dili olarak 

referans gösterilmektedir. 

2. AMAÇ 

Standard gözetmeden yan yana alt alta asılmış bir dizi levhadan ibaret uyarı, dikkat 

işaretlemeleri, yarardan çok zarar getirmekte ve işçinin ”güvenliği” için gereken algıyı 

oluşturmadığı gibi kafa karışıklığına neden olmaktadır. Bu çalışma kapsamında amaç, 

güvenlik kültürünün en önemli bileşenlerinden biri olan güvenlik işaret ve levhalarının daha 

etkin algılanmasına yönelik yapılan çalışmaları irdelemektir.  

3. METOD 

Güvenlik işaret ve levhalarının daha etkin algılanmasına yönelik yapılan çalışmaları 

irdelemek  amacıyla, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Ajansının (Ocupational Safety & Health 

Agency, OSHA-US), Amerika Ulusal Standardlar Enstitüsü (America National Standard 

Institution, ANSI) ile birlikte kabul ettiği kılavuz,  “uyarı üst bant, yazılı açıklama ve 

pistogram” ile üçlü gösterimi ve standard boyutları savunan ANSI Z535 kılavuzu referans 

alınmıştır. 

4. BULGULAR 

Ülkemizde, Çalışma Bakanlığı’nın 11 Eylül 2013 tarih 28762 Sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne göre işaret çeşitleri, sabit ve kalıcı 

işaretler ile geçici işaretler olarak iki temel grupta ele alınmıştır. Trafik yolları, konteynır ve 

borular üzerindeki işaretler, yangınla mücadele ekipmanının bulunduğu yerler, yasaklamalar, 

uyarılar ve yapılması zorunlu işler ile acil kaçış yollarının ve ilk yardım bölümlerinin 

yerlerinin belirtilmesi ve tanınması, engellere çarpma veya düşme riski olan yerleri belirten 

levhalar ve işaretlemeler sabit ve kalıcı işaret levhaları olarak bulundurulmak zorundadır. 

Gerekli hallerde işaretlerin birlikte ve birbirinin yerine kullanılma imkanı da dikkate alınarak; 

tehlike sinyali vermek, gerekli önlemlerin alınması için ilgili kişinin çağrılması ve çalışanların 

acil tahliyesi için ışıklı işaretler, sesli sinyaller ve/veya sözlü iletişim kullanılacağı 
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yönetmelikte belirtilmiştir. Bunun yanında tehlikeye yol açabilecek ya da tehlikeli manevralar 

yapan kimseleri yönlendirmek için el işaretleri ve/veya sözlü iletişim kullanılması 

istenmektedir. Yönetmelikler yeterli olmakla birlikte, uygulamada yaşanan karmaşa devam 

etmektedir. Özellikle çok tehlikeli gruba giren yapı işlerinde, endüstriyel fabrikalarda, 

tehlikeyi, uyarıyı, korunma yollarını ayrı ayrı levhalarda gösteren işaretler kullanılmaktadır. 

Açıklayıcı, net bilgi karşılığında net tavır yerine kafa karışıklığına neden olan mevcut durum 

tartışılmalı ve daha düzenli, açık, anlaşılır hale getirilmelidir.   

Amerika Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Ajansının (Ocupational Safety & Health 

Agency, OSHA), Amerika Ulusal Standardlar Enstitüsü (American National Standard 

Institute, ANSI) 2011 tarihli Z535 güvenlik işaretleri ve etiket standartlarını kendi 

düzenlemelerinin kapsamına dâhil ederek güvenlik işaretleri ve etiket teknolojisindeki en son 

ve en iyi uygulamaları onaylamıştır. Bu kılavuz, İş Güvenliği ve Sağlık Yönetimi’ndeki 

değişikliklerin ve bunların işyerleri için ne anlamana geldiğinin anlaşılmasını sağlamış, 

güvenlik işaretleri sistemi en iyi şekilde uygulamak için kilit adımları tanımlamıştır. Yeni 

standard, dil zorluklarını aşmak için küresel bir sembol sistemi kullanıp işarete dikkat çekerek 

ve insanların her gün gördükleri diğer asılı işaretlerden ayrışma sağlamıştır. Güvenlik 

eğitimlerini görsel olarak destekleyerek tehlikeleri ve bu tehlikelerden nasıl uzak durulacağını 

açıklayan etkili bir içeriği barındırıp; çalışanlar, ziyaretçiler, alt yükleniciler ve geçici 

çalışanlar için daha etkin güvenlik koşulları sağlamış, sıfır iş kazası ve yaralanma hedefi ile 

2013 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. 

5. TARTIŞMA 

5.1. Tehlike-Uyarı-Dikkat İşaret ve Levhaları  

Amaç: Tehlike uyarı işaret ve levhaları potansiyel kişisel yaralanma tehlikelerine karşı 

farkındalığı arttırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bugünkü tabelalarda-uyarı işaret dilinde en 

son insan faktörleri araştırmaları kullanılmakta olup, bu bağlamda uygun risk seviyesindeki 

uyarı kelimeleri ve uygun uyarı içeriği, şekli ve Amerikan mahkemeleri tarafından belirlenen 

prensipler kullanılmaktadır. 

Değişim Süreci: Başlangıçta 1914 yılında “tehlike” ibareleri ve “ok” şeklindeki uyarı 

sinyalleri işyerinde tehlikeleri göstermek amacıyla kullanılmaktaydı. Daha sonra 1941 yılında 

gerçekleştirilen ilk Amerikan Güvenlik Tabelaları Standardında bunun yerini “tehlike” ve 

“dikkat” ibareleri almıştır. Bunlar tehlikeye dikkat çekmek üzere kısa kelimeler şeklinde olup 

2002 yılında ANSI standartları bu opsiyona sembolleri ve tehlikeyle ilgili etkileşim 

sonuçlarına ait içerik yani risk ve tehlikeden nasıl kaçınılması gerektiğini gösteren ibareler 

eklemiştir. 2013 yılında ise OSHA kendi yönetmeliklerine ANSI standartlarını entegre 

etmiştir. 

 

                           

   

 

 

 
Şekil 1: Tehlike işaret ve levhalarının tasarımında süreç 
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Değerlendirme: Sembol içermeyen, yetersiz bilgilendirme ve 1941 döneminden 

kalma risk düzeyine uygun olmayan format yerine insanların daha iyi ve daha güvenli karar 

verebilmeleri için daha fazla bilgi veren dil bariyerini yıkarak iletişimi kolaylaştırmak için 

resimli sembolleri kullanan, yeni ANSI renklerine uyumlu, atanmış tehlike, uyarı, dikkat 

ibarelerini kullanan tasarıma geçilmiştir.  

     

                                        
  Şekil 1.1: Tehlike işaret ve levhalarının tasarımında eski-yeni karşılaştırma 

 

5.2. Bilgilendirme (Zorunluluk) İşaret ve Levhaları   

Amaç: Bilgilendirme işaret ve levhaları belirli alanlara veya tesislere erişimle ilgili 

kuralları tanımlamaktadır. Güvenlik tabelalarıyla ilgili genel politikada güvenli davranışa 

yönelik olarak şirketin insanlardan beklentileri hakkında bilgi verilmektedir. Güvenlik 

politikaları metin esaslı olduğu için birçok güvenlik politikası ve şirket güvenlik politikası 

fark edilememektedir. Bu itibarla en iyi uygulama metin esaslı olmaktan ziyade göze daha 

çok hitap eden, ilk bakışta anlaşılacak ve fark edilecek olan grafiksel sembollerin kullanılması 

şeklindedir ve diğer tüm işaret ve levhalardan farklı olarak “yapılması gerekeni-zorunluluk” 

anlatır.  

Değişim Süreci: 1959 yılında uyarı işaretleri ilk olarak bilgilendirme mesajlarını 

göstermek amacıyla kullanılmaya başlandı. 2011 yılında ANSI Z535.2 standardında güvenlik 

tabelalarına yönelik olarak ve kişisel yaralanmalarla ilgili unsurların nasıl vurgulanacağına 

ilişkin uyarı işaretleri kullanılmaya başlandı. Ayrıca ISO formatlı sembollerin eklenmesiyle 

modern tabela tipi oluşturuldu. 2013 yılında OSHA kendi yönetmeliklerine ANSI 

standartlarını dâhil etti.  

 

 

 

 

   

 

 

 

Değerlendirme: Sembol içermeyen, yetersiz bilgilendirme ve 1959 döneminden 

kalma risk düzeyine uygun olmayan format yerine insanların daha iyi ve daha güvenli karar 

verebilmeleri için daha fazla bilgi veren dil bariyerini yıkarak iletişimi kolaylaştırmak için 

  
   Şekil 2: Bilgilendirme levhalarının tasarımında süreç 
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resimli sembolleri kullanan, güvenlik ifadelerindeki standardları kullanan tasarıma 

geçilmiştir.tasarıma geçilmiştir.    

 

                                         
Şekil 2.1: Bilgilendirme işaret ve levhalarının tasarımında eski-yeni karşılaştırma 

5.3. Yangınla Mücadele İşaretleri  

Amaç: Yangın güvenlik tabelaları çalışanlara yangın şeritleriyle ilgili olarak bilgi 

vermekte olup ayrıca yangın müdahale kuvvetlerine yangın şeritleri, yangınla mücadele 

ekipmanlarının yeri, acil durum telefonları, valflar ve bağlantı kesicileri konusunda bilgi 

vermektedir. Eski tabelaların-uyarı sistemlerinin aksine bugün en son kullanılan en iyi 

gösterimlerde global NFPA/ISO grafiksel sembolleri ve aydınlatılan materyaller 

kullanılmaktadır. Böylece yoğun duman vb kriz esnasında yangın güvenlik bilgileri etkin bir 

şekilde görülebilmektedir. 

Değişim Süreci: Sembol esasına dayanan yangın güvenlik tabelaları ABD’de 1991 

yılında 170 numaralı NFPA yayınıyla birlikte kullanılmaya başlandı. Bu standart çıkış 

rotalarını ve yangın ekipmanlarının yerini belirleyecek olan tabelaların kullanımına ilişkin 

yangın güvenlik sembollerini içermekteydi. Uluslararası bir uyum amacına yönelik olarak 

2006 yılında NFPA kendi 170 sembolünün birçoğunu aynı anlama gelecek olan ISO’nun 

sembolleriyle değiştirdi. 2011 yılında ANSI Z535.2 numaralı güvenlik tabelaları standardında 

ISO NFPA sembolleri alındı ve ISO’ya uyumlu formatlar dahil edildi. Bugün global 

etkileşime önem veren dil sorununu aradan kaldıran yaklaşım kullanılmaktadır.  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme: Sembol içermeyen NFPA levhalarında standard olmayan formatlar 

kullanılmakta ve global iletişim yetersizliği riskleri büyütürken, dil bariyerini yıkarak iletişimi 

kolaylaştırmak için resimli sembolleri kullanan, ANSI renklerine uygun, evrensel olarak 

kabul görmüş ISO alev ve ateş formları ve renk uygulamaları yapılan tasarıma geçilmiştir. 

 

 

         

Şekil 3: Yangınla mücadele işaretlerinde tasarımında süreci 
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Şekil 3.1: Yangınla Mücadele İşaretlerinin tasarımında eski-yeni karşılaştırma   

 

5.4. Acil Çıkış ve İlk Yardım İşaretleri   

Amaç: Uyarıyla ilgili işaret tabelaları binalardaki insanların güvenli bir şekilde 

tahliyesini ve bu insanlara yardım edilmesini ve bu bağlamda kurtarma kuvvetlerinin acil 

durumlarda engelli olan kişilere ulaşmasını sağlamaktadır. Birçok yeni uygulama esasına 

dayanan güvenlik tabelaları yüksek teknolojinin kullanıldığı ışıksal olarak aydınlatılan 

materyallerden yapılmakta olup, bu materyaller karanlıkta uzun bir süre parlayabilmektedir. 

Ayrıca dumanlı koşullar altında yaşamı kurtaran fonksiyona sahip olan komponentler 

kullanılmaktadır. 

Gelişim Yönü: 1914 yılında İşçi Tazminatı Bürosu Çıkış Sinyalleriyle ilgili 

prensipleri herhangi bir tesisin güvenlik tabela sisteminin gereksinim duyulan bir parçası 

olarak kendi standartlarına dâhil etti. 1941 yılında uygulanan güvenlik tabelası standartlarında 

1929 yılındaki NFPA çıkış kodu standartları kullanılarak çıkış kapılarına yönelik olarak 

insanları yönlendirmek üzere oklar ve kapılar üzerinde çıkış tabelalarına ait kare şeklinde 

yeşil tabelalar kullanıldı. 1971 yılında OSHA kendi yönetmeliklerine “çıkış” ve “çıkış değil” 

şeklindeki tabelaları yerleştirdi. 9/11’den sonra iki yeni teknoloji ortaya çıktı. Bunlar kriz 

durumunda insanların nasıl davranacağına ilişkin güvenlik düzeyinde ışıklı aydınlatılan 

materyaller ve insan faktörleridir. Her ikisi de bu sistemlerin geliştirilmesi amacıyla 

kullanıldı. Işıkla aydınlatılan işaretler ve sembol esasına dayalı çıkış tabelaları 2006 ila 2013 

yılları arasında NFPA ve ISO standartlarına eklendi. 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Değerlendirme: Sembol içermeyen, yetersiz bilgilendirme ve 1941 döneminden 

kalma risk düzeyine uygun olmayan ve acil afet anında görünme özelliği taşımayan format 

yerine küresel formatta dil birliğine varılmış, acil çıkış kapılarının üstünde ve çevresinde ve 

yolunda kullanılan, yoğun duman, elektrik kesintisi, deprem vb doğal afetlerde floresan 

özelliği ile aydınlatma özelliğini koruyan levha tasarımlarına geçilmiştir. 

 

             
Şekil 4: Acil çıkış ve ilk yardım işaretlerinde tasarımında süreci 
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Şekil 4.1: Acil çıkış ve ilk yardım işaretlerinde tasarımında eski-yeni karşılaştırma 

6. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Diğer işaret ve etiket formatlarının aksine yeni formatlar aşağıda belirtilen içeriklerden 

elde edilmiş tasarım ilkelerine dayanmaktadır: 

• “Yeterli uyarıların” mevcudiyeti konusunun yasal kriterler ile desteklenmesi. 

• Bir güvenlik işaretini neyin etkili hale getirdiği ve insanları güvenlik mesajlarına uymak için 

daha iyi motive etme konusunda hangi bilgilerin aktarılması gerektiğine ilişkin beşeri 

faktörler araştırması, 

• Dikkatli bir şekilde tanımlanmış günümüz standartlarına dayalı risk değerlendirme 

yöntemleri, güvenlik işaret ve etiketler üzerindeki önem derecesine göre sıralanmış, renklerle 

kodlanmış işaret ve sözcükler. 

6.1. Doğru Güvenlik İşaretinin Seçilmesi 

Doğru işaretleme yapmak, hangi içeriğin nereye asılacağına karar vermek için ihtiyacı 

doğru belirlemek adına öncelikle fabrika, tesis veya kısaca işyeri iç ve dış mekanları, ana işin 

yürütüldüğü yerler ve bina eklentileri detaylı incelemeye alınmalı hangi levhanın nereye ne 

amaçla asılması gerektiği belirlenmeli ve planlama yapılmalıdır.  Genellikle aynı alanda 

birden işaretlemenin yapıldığı, aynı anda tehlike, uyarı, acil durum, yangınla mücadele işaret 

ve levhalarının alt alta veya yan yana kullanılması yerine ANSI Z535 standardları ile sağlanan  

uyarı, dikkat, tehlike, neden olacağı risk ve alınacak tedbirin tek levhada toplandığı sistem 

tercih edilmelidir. İşaretleme yapıldıktan sonra yapılacak incelemelerde çoğunlukla görülen 

problemlerden biri, bazen çalışanlar bazen de iş ekipmanları nedeni ile zarar görmüş, yerinden 

düşmüş, sökülmüş işaretlemelerdir. Bu anlamda işaretleme levhalarının malzeme seçiminde 

kullanıldığı yere, asıldığı bölgeye uygun seçilmesi önemlidir. Mevcut kullanılan işaret ve 

levhalarının asıldığı yerdeki tehlikelere yönelik tüm ihtiyaçlara cevap verip vermediği, asıl 

işin değişip değişmediği kontrol edilmelidir. İşaretleme fonksiyonunu yitirmiş ise 

değiştirilmelidir. Doğru büyüklüğe ve iç-dış mekan ilişkisine göre malzeme seçimine dikkat 

edilmeli, antropometrik ölçüler baz alınmalıdır. Genellikle hızlı aksiyon almaya yönelik 

olarak “kağıt” üzerine baskı alınıp kapı ve duvarlara gelişigüzel asılmaktadır. ANSI Z535 

standardında aynı ebatlardaki levha boyutları ve çerçeveleri ile kağıt çıktılar olsa dahi tek tip 

çerçevede standardize edilebilmekte, değişen tehlike ve risklere yönelik değişen levhalar için 

sistem çerçeve, yeri, boyutları ile önceden düzen altına alınmıştır.  

İnsanların güvenlik işaretleri denince düşündükleri tehlike ve uyarı işaretleridir. Bu 

kategorideki işaret ve levhalar çalışanları yaralanma ve ölümle sonuçlanacak tehlikelere karşı 

uyaran işaretlemeler olup, görsel ve yazılı ifade ile tasarlanan OSHA/ANSI  standardında, 

Tehlike, Uyarı veya Dikkat başlıklarındaki işaretlemeler riskin seviyesine göre farklı renk 

kodları ile ayrıştırılmıştır. En doğru levhayı seçebilmek için tehlikenin nasıl oluşacağı 

ardından sonucun şiddeti ve bu tehlikeden korunma yolunu gösteren işaretin mümkünse tek 

bir işaret levhasında gösterimi aranmalı ve seçim buna göre yapılmalıdır. 
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Şekil 5: Doğru işaretlemeye karar verirken atılacak adımlar 

   

KAYNAKLAR 

The American Standards Association, ASA Z35.1 Specifications for Industrial 

Accident Prevention Signs, 1941. 

The American Standards Association, ASA Z35.1 Specifications for Industrial 

Accident Prevention Signs, 1959. 

The American Standards Association, ASA Z35.1 Specifications for Accident 

Prevention Signs, 1968. 

The American Standards Association, ASA Z35.1 Specifications for Accident 

Prevention Signs, 1972.  

The American National Standards Institute (ANSI) Z535.2 Standard for 

Environmental and Facility Safety Signs, 1991, 1998, 2002, 2006, 2011.  

The American National Standards Institute (ANSI) Z535.5 Standard for Temporary 

Safety Tags and Barricade Tapes, 1991, 1998, 2002, 2006, 2011. 

Building Exits Code, American Standards Association/National Fire Protection 

Association, 1929. 

Kayda değer fiziksel bir 

yaralanma olabilir mi Hayır    

 

Z.BİLGİ / NOTICE 

 

Evet    

 

Ciddi bir yaralanma veya ölüm 

riskini içeriyor mu 

 

Hayır    

 

DİKKAT / CAUTION 

 

Evet    

 

 Yaralanma veya Ölümle 

sonuçlanan olaylar 

 

Olabilir    

 

UYARI / WARNING      

 

Olmuş   

 

TEHLİKE / DANGER 

 

Uzun 

açıklamalar 

gerekiyor mu 

 
ACİL DURUM /S. INS  

 

Evet    
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Handbook on Warnings, Wolgater, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006. 

ISO 3864 Graphical Symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design 

principles for safety signs and safety markings, 2004, 2011. 

NFPA 170 Fire Safety Symbols, 1991, 1994, 1996, 2002, 2004. 

NFPA 170 Fire Safety and Emergency Symbols, 2006, 2009, 2012. 

OSHA Standards 1910 (general industry) and 1926 (construction), 1971-2013. 

The Bureau of Workers Compensation, NYC, Universal Safety Standards, 1914. 

Workplace Safety Signs, Labels, Tags and Markings Resource Guide, Clarion Safety 

Systems, 2013. 
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1. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 

BİLDİRİLERİ 

 

 

 

BU BİR BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YAYINIDIR 

Bingöl Üniversitesi bu bildirideki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve 

yazım hatalarından sorumlu değildir. 

 

 

AİLE HEKİMLİKLERİNE BAŞVURAN YETİŞKİN 

BİREYLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARINA GÖRE HASTALIK 

DURUMLARININ BELİRLENMESİ 
 

 

 

 

Bircan ULAŞ
1
 Fatoş UNCU

2
Feyza NAZİK

3
,  

 

 

 

 

¹ Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

² Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü,  

³ Bingöl Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü  
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AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİNE BAŞVURAN YETİŞKİN BİREYLERİN 

ÇALIŞMA KOŞULLARINA GÖRE HASTALIK DURUMLARININ 

BELİRLENMESİ 

 

Giriş ve Amaç: Dünya Sağlık Örgütünün tahminlerine göre gelişmiş ülkelerdeki 

ölümlerin %70-80’inin ve azgelişmiş ülkelerdeki ölümlerin %40-50’sinin nedeni yaşam 

biçimine bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklardır. Ölüm nedenlerine bakıldığında birinci sırada 

kronik hastalıklar gelmektedir.  

İnsan için iş kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çünkü insan, yaşamı için gerekli olan her 

şeyi üretebilmek ve elde edebilmek için çalışmak zorundadır. Çalışmak yaşamın bir parçasıdır 

ve iş ile sağlık arasındaki ilişki çift yönlüdür. Bu çalışma Elazığ il merkezinde Aile 

hekimliklerine başvuran yetişkin bireylerin çalışma durumlarına göre hastalık durumlarını 

tespit etmek amacıyla planlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma 1 Mart-31 Mart 2015 tarihlerinde 

Elazığ İl Merkezi Aile Hekimliği birimlerine başvuran ve araştırmaya katılmaya gönüllü 979 

kişi ile yürütülmüştür. Veriler, kişilerin sosyo demografik özelliklerini, gelir getiren bir işte 

çalışıp çalışmama durumlarını ve kronik hastalıklarının olup olmadığını saptamaya yönelik 

uygulanan bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler, SPSS 21.0 istatistik 

paket programı ile analiz edilmiş ve değişkenler arası ilişkiler sayı, yüzde ve ki kare testi ile 

değerlendirilmiştir. Sonuçlar %95 güven aralığında ve p<0,05 anlamlılık düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Araştırma kapsamına giren 979 bireyin yaşları 18-80 yıl arasında 

değişmekte olup, yaş ortalaması 40,79±12,34 yıldır. Katılımcıların %68,1 ‘i (n=667) kadın, 

%31,9’u ise (n=312) erkektir. Araştırma kapsamına giren kadın ve erkeklerin yaş ortalamaları 

benzerdir (p>0,05). Eğitim durumuna göre bireylerin%20,1’i (n=197) okuryazar,  %30,2’si 

(n=296) ilköğretim, %24,4’ü (n=239) ortaöğretim mezunu  %25,2’si (n=247) ise 

yükseköğretim mezunudur. Araştırma kapsamına girenlerin cinsiyete göre eğitim durumları 

incelendiğinde aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Katılımcıların 

%45,8’i (n=448) gelir getiren bir işte çalışmaktadır ve çalışanların %67,9’unu (n=304) erkek 

bireyler oluşturmaktadır. Cinsiyete göre fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0,001). Çalışmadığı tespit edilen 531 bireyin çoğunluğu (n=511) ev hanımı olduğunu ifade 

etmiştir. Katılımcıların % 73,1’inin (n=716) herhangi bir kronik hastalığı bulunmamaktadır. 

Araştırma kapsamına girenlerin cinsiyete göre hastalık durumu dağılımına bakıldığında, 

kadınların %30’unda, erkeklerin ise %20,2’sinde kronik hastalık saptanmıştır. Fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,001). Gelir getiren bir işte çalışan katılımcıların 

%18,5’inde kronik hastalık varken çalışmayanlarda bu oran %33,9 bulunmuştur. Bu iki grup 

arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,001). Gelir getiren bir işte çalışan 

katılımcıların çalışmayanlara oranla daha az kronik hastalığa sahip olduğu bulunmuştur.   

Sonuç ve Öneriler: Bu çalışmadan elde edilen verilere göre kadınların eğitim düzeyi 

erkeklerden düşüktür. Çalışan bireylerin çoğunluğu erkektir. Kronik hastalıkların görülme 

sıklığı kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Kişilerin daha fazla çalışma hayatı içerisinde 
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olmaları sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının da olumlu etkilendiğini göstermektedir. Bu 

nedenle toplumumuzda bireylerin eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ve çalışma hayatında 

daha fazla yer almaları için gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.  
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HASTANE YAŞAMINDA MESLEKİ MARUZİYETTEN 

KAYNAKLANABİLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİN 

İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA 

ÖZET 

Bu araştırma, bir devlet hastanesinde ve bir özel hastanede çalışan sağlık personeline 

yönelik iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinden kaynaklı risk faktörlerinin incelenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmanın ana hedefi, sağlık çalışanlarının sağlığının korunması, geliştirilmesi, 

çalışma ortamından ve çalışma şeklinden kaynaklı risk ve tehlikelerin önlenmesidir. Bu 

çalışma, Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ve Trabzon Özel Karadeniz 

Hastanesinde çalışan 124 sağlık personeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, 

sağlıkçıların sosyodemografik özelliklerini gösteren 9 soru ile sağlıkçıların sağlığını ve 

güvenliğini tehdit eden faktörleri belirlemeye yönelik iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 71 soru 

olmak üzere toplam 80 sorudan oluşan bir anket yöntemiyle toplanmıştır.  

Bulgularda, sağlık çalışanların yaş ortalamasının 31.0 ± 2.52 ve dağılım aralığının 19-

59 yaşları arasında olduğu, mesleki deneyim yılı ortalamasının 6.83 ± 6.45 ve dağılım 

aralığının 1-27 olduğu, birimdeki çalışma süresi ortalamasının 7.29 ± 6.85 ve dağılım 

aralığının 1-27 olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan sağlıkçılardan 88’i kadın ve 36’ı 

erkektir. Sağlıkçılardan kadın olanların 82’sinin ve erkeklerin 36’sının çalışma ortamında bir 

yıl süresince herhangi bir iş kazası yaşamadığını, kadınların 6’sının ise iş kazası yaşadığını 

belirtmiştir.  

Sağlık çalışanlarının %21.8’inin (N:27) soğuğa, %19.4’ünün (N:24) sıcağa, 

%15.3’ünün (N:19) radyasyona, %8.9’unun (N:11) gürültüye, %7.3’ünün (N:9) neme, 

%6.5’inin (N:8) titreşime ve %0.8’inin (N:1) de hava basıncına maruz kaldığını belirtmiştir. 

Sağlıkçılardan %80.6’sının (N:100) sigara kullanmadığı, %15.3’ünün (N:19) sigara kullandığı 

ve %4.0’ünün (N:5) ise sigarayı bıraktığını belirtmiştir. 

Özel Karadeniz Hastanesinde çalışan sağlıkçıların %75’i (N:45) hepatit B’ye karşı 

aşılandığını ve %25’inin (N:15) ise hepatit B’ye karşı aşılanmadığını belirtmiştir. 

Sağlıkçılardan en fazla %68.5’inin (N:85) çalışma ortamında fiziki çevrenin sağlıkları 

üzerinde etkili olduğunu, %17.7’sinin (N:22) kısmen etkili olduğunu ve en az olarak da 

%13.3’ünün (N:17) sağlıklarını etkilemediğini belirtmiştir. Sağlıkçılardan %58.9’unun (N:73) 

işin fiziksel sağlıkları üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirtmiştir. Sağlıkçılardan 

%29.0’unun (N:36) bilinen bulaşıcı hastalığı(hepatit, AIDS vb.) olan hastanın ameliyatına 

girdiğini, %3.2’sinin (N:4) fiziksel faktörlere bağlı olarak gelişen bir rahatsızlığı sonucu tanı 

konulduğunu ve %34.7’sinin (N:43) ise işinden kaynaklı olduğunu düşündüğü hastalığı ya da 

şikayeti olduğunu belirtmiştir.  

Anahtar kelimeler: Hastane, sağlık çalışanı, sağlık çalışanın sağlığı, iş sağlığı, iş 

güvenliği, mesleki risk, kesici-delici alet yaralanmaları, hastane enfeksiyonları 
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İn The Life Research Hospital for the Study of Occupatıonal Health and Ssfety risks 

arising from Occupatıonal Exposure 

SUMMARY 

In this research, a state hospital and a private hospital in employee health, occupational 

health and risk factors of origin of the security measures for the staff has been carried out to 

investigate. The main objective of the study is to preserve the health of health workers, 

development, the environment and the prevention of work related risks and dangers in the 

form of work. In this study, Trabzon Trabzon Akçaabat Haçkal Baba State Hospital and 

Special Black Sea was carried out with 124 medical staff working in the hospital. The 

research data were collected through a survey consisting of 80 questions, including 71 

questions about the health professionals' health with 9 questions shows the sociodemographic 

characteristics of the hygienists and occupational health in order to determine the factors that 

threaten the safety and security. 

In finding health professionals mean age of which is between the ages of 19-59 of 31.0 

± 2.52 and range, professional experience year average of 6.83 ± 6.45 and that 1-27 of the 

distribution range of work time average of the unit was determined to be 7.29 ± 6.85 and 1-27 

of the distribution range. 88 from health professionals participating in the study were female 

and 36 were male. In the 82 of the 36 men and women from health care professionals and the 

working environment of a year during the life of any work accident, stated that women have 6 

of the work accident. 

21.8% of health workers (N:27) to cold, of 19.4% (N:24) heat, of 15.3% (N:19) 

radiation, of 8.9% (N:11) noise, 7.3% of the (N:9) moisture, 6.5% of the (N:8) and 0.8% of 

the vibration (N:1) was also noted that exposure to air pressure. Paramedics from 80.6% of 

the (N:100) cigarettes that use, of 15.3% (N:19) had smoked cigarettes and 4.0% (N:5) has 

stated that if they quit smoking. 

Special Black 75% of health professionals working in hospitals (N:45) that 

vaccination against hepatitis B and 25% of the (N:15) if they were not vaccinated against 

hepatitis B. 

Paramedics from the maximum 68.5% of the (N:85) in the work environment that 

have an impact on the physical environment, health,% 17.7 of the (N:22) was partially 

effective and at least as 13.3% of the (N:17) stated that affect health . Paramedics from 58.9% 

of the (N:73) reported that work had a negative impact on physical health. Paramedics from 

29.0% of the (N:36), known infectious diseases (hepatitis, AIDS, etc.) That which enters the 

patient's surgery, 3.2% of the (N:4), depending on the physical factors that were diagnosed as 

a result of a growing discomfort and% 34.7 of (N:43) stated that he thought that the disease 

originated from work or complaint. 

Keywords: Hospitals, health care workers, health care workers in health, occupational 

health, occupational safety, occupational risk, stab wounds, hospital infection 
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GİRİŞ 

Sağlık sektörü yüksek riskli iş kolu olarak kabul edilmektedir. Yüksek riskli iş kolu 

olan hastanelerde çalışan sağlık personelinin öncelikle kendi can güvenliğini koruması ve 

çalışan güvenliği ile ilgili hukuki gereksinimleri benimsemeleri gerekir.  

Son yıllarda hastanelerdeki sağlık çalışanları arasında iş hastalıkları (meslek 

hastalıkları) ve işe bağlı meydana gelen iş kazaları giderek artmaktadır. Hastanelerde bulunan 

sağlık çalışanlarının sağlığının korunması, geliştirilmesi ve hastalıklarının önlenmesi 

öncelikle izlenmesi gereken koruyucu sağlık hizmetlerinden olan çalışan sağlığı ve güvenliği 

faaliyetlerinin devreye girmesi gerekir. 

Günümüzde sağlık hizmetleri, farklı nitelikte olan ve farklı niteliklerde meslekleri 

barındıran, karmaşık iş süreçlerine sahip ve yoğun teknoloji kullanımı olan yüksek riskli 

mekanlar olarak görülmektedir. Bu sektörde çalışanlar, bir taraftan sağlık hizmeti sunarken 

diğer taraftan bu hizmetin niteliğinden kaynaklanan risk ve tehlikelere maruz kalmaktadırlar 

(Cebeci, 2013: 63). Sağlık çalışanlarının hastanelerde hastalara, hasta doku parçalarına, 

kontamine tıbbi malzemelere ve bulaşıcı malzemelere temas etme riskleri bulunmaktadır. Bu 

nedenle sağlık çalışanlarının mesleki risk faktörlerinin farkında olmasına ve koruyucu 

önlemlere yönelik sağlık hizmetlerinin planlanmasına çalışılmalıdır (Meydanlıoğlu, 2013: 

193).  

Genelde sağlık çalışanlarının sağlığını bozan etkenler; biyolojik, fiziksel, ergonomik, 

kimyasal ve psiko-sosyal olarak gruplandırılmaktadır. Bu konuda Amerikan Ulusal Mesleki 

Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü (NIOSH) tarafından yapılan çalışmada, hastanelerde 29 çeşit 

fiziksel, 25 çeşit kimyasal, 24 çeşit biyolojik, 6 çeşit ergonomik ve 10 çeşit psiko-sosyal 

tehlike ve risk olduğu tespit edilmiştir (Meydanlıoğlu, 2013: 193).  

Sağlık çalışanlarının yaptıkları işten kaynaklanan kaza tehlikeleri şunlardır; ıslak, 

kaygan, nemli zemine bağlı düşmeler, kesici, delici-batıcı cisim maruziyeti, sıcak su, buhar ya 

da sterilizatör ile temas, hatalı yalıtım, donanım ve elektrik düzeneği, tıbbi araç-gereçlerin 

çalışanların üzerine düşmesi, ağır kaldırma vb. zorlanma sonucunda oluşan akut bel ağrıları 

sayılabilir. Sağlık kuruluşlarında bulunan ve sağlık çalışanlarının sağlığını etkileyen risk ve 

tehlike faktörlerine baktığımızda bunlardan fiziksel tehlikeler; gürültü, vibrasyon, sıcak-

soğuk, kaza (kesi, batma), ayakta durma, ağırlık kaldırma, radyoizotop ve x-ray cihazının 

radyasyonuna maruz kalma ve lazere maruz kalma sayılabilir. Kimyasal tehlikeler; solventler, 

anestezi ilaçları, antibiyotikler, metal, Hg, temizlik malzemesi, tanımlanmamış kimyasalların 

kullanımı, tanımlanmamış asit, organik bileşikler gibi maddelerin gaz ya da dumanına maruz 

kalmayla oluşan zehirlenme tehlikesi, sabun, deterjan ve dezenfektanların sıklıkla kullanımına 

bağlı irritasyon ve deri bütünlüğünün bozulması, solüsyon ya da hava aerosallara maruz 

kalma nedeniyle oluşan boğaz, burun, göz irritasyonu, uzun süre anestezik gazlara maruz 

kalma nedeniyle oluşan kronik zehirlenme, lateks ürünlerine maruz kalma nedeniyle oluşan 

lateks allerjisi sayılabilir. Biyolojik tehlikeler; enfeksiyonlar, Tbc, HBV, HIV, solunum 

sistemi enfeksiyonları, bulaşıcı hastalıkları olan hastalara temas, kan ve kan ürünlerine maruz 

kalma ile oluşan enfeksiyonlar sayılabilir. Ergonomik, psiko-sosyal ve örgütsel tehlikeler; 

vardiya çalışması, gece çalışması, uzun süre çalışma durumu, iş yükünün fazla olması, iş 

şiddetinin yaşanması, ağır hastaları kaldırma nedeniyle oluşan bel ağrıları ve yorgunluk, fazla 
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yoğun çalışma, aşırı hasta yükü nedeniyle iş stresi ve tükenme, monoton iş, ciddi travmaya 

uğramış hastalarla uzun süre çalışma sayılabilir (Bilir, 2013: 436; Özarslan, 2009: 31).  

Sağlık personelinin Hepatit B, Hepatit C ve HIV gibi enfeksiyon bulaşmaları, enfekte 

hastaların kan ya da vücut sıvıları ile temas etmiş cisimlerle meydana gelen kesici-delici 

yaralanmalar sonucu veya bu hastaların kan ya da vücut sıvılarının mukozalara sıçraması ile 

meydana gelmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık %5’inin Hepatit B taşıyıcısı olduğu kabul 

edilmektedir. Ülkemizde ise Hepatit B enfeksiyonu görülme sıklığı %2-7 olarak bildirilmiş ve 

orta düzey risk grubunda bulunan ülkeler arasına dahil edilmiştir (Omaç; Eğri; Karaoğlu, 

2010: 20).  

Ülkemizde Hepatit B virüsü taşıyıcılığının yapılan çeşitli çalışmalarda %4-14 arasında 

değiştiği bulunmuştur. Bu da sağlık çalışanlarının karşılaştıkları her 10-20 hastadan birinin 

Hepatit B taşıyıcısı olma olasılığını göstermektedir. Sağlık personelinde Hepatit B virüsü ile 

karşılaşma riski diğer mesleklerde çalışan bireylere göre 3-6 kat daha fazladır. Çalışmalarda 

tüm vakaların öncelik sırasına göre hemşireler, tıp doktorları ve laboratuar çalışanları olduğu 

görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde rapor edilen vakalardan elde edilen bilgiler 

sonucunda her yıl 250 civarında sağlık personeli HBV enfeksiyonu ve buna bağlı 

komplikasyonlar nedeni ile yaşamlarını kaybettikleri görülmüştür. Ülkemizde ise HBV 

taşıyıcılığının Amerika’dan 10 kat fazla olduğu göz önüne alınırsa bu da ülkemizdeki sağlık 

personeli açısından tehlikenin büyüklüğünü tahmin etmenin zor olmadığını göstermektedir 

(Omaç; Eğri; Karaoğlu, 2010: 20).  

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Mesleksel Güvenlik ve Sağlık Merkezi (OSHA) 

verilerine göre her yedi sağlık çalışanından birisi yıl içerisinde kesici-delici tıbbi alet 

yaralanmalarına maruz kalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün yaptığı çalışmada 

dünyada 35 milyon sağlık çalışanına yıllık 3 milyon kan kaynaklı mikrobun bulaştığını ve söz 

konusu mikropların 15 bini sağlık çalışanlarında hepatit C, 70 bin’inde hepatit B ve 5 

yüz’ünde HIV infeksiyonuna neden olduğu görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aynı 

çalışmada sözü edilen infeksiyonların %90 oranında düşük gelirli ülkelerde gerçekleştiğine 

dikkat çekmektedir.  

ABD’deki toplam iş gücünün %4’ünü hastane sağlık çalışanları oluşturmakta, Avrupa 

ülkelerinde her iki hekim ve hemşireden birisi, Türkiye’de ise yaklaşık %70’i hastanede 

çalışmaktadır. Türkiye’de 2012 yılına ait Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı Faaliyet 

Raporuna göre; 124.219 hekim, 20.602 diş hekimi, 26.081 eczacı, 125.191 hemşire, 50.569 

ebe ve 122.067 diğer sağlık personeli bulunmaktadır. Ülkemizdeki 2012 yılında toplam hekim 

sayısı 124.219 olup yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 165, pratisyen hekim sayısı 48, uzman 

hekim sayısı 90, diş hekimi 27, eczacı 34, and ebe ve hemşire 232’ dir. Sağlık alanı da bir 

hizmet üretim dalı, bir iş koludur ve her iş kolu gibi kendine özel riskler içermektedir. Bu 

alanda çalışan insanların sayılarının çok olması da bu risklerin önemini arttıran bir diğer 

nedendir.  

Yapacağımız bu araştırmanın amacı; Hastanelerde Çalışan Sağlığı ve Güvenliğine 

bağlı meydana gelebilecek sağlık risk ve tehlike faktörlerini göz önünde bulundurarak, sağlık 

profesyonellerinde çalışan güvenliğini sağlamak ve sağlık personeline yönelik çalışan sağlığı 

ve güvenliği faaliyetlerini değerlendirmektir. Ayrıca, sağlık çalışanlarının sağlıklarının 
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korunması, geliştirilmesi, hastalıkların, risk ve tehlike etmenlerinin önlenmesi ve sağlık 

çalışanlarında Çalışan Sağlığı ve Güvenliği kültür bilinci oluşturmaktır. Ülkemiz insanında; 

“Çalışan Sağlığı ve Güvenliği” bilincinin yaratılması en önemli konulardan biridir. Sağlık 

bilinci, gerekli ve doğru sistemler yaratılarak en kolay biçimde, çalışan insanlarda 

oluşturulabilir. Çalışan Sağlığı ve Güvenliğinin temel felsefesi, çalışanlarda iş kazaları ve 

meslek hastalıklarının oluşmaması için gerekli olan her türlü önlemi almaktır. Bu önlemler, 

çalışma alanında can güvenliği ile alınacak önlemler yanında, çalışanın sağlığında 

oluşabilecek en ufak bir olumsuzluğu dahi hedefleyen önlemlerdir.  

Gereç ve Yöntem 

Bu araştırma Trabzon’da Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ile Özel Karadeniz 

Hastanesinde çalışan sağlıkçıların (Doktor, hemşire, ebe, diş hekimi, teknisyenler vb. gruplar) 

çalışma şartları sırasında iş sağlığı ve güvenliği etkenlerine bağlı olarak gelişebilecek mesleki 

risklerini değerlendirmek ve bu risklerden etkilenme derecesini en az düzeye indirmek için 

öneriler geliştirmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.  

Araştırma, Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ile Trabzon Özel 

Karadeniz Hastanesinde çalışan sağlıkçıları kapsamaktadır. 

Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ile Trabzon Özel Karadeniz 

Hastanesinde, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane, acil ünitesi, dahili klinikler, cerrahi 

klinikler, çocuk ve kadın doğum klinikleri, hemodiyaliz ünitesi ve poliklinikler olmak üzere 

toplam 550 (Devlet: 300; Özel: 250) sağlıkçı çalışmaktadır.  

Büyük bir iş yüküne sahip olan bu hastanelerde, çalışma ortamlarının her biri kendine 

özgü çeşitli mesleki risk ve tehlikeleri içinde barındırmaktadır. Şu anda bu hastanelerde sağlık 

çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir birim bulunmamaktadır.  

Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmanın evrenini; Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba 

Devlet Hastanesi ile Trabzon Özel Karadeniz Hastanesinde çalışan 550 sağlıkçı 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini; Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi 

ile Trabzon Özel Karadeniz Hastanesinde dahiliye, cerrahi, kadın doğum, çocuk servisleri, 

ameliyathane, acil, hemodiyaliz, yoğun bakım üniteleri ve polikliniklerde çalışan 430 sağlıkçı 

oluşturmaktadır. Araştırmaya katılmayı kabul etmeyen 246, izin ve rapor nedeniyle 

ulaşamadığımız 60 sağlıkçı nedeniyle anket formu toplamda 124 sağlıkçıya uygulanmıştır. 

Araştırma için hastane yönetiminden izin alınmıştır. Araştırma amacı, çalışmamıza katılmayı 

kabul eden sağlıkçılara açıklandıktan sonra anket formu uygulanmıştır. 

Anket formu, sağlıkçıların sosyo-demografik özelliklerini gösteren 9 soru ve 

sağlıkçıların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden faktörleri belirlemeye yönelik 71 soru olmak 

üzere toplam 80 sorudan oluşmaktadır. 

Araştırmada veri toplamak amacıyla, araştırmacı tarafından hazırlanan 80 soruluk bir 

Anket Formu ve Anket Formu içinde yer alan (38-43. soruları arasında) bir Mesleki Kaza 

İnceleme Formu kullanılmıştır.  

Kaza Bildirim Formunda kaza yeri, kaza tarihi, kaza saati, kazanın oluş şekli ile ilgili 

kısa bilgi yazılması istenen bölümler bulunmaktadır. İzlem süresi içinde iş kazası geçiren 
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sağlıkçılar için bu formun doldurulması istenmiştir. Kaza Bildirim formu mümkün olduğunca 

basit hazırlanmaya çalışılmış, böylece kazaya uğrayan personelin bildirim yapmasını 

kolaylaştırmak ve bildirim oranını artırmak amaçlanmıştır. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni kazaya uğrama durumudur. Bağımsız değişkenlerini 

ise yaş, medeni durum, gebelik durumu, eğitim durumu, toplam mesleki çalışma süresi (yıl), 

görevli olunan bölüm-alt birim, alt birimde çalışma süresi (yıl), aylık toplam fazla mesai 

süresi (saat) gibi bireysel özellikler ve yaralanmanın meydana geldiği saat, gün, yer, 

yaralanma tipi, etkilenen bölge, kişisel koruyucu kullanma durumu, yaralanmaya sebep olan 

kişisel ve çevresel faktörler, yaralanma sonrası alınan önlemler gibi yaralanmaya ait özellikler 

oluşturmaktadır.  

Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ile Trabzon Özel Karadeniz 

Hastanesinde, eğitim hemşireleri ile bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda konu hakkında 

ayrıntılı bilgi verilmiş, iş kazalarının önemi vurgulanarak, araştırmanın amacı ve yürütülmesi 

ile ilgili gerekli tüm açıklamalar yapılmıştır. Anket Formu, sağlıkçıların sayıları kadar 

çoğaltılarak tüm klinik sorumlu hemşirelerine teslim edilmiştir. Anket Formu, araştırmanın 

evrenini de oluşturan, hastanede çalışan ve ulaşılması amaçlanan 550 sağlıkçı tarafından 

yanıtlanması istenmiştir.  

Uygulama sırasında, sürekli olarak klinikler ziyaret edilerek gözlemlenmiş ve anketle 

ilgili bilgi verilmiştir. Formlar geri alınması belirlenen günlerde sorumlu hemşirelerden teslim 

alınmıştır. Formların geri alınması sırasında, formlardaki eksik bilgiler kontrol edilerek, 

sağlıkçılar tarafından tamamlanması sağlanmıştır. 

Anket Formunu dolduran personelin, bu formu klinik sorumlu hemşiresine ya da 

araştırmacıya direkt ulaştırması seçeneği sunulmuştur.  

Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS 15.0 for Windows (Statistical 

Package Of Social Sciences) istatistik paket programıyla değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı 

istatistikler için ortalama ± standart sapma ve yüzde dağılımı kullanılmıştır. Epidemiyolojik 

olarak kazaların değerlendirilmesi için aşağıdaki ölçütler kullanılmıştır.  

İş Kazası Sıklık Hızı: Bir işletmede iş kazası görülme olasılığını belirten değerdir. İş 

kazası sıklık hızı yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, işçinin kıdemi, çalışılan bölüm gibi çeşitli 

özelliklere göre hesaplanabilir. 

 

 

 

İş kazası sıklık hızı:  

 

 

 

Belirli bir sürede meydana gelen iş 

kazası sayısı 

Belirli bir sürede çalışan işçi sayısı 
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İş Kazası Ağırlık Hızı: İş kazalarının sonuçları bakımından anlam ifade eden bir 

değerlendirmedir. 

 

İş kazası ağırlık hızı:  

 

Bulgular 

Grafik 1’de sağlıkçılardan meslek yaşantısında tüberküloz hastası ile karşılaştığını 

belirtenlerden 22’si hemşire, 10’u “diğer”(fizik tedavi, eczacı vb.) olarak ifade edilenler, 4’ü 

doktor, 3’ü sağlık memuru ve 1’i sağlık teknisyeni olduğu görülmektedir.  

Grafik 1: Meslek Yaşantınızda Tüberküloz Hastası İle Karşılaştınız mı? 

 

Grafik 2’de sağlıkçılardan tüberküloz hastası ile karşılaştığını belirtenlerden 20’si 

kadın ve 2’si erkektir. Bunlardan kadın olanların 1 kez karşılaşan 2 kişi, 2 kez karşılaşan 11 

kişi, 3 kez karşılaşan 1 kişi, 4 kez karşılaşan 1 kişi, 6 kez karşılaşan 3 kişi ve 10 kez karşılan 2 

kişidir. Erkek olanların ise 3 kez karşılaşan 2 kişi oldukları görülmektedir. 

 

 

 

 

 

İşçi sayısı x 8 saat x 300 iş günü 

İş kazası nedeniyle toplam iş 

göremezlik süresi 
x k 



30 
 

Grafik 2: Kaç Kez Tüberküloz Hastası İle Karşılaştınız? 

 

Tablo 1’de sağlık çalışanların yaş ortalamasının 31.0 ± 2.52 ve dağılım aralığının 19-

59 yaşları arasında olduğu, mesleki deneyim yılı ortalamasının 6.83 ± 6.45 ve dağılım 

aralığının 1-27 olduğu, birimdeki çalışma süresi ortalamasının 7.29 ± 6.85 ve dağılım 

aralığının 1-27 olduğu görülmektedir. 

Tablo 1: Sağlıkçıların Yaş, Mesleki Yıl Ve Birimdeki Çalışma Süresi Ortalamaları 

(N: 124) 

Tanıtıcı Özellikler Ortalama-Standart 

Sapma 

Dağılım 

Aralığı 

Yaş 31 ± 2.52 19-59 arası 

Mesleki yıl 

 

6.83 ± 6.45 1-27 arası 

Birimdeki çalışma 

süresi 

7.29 ± 6.85 1-27 arası 

Tablo 2’de sağlık çalışanların %23’ünün(N:29) 30-35 yaş grubunda olduğu, 

%46.0’ının (N:57) Meslek Lisesi mezunu olduğu, %17.7’sinin (N:22) klinik ünitelerinde 

çalıştığı, %46.0’sının (N:57) servis hemşiresi olduğu, %47.1’inin (N:58) 1-5 yıllık olduğu, 

%50.9’unun (N:63) çalıştığı birimlerde 1-5 yıllık olduğu, %71.0’inin (N:88) kadın olduğu, 

%55.6’sının (N:69) evli olduğu, %72.4’ünün(N:90) 40 saat ve üzeri çalıştığı görülmektedir.  

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Sağlıkçılara (Doktor ve Diğer Sağlık Personeli) Ait 

Kimi Demografik Bilgiler 

Demografik Bilgiler N % 

Cinsiyet   

Kadın 

Erkek 

88 

36 

71.0 

29.0 
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Medeni Durum   

Evli 

Bekar 

Eşinden boşanmış 

69 

53 

2 

55.6 

42.7 

1.6 

Öğrenim Durumu   

SML 

Ön lisans 

Lisans 

Yüksek Lisans 

Doktora 

Diğer 

57 

30 

23 

5 

2 

7 

46.0 

24.2 

18.5 

4.0 

1.6 

5.6 

Çalışılan Birim   

Klinik 

Poliklinik muayene odası 

Ameliyathane 

Kadın doğum ünitesi 

Yoğun bakım ünitesi 

Yeni doğan yoğun bakım ünitesi 

Röntgen ünitesi 

Laboratuarlar 

Acil ünitesi 

Diğer 

22 

6 

32 

9 

1 

6 

2 

14 

12 

20 

17.7 

4.8 

25.8 

7.3 

0.8 

4.8 

1.6 

11.3 

9.7 

16.1 

Meslekte Çalışma Yılı   

1 yıldan az 

1-5 yıl 

6-11 yıl 

12-17 yıl 

18-23 yıl 

24 yıl ve üstü 

15 

58 

40 

4 

3 

4 

12.2 

47.1 

32.5 

3.2 

2.4 

3.2 

Hastanede Çalışma Yılı   

1 yıldan az 

1-5 yıl 

6-11 yıl 

12-17 yıl 

18-23 yıl 

24 yıl ve üstü 

13 

63 

38 

6 

3 

1 

10.5 

50.9 

30.6 

4.8 

2.4 

0.8 

Hastanedeki Mesleki Ünvan   

Doktor 

Hemşire 

Sağlık memuru 

Sağlık teknisyeni 

Diğer 

6 

57 

11 

2 

48 

4.8 

46.0 

8.9 

1.6 

38.7 

Yaş Grubu   
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18 yaş ve altı 

19-24 

25-29 

30-35 

36-41 

42 ve üstü 

9 

22 

27 

29 

22 

15 

7.3 

17.7 

21.7 

23.3 

17.6 

12.0 

Haftalık çalışma süresi   

40 saat 

40 saat üzeri 

34 

90 

27.4 

72.4 

TOTAL 124 100.0 

 

Tablo 3’de Akçaabat Devlet Hastanesinde çalışan sağlıkçılardan %37.5’inin (N:24) 

Meslek Lisesi Mezunu olduğu, Özel Karadeniz Hastanesinde çalışan sağlıkçıların ise 

%55.0’inin (N:33) Meslek Lisesi Mezunu olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Araştırma Kapsamındaki Hastanelerde Çalışan Sağlıkçıların Eğitim 

Durumlarına Göre Karşılaştırılması 

 

 

 

Hastane 

Eğitim Durumu  

 

Total 

 

SML 

 

Ön Lisans 

 

Lisans 

 

Yüksek 

Lisans 

 

Doktor

a 

 

Diğer 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

N 

 

% 

Akçaabat 

Devlet 

Hastanesi 

24 37.

5 

18 28.1 15 23.4 3 4.7 2 3.1 2 3.1 64 99.9 

Özel 

Karadeniz 

Hastanesi 

33 55.

0 

12 20.0 8 13.3 2 3.3 - - 5 8.3 60 99.9 

TOTAL  12

4 

100.

0 

 

Tablo 4’de sağlık çalışanların, %60.5’inin (N:75) günde 6-8 saat, %30.6’sının(N:38) 

4-6 saat, %8.9’unun (N:11) da 8-10 saat uyuyabildiği görülmektedir. 
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Tablo 4: Araştırmaya Katılan Sağlıkçıların “Günde Ortalama Kaç Saat 

Uyuyabiliyorsunuz?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

Uyku Süresi 

Cinsiyet Total 

 

Kadın 

 

Erkek 

 

N 

 

% 

4-6 Saat 24 14 38 30.6 

6-8 Saat 59 16 75 60.5 

8-10 Saat 5 6 11 8.9 

TOTAL 88 (%71.0) 36 (%29.0) 124 100.0 

 

Tablo 5’de sağlıkçıların Hepatit Yönünden Serolojik Durumları karşılaştırılmıştır. 

Sağlıkçılardan serolojik durumu HBsAg(+) (hasta taşıyıcı) olan 2 kişi, Anti-HBs(+) (bağışık) 

olan 95 kişi, Anti-HBc Total(-) (karşılaşmamış) olarak bildiren 10 kişi, 

“Hatırlamıyorum/Bilmiyorum” olarak bildiren 17 kişi bulunmaktadır. 

Tablo 5: Araştırmaya Katılan Sağlıkçıların Hepatit B Yönünden Serolojik Durumu 

 

Cinsiyet 

Hepatit B Serolojisi Durumu Total 

HBsAg(+) 

(Hasta 

taşıyıcı) 

Anti-

HBs(+) 

(Bağışık) 

Anti-HBc 

Total(-) 

(Karşılaşmamış) 

Hatırlamıyorum/ 

Bilmiyorum 

 

N 

 

% 

Kadın 2 69 4 13 88 71.0 

Erkek 0 26 6 4 36 29.0 

TOTAL 2 95 10 17 124 100.0 

 

Tablo 6’da sağlıkçılardan gece nöbetlerinin sağlıkları üzerinde herhangi bir etkisinin 

olmadığını belirtenler %22.5’i (N:27) olduğu görülmektedir. Gece nöbetlerinin sağlıkları 

üzerindeki etkisi en fazla %20.8’i(N:25) ile yorgunluk, %17.5’i (N:21) ile sinirlilik ve 

ajitasyon, %15.0’i (N:18) ile uykusuzluk, %10.0’nu (N:12) ile baş ağrısı ve baş dönmesi, 

%5.8’i (N:7) ile algılama bozuklukları, %2.5’i (N:3) ile sosyal yaşam kısıtlığı, %2.5’i (N:3) 

ile beslenme bozukluğu ve en az oranda ise %1.7‘si (N:2) ile iştahsızlık, %1.7’si (N:2) ile 

bulantı, kusma, diare olarak ifade ettikleri görülmektedir. 
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Tablo 6: Araştırmaya Katılan Sağlıkçıların Gece Nöbetlerinin Sağlıkları Üzerindeki 

Etkilerinin Yüzde Dağılımı 

 

Gece Nöbetlerinin 

Etkileri 

Hastanedeki Mesleki Ünvan Total 

 

Doktor 

 

Hemşire 

Sağlık 

Memuru 

Sağlık 

Teknisyeni 

 

Diğer 

 

N 

 

% 

Baş ağrısı, baş 

dönmesi 

1 6 0 0 5 12 10.0 

Algılama bozuklukları 0 1 0 0 6 7 5.8 

Sinirlilik, ajitasyon 2 14 0 0 5 21 17.5 

İştahsızlık 0 2 0 0 0 2 1.7 

Uykusuzluk 0 5 9 0 4 18 15.0 

Yorgunluk 0 9 0 0 16 25 20.8 

Bulantı, kusma, diare 1 1 0 0 0 2 1.7 

Sosyal yaşam kısıtlığı 2 1 0 0 0 3 2.5 

Beslenme bozukluğu 0 0 0 1 2 3 2.5 

Herhangi bir etkisinin 

olmaması 

0 14 2 1 10 27 22.5 

*Bir kişi birden fazla seçeneği işaretlediğinden toplam (total) alınmamıştır. 

Tablo 7’e baktığımızda Özel Karadeniz Hastanesinden araştırmaya katılan 

sağlıkçılardan, %91.7’sinin (N:55) ve Akçaabat Devlet Hastanesinden araştırmaya katılan 

sağlıkçılardan %90.6’sının (N:58) hastane ortamında bulaşıcı risk etmenlerini önlemede 

koruyucu önlemlerin gerekli olduğunu belirttiği görülmektedir. 

Tablo 7: Araştırma Kapsamındaki Hastanelerde Çalışan Sağlıkçıların Hastane 

Ortamında Bulaşıcı Risk Etmenlerini Önlemede Herhangi Bir Koruyucu Önlemi Gerekli 

Bulma Durumları 

 

 

 

Hastane 

Koruyucu önlem gerekli mi?  

Total 

 

Evet gerekli Hayır gerekli 

değil 

Kısmen 

gerekli 

 

n 

 

% 

 

% 

 

n 

 

n 

 

% 

 

N 

 

% 

Akçaabat Devlet 

Hastanesi 

58 90.6 - - 6 9.4 64 100.0 

Özel Karadeniz 

Hastanesi 

55 91.7 - - 5 8.3 60 100.0 

TOTAL  124 100.0 

 

Tablo 8’e baktığımızda, Özel Karadeniz Hastanesinde çalışan sağlıkçıların %75’i 

(N:45) hepatit B’ye karşı aşılandığını ve %25’inin (N:15) de hepatit B’ye karşı aşılanmadığını 

belirttiği görülmektedir. Akçaabat Devlet Hastanesinde çalışan sağlıkçıların ise %65.6’sının 
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(N:42) hepatit B’ye karşı aşılandığını ve %34.4’ünün (N:22) de hepatit B’ye karşı 

aşılanmadığını belirttiği görülmektedir. 

Tablo 8: Araştırma Kapsamındaki Hastanelerde Çalışan Sağlıkçıların Hepatit B’ye 

Karşı Aşılanma Durumları 

 

 

 

Hastane 

Hepatit B’ye Karşı Aşılanma  

 

Total 

 

 

Evet 

 

Hayır 

 

n 

 

% 

 

n 

 

% 

 

N 

 

% 

Akçaabat Devlet Hastanesi 42 65.6 22 34.4 64 100.0 

Özel Karadeniz Hastanesi 45 75.0 15 25.0 60 100.0 

TOTAL  124 100.0 

 

Tartışma 

Dünya çapında her yıl hastalara 12 milyar enjeksiyon yapıldığı tahmin edilmektedir. 

ABD’de her yıl 800 bin iğne batması kaynaklı yaralanma gerçekleştiği bildirilmektedir. 

Binlerce sağlık çalışanı bu tür yaralanmalar sonucunda Hepatit C, (HCV), Hepatit B (HBV) 

ya da HIV virüsü ile karşılaşmaktadır(http://web.firat.edu.tr) 

Uçak’a (2009) göre, Sağlık çalışanları verdikleri hizmetin özelliğinden kaynaklanan 

birçok risk ve tehlikeye maruz kalmaktadır. Yeterli düzeyde İSG önlemlerinin alınmaması 

sonucunda meydana gelebilecek iş kazaları, sonuçları itibariyle olumsuz sonuçlar ve ölümcül 

olaylar doğurmaktadır. Sağlık personelinin maruz kaldığı iş kazalarının belirlenebilmesi ve 

maruziyet durumunun değerlendirilmesi oldukça önemlidir(68). 

Araştırma grubumuzdaki sağlık personeli yaş ve cinsiyet parametrelerine göre 

incelendi, bunun sonucunda kadın sağlık personelinin %71.0 (N:88) ile erkek sağlık 

personelinden %29.0 (N:36) çoğunlukta olduğu saptandı (Tablo 2). Yaptığımız araştırmada 

sağlık çalışanların yaş ortalamasının 31.0 ± 2.52, dağılım aralığının 19-59 yaşları arasında 

olduğu, mesleki deneyim yılı ortalamasının 6.83 ± 6.45, dağılım aralığının 1-27 olduğu, 

birimdeki çalışma süresi ortalamasının 7.29 ± 6.85, dağılım aralığının 1-27 olduğu saptandı 

(Tablo 1). Özarslan’ın (2009; s: 93) sağlık personeline yönelik yaptığı çalışma hemşirelerin 

yaş ortalamasını 32.5 olarak ve  %61.5’inin ön lisans düzeyinde eğitim aldığını saptamıştır. 

İncesesli (2005; s: 68) ise sağlık personeline yönelik yaptığı araştırmada hemşirelerin yaş 

ortalamasının 29.2 ± 4.7, mesleki deneyim yılı ortalamasının 10.0 ± 5.5, birimdeki çalışma 

süresi ortalamasının 7.0 ± 5.5 olduğunu saptamıştır. 

Yaptığımız araştırmada, sağlık çalışanların %23’ünün(N:29) 30-35 yaş grubunda 

olduğu, %17.7’sinin (N:22) klinik ünitelerinde çalıştığı, %46.0’sının (N:57) servis hemşiresi 

olduğu, %47.1’inin (N:58) 1-5 yıllık olduğu, %50.9’unun (N:63) çalıştığı birimlerde 1-5 yıllık 

olduğu, %55.6’sının (N:69) evli olduğu, %72.4’ünün (N:90) 40 saat ve üzeri çalıştığı saptandı 
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(Tablo 2). İncesesli (2005; s: 68) tarafından yapılan araştırmada hemşirelerin, %46.4’ünün 25-

29 yaş grubunda olduğu, %30.8’inin yoğun bakım ünitelerinde çalıştığı, %83.7’sinin servis 

hemşiresi olduğu, %35.0’ının 5-9 yıllık olduğu, %41.1’inin çalıştığı birimlerde 0-4 yıllık 

olduğu, %63.9’unun evli ve %93.’ini ise 40 saat ve üzeri çalıştığı saptanmıştır. 

Yaptığımız araştırmada Özel Karadeniz Hastanesinde çalışan sağlıkçıların %75’i 

(N:45) hepatit B’ye karşı aşılandığını ve %25’inin (N:15) de hepatit B’ye karşı aşılanmadığını 

belirttiği ve Akçaabat Devlet Hastanesinde çalışan sağlıkçıların ise %65.6’sının (N:42) hepatit 

B’ye karşı aşılandığını ve %34.4’ünün (N:22) de hepatit B’ye karşı aşılanmadığını belirttiği 

saptandı (Tablo 8). Uçak (2009; s: 68) ise yaptığı araştırmada çalışma grubunda personelinin 

%85.2’sinin Hepatit B aşısı yaptırdığı saptanmıştır. Bu oranlar çalışmamızın sonuçlarıyla 

uyumludur.  

Yaptığımız çalışmada sağlıkçılardan gece nöbetlerinin sağlıkları üzerinde herhangi bir 

etkisinin olmadığını belirtenler %22.5 (N:27) olarak saptandı. Gece nöbetlerinin sağlıkları 

üzerindeki etkisi en fazla %20.8’i (N:25) ile yorgunluk, %17.5’i (N:21) ile sinirlilik ve 

ajitasyon, %15.0’i (N:18) ile uykusuzluk, %10.0’nu (N:12) ile baş ağrısı ve baş dönmesi, 

%5.8’i (N:7) ile algılama bozuklukları, %2.5’i (N:3) ile sosyal yaşam kısıtlığı, %2.5’i (N:3) 

ile beslenme bozukluğu ve en az oranda ise %1.7‘si (N:2) ile iştahsızlık, %1.7’si (N:2) ile 

bulantı, kusma, diare olarak saptandı (Tablo 6). İnceseslin’in(2005; s: 68) benzer 

çalışmasında, gece nöbetlerinin hemşirelerin sağlığı üzerinde en fazla %59.3 ile yorgunluk, 

%56.7 ile sinirlilik ve ajitasyon, %51.0 ile uykusuzluk, daha az oranda ise %13.7 ile 

iştahsızlık ve %3.8 ile bulantı, kusma, diareye neden olduğu saptanmıştır.  

Çalışma grubumuzda sağlıkçılardan serolojik durumu HBsAg(+) (hasta taşıyıcı) olan 2 

kişi, Anti-HBs(+) (bağışık) olan 95 kişi, Anti-HBc Total(-) (karşılaşmamış) olarak bildiren 10 

kişi, “Hatırlamıyorum/Bilmiyorum” olarak bildiren 17 kişi saptandı (Tablo 5). Özarslan’ın 

(2009; s: 100) çalışmasında 97 kişi Hepatit B serolojik durumu 

hakkında”hatırlamıyorum/bilmiyorum”, üç kişi (%0.6) HBsAg(+), 394 kişi (%78.2) Anti-

HBsAg(+) olarak saptamıştır. Hepatit B aşısı yaptırdığını bildiren üç hemşire, Hepatit B 

serolojik durumunu Anti-HBc Total(-) yani HBV ile karşılaşmamış, olarak ifade etmiştir. Bu 

hemşirelerin ifade ettikleri seçeneğin anlamını tam anlamıyla kavrayamadıkları 

düşünülmüştür. 

Sonuç ve Öneriler 

Sağlık çalışanların %23’ünün(N:29) 30-35 yaş grubunda olduğu, %46.0’ının (N:57) 

Meslek Lisesi mezunu olduğu, %17.7’sinin (N:22) klinik ünitelerinde çalıştığı, %46.0’sının 

(N:57) servis hemşiresi olduğu, %47.1’inin (N:58) 1-5 yıllık olduğu, %50.9’unun (N:63) 

çalıştığı birimlerde 1-5 yıllık olduğu, %71.0’inin (N:88) kadın olduğu, %55.6’sının (N:69) 

evli olduğu, %72.4’ünün (N:90) 40 saat ve üzeri çalıştığı görülmektedir. 

Sağlıkçıların çalışma ortamındaki risklere ve tehlikelere karşı koruyucu ekipmanlardan 

%44.4’ü (N:55) ağız ve burun maskesi, %35.5’i (N:44) el antiseptik solüsyonlar, %6.5’i (N:8) 

yüz maskesi, %5.6’sı (N:7) eldiven, %4.8’i (N:6) steril eldivenler ve %3.2’si (N:4) ise önlük 

kullanılmalıdır şeklinde görüş bildirdikleri görülmektedir.  
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Sağlıkçılardan, çalışma ortamında bulunan ve sağlığı olumsuz etkileyen maddelerden 

%10.5’inin (N:13) antiseptikler olduğunu, %25.8’inin (N:32) dezenfektanlar olduğunu, 

%12.1’inin (N:15) anestetik maddeler olduğunu, %2.4’ünün (N:3) kemoterapik ilaçlar 

olduğunu, %6.5’inin (N:8) radyoaktif maddeler olduğunu, %40.3’ünün (N:50) herhangi bir 

maddenin olmadığını ve %2.4’ünün (N:3) diğer maddeler olduğunu belirttiği görülmektedir. 

Sağlıkçılardan en fazla %68.5’inin (N:85) çalışma ortamında fiziki çevrenin sağlıkları 

üzerinde etkili olduğunu, %17.7’sinin (N:22) kısmen etkili olduğunu ve en az olarak da 

%13.3’ünün (N:17) sağlıklarını etkilemediğini belirttikleri görülmektedir.  

Sağlıkçılardan %58.9’unun (N:73) işin fiziksel sağlıkları üzerinde olumsuz etkisi 

olduğu görülmektedir. 

Sağlıkçılardan %29.0’unun (N:36) bilinen bulaşıcı hastalığı(hepatit, AIDS vb.) olan 

hastanın ameliyatına girdiğini, %3.2’sinin (N:4) fiziksel faktörlere bağlı olarak gelişen bir 

rahatsızlığı sonucu tanı konulduğunu ve %34.7’sinin (N:43) ise işinden kaynaklı olduğunu 

düşündüğü hastalığı ya da şikayeti olduğu görülmektedir. 

Sağlıkçıların psikolojik, fizyolojik ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olabilmesi 

ve buna bağlı olarak da verimli kılınması için aşağıdaki önerilerde bulunulabilir; 

 Hastanede çalışan sağlık personelin iş sağlığı ve güvenli hizmetlerine gereksinimi 

vardır. Bu nedenle hastanelerde iş sağlığı ve güvenliği birimi oluşturulmalı, bu 

birimde sağlık çalışanlarına yaygın hizmet içi eğitim verilerek sağlıklarını korumak 

ve sürdürmek için uygun davranışlar kazandırılmalıdır. 

 Sağlıkçılar periyodik muayene ve izlemlerle meslek hastalıklarından korunmalıdır.  

 İş sağlığı ve güvenliği programları yapılmalıdır. 

 Sağlık çalışanları tanımlanmış tehlike ve riskler konusunda bilgilendirilmelidir. 

 Sağlık ve güvenlik konuları ile ilgili sağlık eğitimi verilmelidir(maruziyeti önleme 

ya da azaltma, acil durumlara hazırlık, kişisel koruyucuların kullanılması, doğru 

ağırlık kaldırma teknikleri, elektrik güvenliği, kaza ve yaralanmaların bildirilmesi 

vb.). 

 İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı verilmelidir.  

 Çalışanların sağlık ve güvenlik standartlarına uyumunun izlenmesi sağlanmalıdır.   

 İşe giriş muayenelerinin yapılması (örneğin, görme testleri, 35 yaş ve üzere 

çalışanlara yılda bir elektrokardiyografi vb.). 

 Kemoproflaksi 

 Bağışıklama(örneğin, hepatit-B aşısı)  

 Sağlık çalışanlarının kişisel koruyucuları kullanması sağlanmalıdır. 

 Çalışan klinikle ilgili olarak göreve başlamadan önce oryantasyon programları 

uygulanmalıdır.  

 Varolan yasa ve yönetmeliklerin sağlıkçıların çalışma ortamının geliştirilmesine 

yönelik yeniden düzenlenmelidir.  

 Sağlık çalışanlarının yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanmalıdır.  

 Meslek hastalıkları, iş kazaları ve işe bağlı sağlık sorunları önlenmelidir.  

 Yaralanan ve hastalanan sağlık çalışanlarının bakım ve tedavisi yapılmalıdır.  

 Bulaşıcı hastalıklara yönelik surveyanslar yapılmalıdır.  
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 Gıda işi ile uğraşan çalışanların portör muayeneleri yapılmalıdır. 

 Rehabilitasyon(işe tekrar dönüş değerlendirmeleri) 

 Kayıtlardan, sağlık taramalarından ve araştırma sonuçlarından sağlık çalışanları, 

yönetim, işveren ve sendikalar bilgilendirilmelidir. 

 Sağlık çalışanlarının sağlığı ile ilgili tutulan kayıtların(meslek hastalıkları, iş 

kazaları vb.) sağlık çalışanlarının görebileceği yerlere asılması sağlık 

kurumlarındaki yöneticilerin, çalışanların düzenli sağlık taramasından geçirilmesi 

ve koruyucu önlemlerin alınması için yaptırımcı olmaları gerekmektedir.   

 Sağlıkçıların çalıştıkları ortam göz önüne alınarak, çalışma şekli ve çalışma 

saatlerine ilişkin, sosyal yaşantıyı bozmayacak türde düzenlemelerin yapılmasına 

özen gösterilmelidir.   

 Sağlık çalışanları çalıştıkları cihaz, alet, gereçler ve kimyasal maddelerin sağlıkları 

üzerine etkileri ve bu etkilerden korunması ile ilgili bilgilendirici ve beceri 

kazandırıcı hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi sağlanmalıdır.  

 Çalışma koşullarının ve ortamın ergonomik normlar ve ergonomik ilkeler göz 

önünde bulundurularak tasarlanması yapılmalıdır.  

 Sağlıkçıların çalıştıkları ortamın; ışıklandırma, havalandırma, ısıtma vb. fiziksel 

faktörlerin iyileştirilmesi yapılmalıdır.   

 Sağlıkçıların kan ile bulaşan hastalıklardan korunmasında, kan ile direk teması 

önleyecek korunma yöntemlerinin, gerekli araç gerecin ve sağlık eğitimlerinin 

arttırılması sağlanmalıdır.  

 Radyasyon ve anestezik gazların etkilerinden korunmak için sağlıkçıların bu 

ünitelerde dönüşümlü olarak çalıştırılması, tıbbi kontrollerden geçirilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Gerçek ve tam deneyimli bir uzman ekip tarafından; “Çalışma Ortamı İle İlgili”, 

“Çalışanla İlgili” ve “Sağlığı Bozucu Etkenlerle İlgili”, Tehlike Değerlendirmesi ve 

Risk Değerlendirmesi yapılmalıdır.  
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TEİAŞ ANKARA ELEKTRİK İLETİM TESİSLERİNDEKİ İŞ 

KAZALARININ ANALİZİ VE ÇALIŞANLARIN YÜKSEK GERİLİM 

ALGI DÜZEYLERİ  

ÖZET 

Elektrikle ilgili kazalar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız önlem almakta 

zorlandığımız bir alandır. Türkiye’ de elektrik iletim tesislerinde çalışanların birçok ölümlü iş 

kazası geçirdiği istatiksel olarak belirlenmiştir). Oysa ki önleyici tedbirler alarak kazaları 

önlemek ve zararları minimum seviyeye indirmek mümkün olacaktır. Bu çalışmada elektrik 

iletim işi yapan TEİAŞ çalışanlarının iş kazaları görülme sıklığı ile ilişkili etmenlerin tespiti 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, TEİAŞ’ ın Ankara bölgesi 8. İletim tesis çalışanlarına 2014- 

Kasım döneminde iş hayatında iş kazası geçirme ve ilişkili etmenler sorgulanmıştır. 

Araştırmaya 149 erkek, 1 kadın çalışanın yer aldığı 150 çalışanla görüşülerek 39 sorudan 

oluşan anket uygulanmış ve bulgular SPSS programı ile analiz edilmiştir. 

TEİAŞ çalışanların tamamının işe başlarken sağlık raporu ve mesleki eğitimlerini aldığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca, işveren tarafından verilen iş sağlığı güvenliği eğitimlerin ankete 

katılanların %51.33’ ü çalışanlar tarafından yeterli olduğu ve % 65.33’ ü düzenli olarak iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimi aldığı tespit edilmiştir. Katılımcıların % 69.33’ ü işyerinde iş 

güvenliği kurulu olduğunu bilmekte ve işle ilgili iş kazası riskleri konusunda % 55.33’ ü 

eğitim almıştır. Buna rağmen araştırmaya katılan 150 kişiden 12’ si iş kazası geçirmiştir. En 

çok karşılaşılan iş kazaları çeşitleri ise yanma, çarpılma ve ark yanıklarıdır. 

Çalışanlar çalışma koşullarından memnun olmalarına rağmen işyerlerindeki yüksek gerilim 

algı düzeylerinin farklı olması çalışma sırasında dikkatsizlik ve tedbirsizlikle birleşmesiyle 

kazaların sık yaşanıldığı görülmektedir. Bu yüzden işveren işe başlamadan önce çalışanlarının 

yüksek gerilim algı düzeylerini tespit edecek bir takım anket vs. gibi ölçme değerlendirme 

sonucu çalışanların algı düzeylerini belirlemeli ve daha az düzeyde olan gruplarda yüksek 

gerilim algısı artırılması hedeflenmelidir.  

Çalışanlara yüksek gerilimin sebebiyet verdiği kazalar sık sık anlatılmalı ve kaza inceleme 

çalışmaları çalışanlarla birlikte yapılması daha faydalı olacağı tespit edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yüksek gerilim, İş kazaları, Risk, Elektrik, TEİAŞ 

ABSTRACT 

The aim of the research work that TEIAS electricity workers work accidents is to identify 

factors associated with the incidence. 8 Transmission and general manager of research 

Ankara November period of 2014 employees spend working in business, work accidents and 

related factors were investigated. Research to survey 150 employees interviewed were applied 

in accordance with privacy. The survey consists of 39 questions and is designed to work as a 

questionnaire. Statistical analysis of the results were analyzed using the SPSS program. 149 

of the participants were male first one consists of female employees. All employees received 
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their training before starting work health report and starting work. Employees begin work 

safety trained and of the occupational health and safety training by the employer 51.33% 

enough, work after the start of 65.33% that regular occupational health and safety training 

received, 69.33% safety in the workplace is installed, work-related 55.33%  the risk of 

accidents at work 'ü education have to take. Consequently, of the 150 people surveyed 12 'that 

the respondents have 8% were determined to have had a work accident. Work accidents most 

burning, distortion and cause burns, arc burns result was formed. Despite being satisfied with 

the employees working conditions during operation due to the high voltage fear in the 

workplace inattention, restlessness and machine tools of this training to employees that are 

repeated with sufficient range of training related to the operating instructions of the 

equipment hardware is stated that must be given frequently. 

Keywords: High Voltage, Accidents at work, Risk, Electricity

1. GİRİŞ 

İş sağlığı ve güvenliği yıllar önce sanayileşme hareketinin başlamasıyla birlikte ortaya çıkan 

ve çalışma hayatında her gün önemi artan bir konudur.  

Bu nedenle konu ile ilgili temel amaç işyerinde sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamının 

hazırlanmasını sağlamaktır. 

Sağlıklı, emniyetli verimli bir çalışma ve yüksek kalite iş yaşamının sağlanması için oldukça 

önemlidir. Bunun yanında ekonomi için önemli bir yatırım ve yasalar uyarınca yapılması 

gereken bir yükümlülüktür [1]. 

İş sağlığı güvenliği iş güvenliğinin farkındalığına erişmiş kurumsal işletmelerin önemsemesi 

ile hayatımıza girmiştir. Daha sonra çalışanlar ve sendikalar vasıtası ile işyerlerinde güvenli, 

emniyetli bir çalışma ortamı sağlamanın mücadelesi verilmiştir. Devlette emniyetli ortamın 

hazırlanmasını sağlamak için işletmelerde uygulanmak üzere bir takım kurallar ve yaptırımlar 

getirerek tedbirler alınması amaçlanmıştır. Bu çalışmada, TEİAŞ’ ın Ankara bölgesinde yer 

alan 8. İletimdeki işletmede 150 işçiyle yüz yüze görüşülerek uygulanan anket verileri SPSS 

programında analiz edilerek, yorumlanmıştır. Bu amaçla çalışanların iş kazalarıyla ilişkili 

etmenlerinin tespiti ile birlikte, çalışanlardaki yüksek gerilim algı düzeyleri değerlendirilerek 

iş güvenliğinde alınması gereken tedbir ve öneriler belirtilerek katkı sunulması amaçlanmıştır. 

2. ANKARA BÖLGESİNDE TÜRKİYE İLETİM SİSTEMLERİNDE MEYDANA 

GELEN İŞ KAZALARININ İSTATİSTİKSEL GÖRÜNÜMÜ 

TEİAŞ devletin genel enerji politikasına uygun olarak, ülkedeki tüm iletim tesislerini 

devralmak, elektrik iletimi, yük tevzi ve işletme planlaması hizmetlerini yürütmek üzere 

01.10.2001 tarihinde faaliyete geçirilmiştir 

Tablo 1: TEİAŞ Ankara 8.İIletim tesis ve işletme grup müdürlüğünde yıllara göre meydana 

gelen iş kazaları ve ölümlü iş kazaları sayıları. 
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Yıllar İş Kazası Sayısı Ölümlü İş Kazası Sayısı 

2003 0 0 

2004 9 0 

2005 4 1 

2006 5 1 

2007 1 0 

2008 4 0 

2009 1 0 

2010 4 0 

2011 1 0 

2012 4 0 

2013 3 0 

TEİAŞ Ankara 8. İletim tesis ve işletme grup müdürlüğünde yıllara göre meydana gelen iş 

kazaları ve ölümlü iş kazaları sayıları sgk kayıtlarına göre verilmiştir.. 

3. YÜKSEK GERİLİM TEHLİKELERİ 

Enerji iletim hatlarında çeşitli enerjilere maruz kalarak yüksek geilimle çarpılmalar, ark 

yanıkları dışında çevrelerinde oluşturdukları elektromagnetik alanların insan sağlığı üzerinde 

olası etkilerinin incelenmesi amacı ile pek çok araştırma yapılmıştır. Yüksek gerilim hatları ve 

elektrik ile çalışan aletler çevrelerinde elektromagnetik alanlar oluşturmaktadırlar. İnsanlar 

çevrelerinde oluşan doğal ya da yapay kaynaklı elektrik ve magnetik alanların etkisinde 

kalırlar. Elektromagnetik alan; elektrik ve magnetik alanların bir arada olduğu durumdur. 

Elektriğin uzak mesafelere taşınabilmesi ancak yüksek gerilimle, yani voltajla mümkün 

olabilir. Örneğin bazı hatlarda 400 bin voltu bulan çok yüksek gerilimli elektrik akımı taşıyan 

bu kablolar, belirli aralıklarla dizilmiş, yükseklikleri bazı yerlerde 50 metreyi bulan, pilon adı 

verilen çelik kulelerin aralarına gerilirler.  

Yüksek gerilim hatları yakınındaki evlerde yaşayan çocuklarda çocukluk çağı kanserlerindeki 

artışın epidemiyolojik olarak gösterilmesi ile tüm bu konudaki araştırmalar US National 

Academy of Sciences (Amerikan Bilimler Akademisi) tarafından tekrar incelenmiş ve 1996 

yılında yüksek gerilim hatları yakınında yaşayan çocuklarda lösemi görülme riskinin 

diğerlerine göre 1.5 katı fazla olduğu Amerikan Bilimler Akademisi tarafından kabul 

edilmiştir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalar yüksek gerilim hatları ve elektrikli aletlerin (0-

300 Hz) kanser riskini artırdığını göstermektedir. Bu deney yüksek gerilime maruz kalmanın 

farklı bir boyutunu bize göstermektedir. 

Gereç ve Yöntem 

Araştırma verilerinin toplanması için anket yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla Haziran – 

Kasım 2014 döneminde çalışan personellerin çalışma saati 08:00 ile 17:30 arasında 
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çalışmalarını aksatmayacak şekilde uygun olan gönüllü personellere anket hakkında açıklayıcı 

bilgi verilerek doldurulması talep edilmiştir.  

Ankara ve çevre ilçelerinde faaliyet gösteren 8.İletim Tesis ve İşletme grup Müdürlüğü 

bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 150 personele, 2014 Kasım ayında yapılan 

anket sonucu iş kazası geçirme sıklığı ve iş kazası geçirme ile ilişkili etmenleri 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular 

Ankara 8. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Kasım 2014 yılına ait 

sosyodemografik özellikler 

Ankete katılan 150 kişinin 1’ i kadın 149’ u erkektir. Çalışanların çoğunun erkek olduğu 

gözlenmektedir (Şekil 1). 

 

Şekil 1: Ankara 8. İletim tesis ve işletme grup müdürlüğü kasım yılı ankete katılanlar 

çalışanların cinsiyet dağılımı. 

Ankara 8. iletim tesis ve işletme grup müdürlüğü 2014 yılında çalışan yaş grupları 150 

çalışanın 23’ ü (%15.33) 20-30 yaş aralığında, 25’i (%16.67) 31- 35 yaş aralığında, 32’ si 

(%21.33) 36-40 yaşa aralığında, 44’ ü (%29.33) 41-40 yaş aralığında, 26’ sı (%17.33) 50 yaş 

üzeridir (Şekil 2). Ankete katılanların çoğunun orta yaş grubunda olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 2: Ankara 8. İletim tesis ve işletme grup müdürlüğü 2014 yılında çalışanların yaş 

dağılımı grafiği. 

Tesisteki çalışanların eğitim durumları 150 çalışanın 31’i (%20.67) lise eğitimi, 69’ u (%46) 

meslek lisesi eğitimi, 8’ i (%5.33) meslek yüksek okulu eğitimi, 12’ si (%8) yüksek okul, 30’ 
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u (%20) üniversite eğitimi almıştır (Şekil 3).Çoğunluğu meslek lisesi eğitimi alan işle ilgili 

uzman teknik grup oluşturmaktadır. 

 

Şekil 3: Ankara 8. İletim tesis ve işletme grup müdürlüğü 2014 yılında çalışanların eğitim 

dağılımı grafiği 

Ankara 8. iletim tesis ve işletme grup müdürlüğü 2014 yılında 150 çalışanın 17’ si (% 11.33) 

mühendis, 19’ u (%12.67) baş teknisyen, 26’ sı (%17.33) mesul teknisyen, 60’ ı (%40) uzman 

teknisyen, 28’i teknisyen mesleki unvana sahiptir. Çalışan grubun çoğunluğunu uzman 

teknisyen oluşturmakta ve saha görevlerinde aktif görev aldığı görülmektedir (Şekil 4). 

 

Şekil 4: Ankara 8.İletim tesis ve işletme grup müdürlüğü 2014 yılında çalışan mesleki 

unvanları dağılımı. 

Ankete katılanların tamamı işe başlamadan önce işe giriş raporu almıştır. 150 kişinin 5’i 

(%3.33) sağlık ocağından, 7’ si (%4.67) özel hastaneden, 138’i (%92) devlet hastanesinden 

rapor almıştır (Şekil 5). 
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Şekil 5: Ankara 8. İletim tesis ve işletme grup müdürlüğü 2014 yılında çalışanların işe giriş 

raporu aldıkları kurumların dağılımı. 

Anket katılan 150 çalışanın 87’si (:%58) iş sağlığı güvenliği eğitim almış 63’ü (%42) eğitim 

almamıştır. Çalışanların 77’ si işveren tarafından verilen eğitimlerin yeterli olduğunu, 61’ i 

yetersiz, 7’ si çok yetersiz, 5’i çok çok yetersiz olduğunu kanısındadır. Çalışanların %65.33’ ü 

işe başladıktan sonra düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldığını, % 34.67’ si 

eğitimi düzenli olarak almadığını belirtmiştir.  

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun varlığı konusunda % 69.33’ ü evet, %8’ i hayır 

cevabını verirken % 22.67’ si ise iş güvenliği kurulu hakkında bilgisinin olmadığını 

söylemiştir (Tablo1). Çalışanlar çalışma ortamını iş kazası riskleri yönünden 

değerlendirdiğinde % 82.67’ si çok yüksek, % 10.67’ si yüksek, %4.66’ sı orta ve %2’ si 

düşük dereceli bulmuştur. İş kazaları sonrasında çalışanların % 55.33’ ü riskler konusunda 

eğitim aldığını bildirmiştir.  Çalışanların % 98’ si çalışmalar sırasında kişisel koruyucu 

donanım kullandıklarını ve aletlerin koruyuculu olduğu yönünde ankete cevap vermiştir 

(Tablo2). 

 

Tablo 2. Ankara 8.İlletim tesis ve işletme grup müdürlüğü 2014 yılında alınan iş güvenliği ile 

ilişkili eğitimleri. 

İşe başlarken isg eğitimi verildi mi? Sayı Yüzde 

Evet 87 58 

Hayır 63 42 

İşveren tarafından verilen İş sağlığı ve güvenliği yeterli mi? 

 

 

 

Yeterli 77 51.33 

Yetersiz 61 40.67 

Çok yeterli   

Çok yetersiz 7 4.67 

Çok çok yetersiz 5 3.33 

Vardiyalı çalışıyor musunuz?   

Evet/ her zaman 52 34.66 

Evet/ oldukça 22 14.67 

Hayır 76 50.67 

İş başladıktan sonra düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldınız mı? 

 

 

 

Evet 98 65.33 

Hayır 52 34.67 

İşyerinde İş güvenliği (İSG) kurulu var mı? 
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Evet 104 69.33 

Hayır 12 8 

Bilmiyorum 34 22.67 

Tablo 3. Ankara 8. İletim tesis ve işletme grup müdürlüğü 2014 yılında alınan iş güvenliği ile 

ilişkili eğitimleri.                

Kişisel Koruyucu Donanım veya İş Güvenliği Malzemesi 

kullanımı konusunda eğitim veya talimat aldınız mı? 

Sayı Yüzde 

Evet 122 81.33 

Hayır 28 18.67 

İşinizle ilgili iş kazası riskleri konusunda eğitim aldınız mı? Sayı Yüzde 

Evet 83 55.33 

Hayır 67 44.67 

İşyerinizi iş kazası riski yönünden nasıl değerlendirirsiniz   

 
Çok düşük - - 

Düşük 3 2 

Orta  7 4.66 

Yüksek 16 10.67 

Çok yüksek 124 82.67 

Sizce iş amirlerinizin (işvereninizin) iş güvenliğine bakışı 

nasıldır? 

 

 

 

 
Yeterli 91 60.67 

Yetersiz 37 24.67 

Çok yeterli  9 6 

Çok yetersiz 5 3.33 

Çok çok yetersiz 8 5.33 

Bu işyerinde çalışan personel kaza önleme çalışmalarında 

görev alıyor mu? 

 

 

 

 
Evet 67 44.67 

Hayır 83 55.33 

İşinizi yaparken kullandığınız alet / makine /teçhizatın 

koruyucusu var mı? 

 

 

 

 
Evet 147 98 

Hayır   

Bilmiyorum 3 2 

 

Anket çalışmasına katılan 150 çalışan personelin 87’ si çalışmalar sırasında kişisel koruyucu 

donanım kullanmalarının işi aksatmalarına ve rahat çalışamamalarına neden olduğunu,  54 

kişi komik oluşu nedeniyle rahatsız olduğunu, 38 kişi kişisel koruyucuların nasıl 

kullanacaklarını bilmediklerini, 32 kişi kullanılan koruyucuların rahatsız ettiğini, ergonomik 
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olmadıklarını,  27 kişi kişisel donanımların koruyuculuklarına inanmadıklarını belirtmişlerdir 

(Tablo3). 

Tablo 4. Ankara 8. İletim tesis ve işletme grup müdürlüğü 2014 yılında çalışanların kişisel 

koruyucu kullanma nedenleri. 

Kişisel koruyucu malzemeleri kullanmama nedenleriniz nelerdir?    Sayı 

İşletme tarafından koruyucu verilmedi           

Koruyucu takmak çalışmamı aksattığı için 97 

Koruyucu beni rahatsız ettiği için                  23 

Koruyucunun bir faydası olduğuna inanmadığım için 17 

Koruyucu takmak bana komik geldiği için     52 

Koruyucunun nasıl kullanıldığını bilmediğim için 38 

Yaptığım iş için gereksiz                               30 

İşinizi yaparken kullanmanız gereken müşterek iş güvenliği 

malzemelerini kullanmama nedeniniz nelerdir 

 

İşletme tarafından koruyucu verilmedi 2 

Koruyucu takmak çalışmamı aksattığı için 87 

Koruyucu beni rahatsız ettiği için                  32 

Koruyucunun bir faydası olduğuna inanmadığım için 27 

Koruyucu takmak bana komik geldiği için     54 

Koruyucunun nasıl kullanıldığını bilmediğim için 38 

Yaptığım iş için gereksiz 4 

 

Ankete katılan TEİAŞ çalışanlarının 40’ı (%26.67) kişisel koruyucu donanımlarını 1 yıldan 

çok sürede, 28’ (%18.67) kullanılmaz derecede hasarlı olduğu, 82’ si (%54.67) işe uygun 

olmadıklarını fark etmiştir. 

Tablo 5. Ankara 8. İletim tesis ve işletme grup müdürlüğü 2014 yılında kişisel koruyucu 

donanımları kullanma sıklığı           

Kişisel Koruyucu Donanımlarınız veya iş güvenliği 

malzemeleriniz ne sıklıkla değiştirilmektedir? 

Sayı Yüzde 

1 yıldan az sürede     

1 yıldan çok sürede   40 26.67 

Kullanılmaz derecede hasar gördüğünde 28 18.67 

İşe uygun olmadıkları fark edildiğinde 82 54.67 

Tablo 6. Ankara 8. iletim tesis ve işletme grup müdürlüğü 2014 yılında çalışanların iş kazası 

geçirme nedenleri. 
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Sizce en son geçirdiğiniz iş kazasının nedenleri nelerdir? Sayı 

Kişisel koruyucuların olmaması     

Kişisel koruyucuların kullanılmaması 2 

Makine ve tezgâhlarda güvenlik tedbirlerinin alınmaması/makinelerin 

uygun olmaması 

 

İş ile işçinin uygun olmaması  

Kişisel nedenler (yorgunluk, uykusuzluk, hastalık, içki ve uyuşturucu 

kullanımı, stres v.b.) 

4 

Dikkatsizlik 7 

Çalışma ortamının çok gürültülü olması  

Çalışma ortamının çok sıcak ya da çok soğuk olması       

Aydınlatma ile ilgili sorunlar  

Denetimlerin yeterli olmaması 3 

Tablo 7. Ankara 8. iletim tesis ve işletme grup müdürlüğü 2014 yılında çalışanların yüksek 

gerilim çalışmalarındaki algı düzeyleri.              

Yüksek gerilim çalışmalarında iş güvenliği önlemleri alınmasına 

rağmen sizce çok tehlikeli  mi?   

Sayı Yüzde 

Evet 139 92.67 

Hayır 11 7.33 

 

8. İletim ve  işletme grup müdürlüğünde çalışanların; işe başlarken mesleki eğitim alanların 

%8’ i, işe başlarken iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alanların % 2.67’ si , işe başlarken sağlık 

raporu alanların %8’ i, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu varlığını bilenlerin %5.33’ ü, 

işle ilgili iş kazası riskleri konusunda eğitim alanların % 6.67’ si, vardiyalı çalışanların 

%4.67’ si, ilk yardım eğitimi alanların %8’ i iş kazası geçirmiştir. 

Çalışanların yüksek gerilim çalışmalarında ortamın iş güvenliği açısından çok tehlikeli 

olduğunu söyleyenlerin % 3.33’ ü, kişisel koruyucu donanım ve iş güvenliği malzemeleri 

kullanım konusunda eğitim, talimat alanların %2.67’ si, kaza önleme çalışmalarında görev 

alanların %4.67’ si, iş kazası riski yönünden çok yüksek olduğu, çalışmalar sırasında 

kullanılan alet/makine/teçhizatın koruyucusu olanların %6’ sı iş kazası geçirmiş olup istatistik 

sonucu anlamlı bir fark görülmemiştir. 

Tablo 8. Ankara 8. iletim tesis ve işletme grup müdürlüğü 2014 yılında çalışma koşullarına 

göre iş kazası geçirme durumları              

Çalışanların çalışma koşullarına İş kazası geçirme durumu 
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göre iş kazası geçirme 

durumları (n=150) 

Geçirmiş Geçirmemiş 

İşe başlarken mesleki eğitim alma durumu 

Almış 12 138 

Almamış   

İşe başlarken İSG eğitimi alma durumu 

Almış 4 94 

Almamış 8 44 

İş yerinde İSG kurulu varlığı bilme durumu 

Evet 8 96 

Hayır 4 8 

Bilmiyor  34 

İşe başlarken sağlık raporu alma durumu 

Evet 12 138 

Hayır   

İşle ilgili iş kazası riskleri konusunda eğitim alma durumu 

Evet 10 73 

Hayır 2 50 

Vardiyalı çalışma durumu 

Evet 7 67 

Hayır 5 71 

Çalışanların kaza önleme çalışmalarında görev alma durumu 

Evet 7 60 

Hayır 5 78 

Çalışma koşullarından memnun olma durumu 

Evet  98 

Hayır 12 40 

İşyerinizi iş kazası riski yönünden değerlendirme durumu. 

Düşük   3 

Orta  7 

Yüksek 4 12 

Çok yüksek 8 116 

İşinizi yaparken kullanılan alet/makine/teçhizatın koruyucusu olma durumu 

Evet 9 138 

Hayır   
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Bilmiyorum 3  

Kişisel koruyucu donanım veya iş güvenliği malzemelerinin kullanım konusunda 

eğitim ve talimat alma durumu Evet 4 118 

Hayır 8 20 

Yüksek gerilim çalışmalarında iş güvenliği açısından çok tehlike olma durumu 

Evet 5 134 

Hayır 7 4 

 

SONUÇ  

8. İletim ve işletme grup müdürlüğünde çalışanların; işe başlarken mesleki eğitim alanların 

%8’ i, işe başlarken iş sağlığı ve güvenliği eğitimi alanların % 2.67’ si , işe başlarken sağlık 

raporu alanların %8’ i, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu varlığını bilenlerin %5.33’ ü, 

işle ilgili iş kazası riskleri konusunda eğitim alanların % 6.67’ si, vardiyalı çalışanların 

%4.67’ si, ilk yardım eğitimi alanların %8’ i iş kazası geçirmiştir. 

Çalışanların yüksek gerilim çalışmalarında ortamın iş güvenliği açısından çok tehlikeli 

olduğunu söyleyenlerin % 3.33’ ü, kişisel koruyucu donanım ve iş güvenliği malzemeleri 

kullanım konusunda eğitim, talimat alanların %2.67’ si, kaza önleme çalışmalarında görev 

alanların %4.67’ si, iş kazası riski yönünden çok yüksek olduğu, çalışmalar sırasında 

kullanılan alet/makine/teçhizatın koruyucusu olanların %6’ sı iş kazası geçirmiş olup istatistik 

sonucu anlamlı bir fark görülmemiştir. 

8. İletim ve işletme grup müdürlüğü çalışanlarının maruz kaldıkları iş kazaları en çok 

çarpılma, yanma ve ark yanıklarıdır. Çalışanların el parmakları, gözleri, yüzleri etkilenmekte 

ve çoğunluklada psikolojik olarak zarar gördükleri tespit edilmiştir. İş kazalarının sıklıkla 

gerçekleştiği birimlerde işveren ve iş amirleri olası tehlikelere karşı alınması gereken 

tedbirleri anlatmalıdır.  

Çalışanlara çalışmalar sırasında kullanacakları iş güvenliği malzemeleri konusunda tekrar 

eğitimleri daha sık verilmelidir. Ayrıca iş güvenliği kurallarına uygun çalışma yapılması sık 

sık iş amirleri tarafından denetlenmelidir. 

İş kazaları elektrik iletim işlerinde iş güvenliği eğitimlerinin yeterince tekrarlanmadığı, iş 

güvenliği koruyucu ekipmanlarının yeterli sıklıkla değiştirilmediği ve işyerinde kaza önleme 

çalışmalarında görev alınmadığı görülmektedir. 

İş sağlığı ve güvenliği kurulları ile iş kazası geçirme sıklığı arasında istatiksel olarak anlamlı 

bir ilişki bulunmuştur. İşyerindeki iş güvenliği kurulların varlığından haberdar olan 

çalışanların daha az sıklıkta iş kazası geçirmektedir. 
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Olası kaza sebepleri önleme ve yüksek gerilim riskleri konusunda çalışanlar iş güvenliği 

kurulu tarafından bilgilendirilmelidir. Çalışanların farkındalık düzeyleri arttırılarak yüksek 

gerilimin sebebiyet verdiği kazaların etkileri çalışanlara hatırlatılmalıdır. 

Araştırma sonucunda iş kazası geçirme nedenleri incelendiğinde çalışanların iş güvenliği 

malzemeleri kullanmak istemeyişi ve iş güvenliği malzemelerinin çalışanları koruyacağı algısı 

oluşturulmadığından kaynaklanmaktadır. Ayrıca yüksek gerilimle çalışmanın vermiş olduğu 

tedirginlik, dikkatsizlikle birleşmesiyle iş kazası geçirme olasılığını artırdığı tespit edilmiştir. 

Yüksek gerilim hattındaki saha çalışanlarında yapılan işin çok tehlikeli olduğu ile ilgili bir 

algı mevcuttur ve bu algı çalışanlar için ciddi bir stres kaynağıdır. Amirler tarafından yapılan 

işle ilgili gerekli önlemlerin alındığı çalışanlara sıklıkla anlatılmalı ve kurallar çerçevesinde 

çalışılması halinde çalışmanın minimum risklerle tamamlanabileceği konusunda çalışanlar 

rahatlatılmalıdır. Böylelikle yüksek gerilimde çalışmanın tehlikeli olduğu algısı düşürülerek 

çalışanlar için daha stressiz bir çalışma ortamı oluşturulabilir. 

İşyerinde meydana gelen iş kazalarının kapalı şalt sahası (34,5kv) ve modüler aydınlatma 

(34,5kv) da meydana geldiği sonucuna ulaşılmıştır. İşyerinde tehlikelerin analizinin yeterince 

yapılmadığı ve çalışanlarla paylaşılmadığı için kazaların önlenebilmesi içinde yeterince bilgi 

sahibi olunamadığı tespit edilmiştir. 

6331 sayılı iş kanunumuzda ve TEİAŞ iş güvenliği yönetmeliğinden yararlanarak uygun risk 

analizi çalışmalarının çalışanlarla yapılması ve sonuçlarının paylaşılması iş kazalarının 

önlenmesi konusunda büyük fayda sağlayıp iş kazalarının gerçekleşmesini engelleyecektir. 
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HAYVAN SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ “DİYARBAKIR ÖRNEĞİ”  

ÖZET 

İş Sağlığı ve Güvenliği; tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel 

olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale 

getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak 

üzere kurulmuş bir tıp dalıdır. Çalışma hayatının her alanında hayati bir önem teşkil eden iş 

sağlığı ve güvenliği hususu şüphesiz hayvan sağlığı çalışanlarını da çok yakından 

ilgilendirmektedir. Hayvan sağlığı çalışanları çoğunlukla tüm zamanlı olarak ahır-mera ve 

klinik gibi birçok risk etmeni barındıran yerlerde yalnız başına çalışırlar. Bu çalışmamızda 

Diyarbakır ilinde serbest çalışan 30 veteriner hekim ile çalışma koşulları, mesleki riskler, iş 

kazaları, iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları ve çözüm önerileri gibi başlıkları içeren 

yüz yüze anket çalışması yapıldı. Çalışma neticesinde Hayvan Sağlığı çalışanları; iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimleri ve güncel gelişmelerden büyük ölçüde uzak kaldıkları, mesleklerinin 

birçok tehlikeyi barındırdığı tespit edildi. İş Sağlığı ve Güvenliği hususunda çözüm önerilerini 

geliştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Hayvan Sağlığı Çalışanları, Zoonoz Hastalıklar, 

Meslek Hastalıkları, İş Kazaları 

1. GİRİŞ 

İş sağlığında temel amaç; çalışma hayatında çalışanların sağlığını olumsuz yönde 

etkileyebilecek hususların önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, güvenli bir 

ortamda çalışmanın sağlanarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı çalışan sağlığının 

korunmasıdır. 

Veteriner hekimler tam zamanlı değil, tüm zamanlı çalışan bir meslek grubuna mensup 

oldukları için iş ve meslek güvenliği veteriner hekimler için daha fazla önem taşımaktadır, 

veteriner hekimler geceleri, uzakta veya güvensiz yerlerde çalışırlar genelde işlerini yalnız 

icra ederler. 

Bu araştırmada düzensiz çalışma saatleri ve değişken çalışma ortamlarıyla hayvan sağlığı 

çalışanları konu alınmış olunup, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımları, meslek hastalıkları, 
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çalışma ortamı, iş kazaları, mesleki riskler gibi temel hususlar konusunda tespitlerde 

bulunulmuştur. 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın genel amacı, hayvan sağlığı çalışanlarında başlıca iş sağlığı ve güvenliği 

yaklaşımlarını saptamak, meslek hastalıkları ve iş kazalarının meslekteki boyutlarını tespit 

ederek çalışma ortamı ve şartlarındaki düzenlemeler için zemin hazırlamaktır. 

2.1. Araştırmanın Alt Amaçları 

Yukarıdaki genel amaçlar doğrultusunda belirlenen alt amaçlar şunlardır. 

1. Veteriner hekimlerin iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımlarını tespit etmek. 

2. Veteriner hekimlerin çalışma saatleri, çalışma ortamları ve diğer çalışma şartlarını 

tespit etmek. 

3. Veteriner hekimlerde görülen iş kazası ve meslek hastalıklarını tespit etmek. 

4. Veteriner hekimler için risk teşkil eden etmenleri belirleyerek önleyici tedbirlerin 

alınmasını sağlamak. 

5. Hayvan sağlığı çalışanlarının çalışma şartlarında iyileştirilmeler yapılması gereken 

hususları belirlemek. 

3. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Bu araştırma 2014-2015 akademik yılı, bahar döneminde Diyarbakır ilinde yürütülmüştür. 

Araştırmanın evrenini, Diyarbakır ilindeki hayvan sağlığı çalışanlarıdır. Araştırmanın çalışma 

evreni ise Diyarbakır ilinde serbest çalışan 30 veteriner hekim oluşturmaktadır. 

4. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Araştırmada kullanılan temel veri toplama aracı, hayvan sağlığı çalışanlarında iş sağlığı ve 

güvenliği yaklaşımları ve uygulamaları, meslek hastalıkları, iş kazaları, risk etmenleri vb. gibi 

çalışma şartlarının belirlenmesi üzerine geliştirilmiş olan ve toplam 20 maddeden oluşan 

ankettir. Geliştirilmiş olan anket, serbest çalışan 30 veteriner hekim ile yüz yüze anket olarak 

uygulanmıştır. Anket sonuçları bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. 

5. BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, araştırmaya katılanların iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımları, çalışma şartları, 

meslek hastalıkları, iş kazaları, risk etmenleri, meslek güvenliği vb. öğelere ilişkin elde edilen 

sonuçlar temel başlıklara ayrılarak anket sonuçları tablolaştırılıp, yorumlanmıştır. 
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5.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları 

Araştırmaya katılan veteriner hekimlerin iş sağlığı ve güvenliği kanununa yaklaşımları ve İş 

sağlığı ve güvenliği hususundaki eğitimleri yönünden değerlendirilmesiyle, yüzde 100’ünün 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununu incelemediği, yüzde 96, 7’sinin iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimine katılmadığı, yüzde 3,3’ünün iş sağlığı ve güvenliği eğitimine katıldığı 

tespit edildi. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Hekimlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları 

Sonuç F % Sonuç F % 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

İnceledim 

0 0 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitimine Katıldım 

1 3,3 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

İnceledim 

30 100 İş Sağlığı ve Güvenliği 

Eğitimine Katılmadım 

29 96,7 

İş sağlığı ve güvenliği gelişmeleri ve eğitimlerinden büyük ölçüde uzak kaldıkları kanısı bu 

hususta ciddi eksiklikler olduğunu gözler önüne serdi. 

5.2. Meslek Hastalıkları 

Araştırmaya katılan veteriner hekimlerin zoonoz hastalıklar ve meslek hastalıkları yönünden 

değerlendirilmesiyle, yüzde 20’sinin meslek hastalığı geçirdiği, yüzde 80’inin meslek 

hastalığı geçirmediği görüldü. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Hekimlerde Meslek Hastalıkları 

 Sonuç F % 

Meslek Hastalığı Geçirdim 6 20 

Meslek Hastalığı Geçirmedim 24 80 

 

Başta; Brucella, Mantar ve Uyuz olmak üzere birçok zoonoz hastalıkla karşı karşıya kalan 

veteriner hekimlerde koruyucu önlemlerin çok önemli bir rolü olduğu kanısına ulaşıldı. 

5.3. İş Kazaları 

Araştırmaya katılan veteriner hekimlerin iş kazası yönünden değerlendirilmesiyle, yüzde 

30’unun iş kazası geçirdiği, yüzde 70’inin iş kazası geçirmediği görüldü. 
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Hekimlerde İş Kazaları 

 Sonuç F % 

İş Kazası Geçirdim 9 30 

İş Kazası Geçirmedim 21 70 

 

Başta tepme, ısırma gibi travmatik etmenler olmak üzere, sürekli seyahat eden veteriner 

hekimlerin hayvancılık faaliyetlerinin daha yoğun olduğu kırsal bölgelerdeki kötü yol yapısı 

nedeniyle trafik kazaları gibi iş kazalarıyla sürekli karşılaştıkları tespit edildi. 

5.4. Meslek Güvenliği 

Araştırmaya katılan veteriner hekimlerin meslek güvenliği tutumlarına balkıdığı zaman, 

yüzde 6,7’si mesleğini güvenliği bulmadığını, yüzde 6,7’si mesleğini kısmen güvenli 

bulduğu, yüzde 86,7’si nin ise mesleğini güvenli bulmadığı tespit edildi. 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Hekimlerin Meslek Güvenliği Yaklaşımları  

 Sonuç F % 

Mesleğimi Güvenli Buluyorum 2 6.7 

Mesleğimi Kısmen Güvenli Buluyorum 2 6.7 

Mesleğimi Güvenli Bulmuyorum 26 86.7 

5.5. Risk Etmenleri 

Araştırmaya katılan veteriner hekimlerin mesleklerinde gözlemledikleri risklere balkıdığı 

zaman, yüzde 73,3’ünün Travmatik etmenleri, yüzde 23,3’ünün Zoonoz hastalıkları, yüzde 

3,3’ünün trafik kazalarını başlıca risk etmeni olarak gördüğü tespit edildi. 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Hekimlerin Gözlemledikleri Mesleki Riskler 

 Sonuç F % 

Travmatik Etmenler 22 73,3 

Zoonoz Hatalıklar 7 23,3 

Trafik Kazaları 1 3,3 

5.6.Çalışma Ortamı ve Çalışma Şartları 

Araştırmaya katılan veteriner hekimlerin çalışma şartları incelendiği zaman, yüzde 90’ının 

düzenli tatil yapamadığı, yüzde 93.3’ünün yalnız çalıştığını, yüzde 100’ünün çalışma 

saatlerinin düzenli olmadığı, yüzde 93.3’ünün belirli bir çalışma ortamı olmadığı tespit edildi. 
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Tablo 6. Araştırmaya Katılan Hekimlerin Çalışma Şartları 

Sonuç F % Sonuç F % 

Düzenli Tatil Yapabiliyorum 3 10 Çalışma Ortamında 

Yalnızım 

28 93.3 

Düzenli Tatil Yapamıyorum 27 90 Çalışma Ortamında Yalnız 

Değilim 

2 6.7 

 

Sonuç F % Sonuç F % 

Çalışma Saatlerim Düzenlidir 0 0 Belirli Bir Çalışma 

Ortamım Var 

2 6.7 

Çalışma Saatlerim Düzenli 

Değildir 

30 100 Belirli Bir Çalışma 

Ortamım Var 

28 93.3 

 

Yapılan anket çalışmasıyla serbest çalışan veteriner hekimlerin çalışma alanlarının sıklıkla 

değişiklik gösterdiği bulgusuna ulaşıldı. Klinik, mera ve ahır gibi çeşitli risk etmenlerini 

barındırabilecek çalışma alanları  

6. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmada elde edilen veriler neticesinde hayvan sağlığı çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimleri ve gelişmelerinden uzak kaldığı, çalışanların büyük ölçüde mesleklerini güvenli 

bulmadıkları; başta zoonoz hastalıklar, travmatik etkenler (tepme, ısırma vb.) ve trafik 

kazaları olmak üzere birçok riskle karşı karşıya olduklar tespit edildi. 

Çalışma saatlerinin belirsiz olması nedeniyle tatil yapamama ve uykusuzluk gibi çeşitli 

problemler yaşayabildikleri saptandı. 

Anketimizde yer verdiğimiz veteriner hekimliği mesleğinde iş sağlığı ve güvenliği 

hususundaki öneriler kısmında; Veteriner Fakültelerinde zorunlu veya seçmeli iş sağlığı ve 

güvenliği derslerinin konulması, veteriner hekimleri odalarının iş sağlığı ve güvenliği 

hususunda düzenli eğitimler yapması gerektiği önerilerinde yoğunlaşıldı. 
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TÜRKIYE’DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KÜLTÜRÜNÜN 

YAYGINLAŞTIRILMASINA 

YÖNELIK WEB TABANLI UYGULAMA 

ÖZET 

Bu araştırmada; Türkiye’deki işyeri ve bu işyerlerinde çalışan kesimlerin, çalışma esnasında 

yaptığı işin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve oluşabilecek tehlikelere karşı 

alınması gereken tedbirler konusunda bilinçlendirip bunu kültürel anlamda web tabanlı 

uygulama ile ülke genelinde yaygınlaştırma amaçlanmıştır.   

Yapılan araştırma sonucunda; Ülkemizdeki tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği 

bakımından denetlenmesi henüz tam teşekküllü değildir. Bu konuda Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı’na bağlı personelin doğru denetim planlaması ile etkin kullanılması 

hedefi başarıya ulaştıracaktır. Bakanlık tarafından yapılan teftiş programları, riski yüksek 

olduğu tahmin edilen alan ve sektörlerde genel bir gözlem ile yapılmaktadır. Bu sorunu 

çözmenin yolu işyerlerinin iş güvenliği risklerini, bilimsel olarak hesaplayabileceğimiz bir 

bilgi altyapısı oluşturmaktan geçmektedir. Web ortamında oluşturulan bu altyapı ile kurumsal 

ya da kişisel üyeler, iş sağlığı ve güvenliği hakkında her türlü bilgi donanımına sahip olacak 

ve işyerleri ile ilgili risk analizleri yapıp rapor halinde ulaşabileceklerdir. Burada ihtiyaç 

duyulan bilgi, işletmeler tarafından elde edilen veriler toplanarak işlenecektir. Amaç, iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim görmek isteyen personele sistemimiz tarafından belirlenen 

takvimlerde eğitim uzmanlarıyla örgün ya da uzaktan eğitim vermektir. Web tabanlı 

uygulama sistemimizin en önemli özelliği kurumsal veya kişisel üyelik yapmış olan 

kullanıcıların işyerleri ile ilgili risk analiz uygulamasını kullanabilmesidir. Sonuç olarak 

işyerlerinde zorunlu hale gelen risk analiz raporları sistem tarafından kullanıcıya iletilmiş 

olur. 

Anahtar kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği,Risk Analizi, Risk Analiz Yöntemleri, Tehlike ve 

Riskler, Web Tabanlı Risk Analiz Uygulamaları 

ABSTRACT 

In this research; The aim is prouiding to make real of waiting safely in Turkey; work places 

and who Works in this sectors ,universalizing culturally around thecountry withthe help of 

Web based applications by becoming conscious about taking measures against probable risks. 

In the result of this research, occupational health and safety inspection of workplaces hasn’t 

been full formation yet. In this matter, the staff who works in Labor and social Security 

Ministry has to do a real inspection plan anduse it actively in order to convey this aim to 

success. The inspections programmes which were done by Ministy were carried out with 

general obseruation in risky fields and sectors. In order to solve his problem, the wayis ; 

creating information substructure in order to assess the risks of occupational safety 

scientifically. The institutionalor personel members will have all kinds of information and 

hard ware about accupational health and safety and also attainit’s reports by doing risk 

analyses about work places witht he help of information substructure. The needed information 

will be processes by gathering datas from institutions. 
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Our aim is to give formal education or distance learning to personels and experts who want to 

learn education of occupational health and safety in some periods determined by our system. 

The most important property of web-based application system is; The institutional or personal 

member users can use risk analyse application about their workplace. Consequently, the risk 

analyse reports which are compulsory in workplaces can be transmitted to users witht he help 

of our system. 

 

Keywords :OccupationalWealthandSafety, Risk Analyse, Risk AnalyseMethods, 

DangerandRisks, Web-based Risk Analyse Applications. 

1. GİRİŞ 

Üretimin arttığı, teknolojinin geliştiği, eğitim seviyesinin yükseldiği bir zamanda ülkemizde 

bazı sektörlerde iş kazası ve meslek hastalıklarının artıyor olması, iş sağlığı ve güvenliği 

konusunda “ ne kadar bilinçliyiz? ” sorusunu kendimize sorulması gerekir. Ülkemizde iş 

kazalarının azalması ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli eğitimin verilmesi 

ve kültürel anlamda toplumun tüm kesimini bilinçlendirmekle mümkündür. İşveren açısından 

da düşünürsek bir takım kuralları zorunlu bir şekilde değil de isteyerek, bilinçli bir şekilde 

işyerlerinde aktif bir denetim mekanizması oluşturması gerektirmektedir.  

Ülkemizi iş sağlığı ve güvenliği, konusunda gelişmiş ülkelerle karşılaştırıp istatistik açısından 

nerede olduğunu görebilmek ve neticesinde alınması gereken önlemleri tespit etmek, İSG 

konusunda daha etkin bir şekilde bilinçlendirmek ve bunu kültürel anlamda yaygınlaştırmayı 

sağlayan bir web tabanlı uygulama yazılımını gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Bu yazılımla 

özellikle, kişiye veya kuruma yönelik verilecek eğitimlerin çevrim içi veya örgün olması 

hedeflenmektedir. Ayrıca işyerlerinin alt yapılarında mevcut bulunan metaryellerin, gerekli 

güvenlik tedbirleri alınmadığı durumlarda ortaya çıkabilecek tehlikeler ve riskler tespit 

edilerek risk analizleri hesaplanıp, raporlarını kullanıcıya sunan bir yazılım sistemi 

hazırlanmıştır.  

Bir işyerinin ne kadar riskli olduğunu ölçmek, alt yapısından kaynaklanan statik riskler ile 

beraber dinamik risklerin de hesaplanması gereklidir. Sonuç olarak, bu yazılımla İSG 

konusunda gerekli eğitimleri verelebilmesi sağlanmış olup; sektörlerde oluşabilecek tehlike ve 

risklerin, risk analizlerini internet üzerinden yapıp gereken önlemleri rapor halinde bize sunan 

bir sistem geliştirilmiştir. 

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Web tabanlı uygulamada, programlanırken “Visual Studio.NET” teknolojisi kullanılarak 

hazırlanmıştır. Bu teknolojisi birçok programlama dilini (Delphi, C#, C++,VB) tek çatı 

altında toplayan yazılımdır. Yazılım programlanırken ASP.NET mimarisi kullanılıp C# (C 

Sharp) kodları ile tasarlanmıştır. Bu kodların yanı sıra yazılımın bazı bölümlerinde AJAX ve 

Silverlihgt teknolojisi kullanılmıştır. Web yazılım veriler içinde MS SQL  (Microsoft Query 

Language) veritabanı kullanılmıştır. Sistem üzerinde kayıtlı tüm kullanıcıların bilgileri, risk 

analizine ait bilgiler vb. kısacası tüm dinamik yapılar MS SQL veritabanı üzerinde 

tutulmuştur. 
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Web yazılımın görsel tasarımında üzerindeki tüm tablolar, resimler, renk ayarlaması, sabit 

yazılar vb. “Visual Studio.NET 2012” programı kullanılarak tasarlanmıştır. Ayrıca web 

sayfanın logosu için “Fireworks” denilen resim düzenleyici program kullanılarak 

tasarlanmıştır. 

3.Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Yaygınlaştırılmasına Yönelik Web 

Tabanlı Uygulama 

Türkiye’ de “İş sağlığı ve güvenliği” kavramı son zamanlarda çeşitli yazılı ve görsel yayın 

organları tarafından duyulmaya başlamıştır. Özellikle maden sektöründe ki kömür ocakları ile 

ilgili iş kazaları (Soma, Ermenek vb.) iş sağlığı ve güvenliği önemini daha da ön plana 

çıkarmıştır. Türkiye’nin, AB sürecindeki çeşitli konularda yaptığı müzakerelerle sektörel 

anlamda her sektör için iş güvenliği ve sağlığı hakkında alınması gereken önlemler ve 

yaptırımlar çeşitli kanun, tüzük, yönetmeliklerle devlet politikası haline getirilmiştir. Ama 

uygulama anlamında işyerlerinin bu geçiş sürecini istenilen şekilde yapması zaman alacaktır. 

Çünkü hem işveren hem de işçi açısından gerekli eğitimlerin verilmesi, çalışma ortamının 

istenilen şekilde oluşturulması ve bunu kültürel olarak ülke geneline yaygınlaştırılması 

gerekmektedir. İşte burada insanların daha hızlı bilinçlendirmek, iş sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili gerekli eğitimlerin uzman kişiler tarafından verilmesini sağlamak için insanların en çok 

iletişim halinde olduğu internet ortamından faydalanmak en doğru bir tercihtir. Bunun içinde 

web tabanlı bir uygulama yazılımı bir ihtiyaç haline gelmiştir.  

3.1. Ana Sayfa Tanıtımı 

Web sayfanın genel görünümü, Şekil 1’de görüldüğü gibi üst tarafta logo;sağ alt köşede 

duyurular bölümü; alt bölümde üye girişi paneli, üye değilsek yeni üye girişi ve hakkımızda 

kısmı yer almaktadır.  

Sayfamızın orta panelinde “Eğitim Başvurusu, eğitim takvimi, soru bankası, risk analizi 

bölümü ve üst kısımda yardımcı menüler yer almaktadır.  

Üyelik işlemleri, Şekil 1’de görüldüğü gibi sisteme daha önce üye olan kullanıcılar e-posta ve 

şifre bilgilerini girip “Devam” bölmesini tıklamasıyla sisteme giriş yapacaktır. Misafir 

kullanıcılar ise daha önce üye değilse “Yeni Üye Girişi” bölmesini tıklayarak sayfaya üye 

olunmaktadır.  
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Şekil 1.  Ana Sayfa Genel Görünümü 

Böylece kullanıcıya ait kişisel bilgiler kayıt altına alınıp sisteme yeni üye olarak giriş 

yapmaktadır. Şekil 2’de göründüğü gibi kullanıcı yeni üye girişi yaparken kurumsal ya da 

bireysel olarak bir tercihte bulunması gerekiyor. 

 

Şekil 2.  Yeni Üyelik Girişi   

Kurumsal üyelik yapan bir kullanıcı Şekil 3’ de görülen bilgileri girmesi gerekmektedir. 

Bireysel üyelik girişi yapan kullanıcı Şekil 3’ de görüldüğü gibi bilgileri girip “Kaydet” 

bölmesine tıklaması yeterli olacaktır. Üyelik girişi başarılı bir şekilde yapan bir kullanıcı, 

normal kullanıcılardan farklı olarak “Soru Bankası”  ve “Risk Analizi” bölümlerinden 

faydalanabileceklerdir. 
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Şekil 3.  Kurumsal Üyelik Girişi   

3.2. Ana Sayfa Bölümleri 

Ana sayfa; eğitim başvurusu, eğitim takvimi, uzaktan eğitim, soru bankası ve risk analizi ana 

bölümlerinden oluşmaktadır. Bunun dışında “duyurular/haberler” ,eğitim dokümanları, eğitim 

kadrosu, mesleki dokümanlar, mevzuatlar, tanıcı video ve iletişim gibi diğer bölümlerden 

oluşmaktadır. 

3.2.1. Eğitim Başvurusu 

Eğitim başvurusu bölümünü tıklatıldığında kullanıcı,eğitim almak istediği bölümden( İşyeri 

Hekimliği, İş Güvenliği Uzmanlığı vb.) eğitim türünü(Temel Eğitim, Yenileme Eğitimi) 

seçerek kayıt işlemine başlamaktadır. 

  

Kullanıcı eğitim almak istediği bölüme ait eğitim türünü tercih ettikten sonra  “Talep Ettiğiniz 

Eğitim”  kısmının hemen altında yer alan Şekil 5’teki alandan kayıt işlemlerini istenilen 

bilgileri girerek başvurusunu yapacaktır. 

Şekil 

4. Eğitim Başvurusu Bölüm Tercihi 
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Şekil 5.Eğitim Başvurusu Bilgi Girişi ve Kaydolma İşlemi 

Sisteme istenilen bilgiler girilip “Kaydet” bölmesine tıklatıldığı zaman eğitim başvurusu olayı 

gerçekleşmiş oluyor.  

3.2.2. Eğitim Takvimi  

Bu bölümde kullanıcılar hangi branştaki eğitimin ne zaman başlayacağını, eğitimin yüz yüze 

mi yoksa uzaktan mı? olduğu, son başvuru tarihini ve eğitimin sınavının ne zaman olacağı 

bilgisine ulaşabilmektedir. 

Şekil 6. Eğitim Takvimi Genel Görünüm 
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3.2.3. Soru Bankası  

 

Şekil 7. Soru Bankası Bölümü Soru Oluşturma Bölümü 

Yukarıdaki şekilde kullanıcıya ait kaydedilen her soru “SORULAR” bölmesinde yer 

almaktadır. Böylece kullanıcı sisteme göndermiş olduğu kendisine ait tüm soruları 

görebilmektedir. 

3.2.4. Risk Analizi  

Sistem yöneticisi tarafından yönetim panelinde her türlü tehlike ve riskler ile ilgili veriler 

önceden girilerek, kullanıcıların işyerlerinde rahatlıkla yapabilecekleri risk analiz sistemine 

bu uygulamada erişebilmektedirler. Üye girişi yapan kullanıcılar bu bölümün tüm 

olanaklarından faydalanabilecektir. İş yerlerine ait risk analizini yapan kullanıcılar, gerekirse 

yaptığı risk analizini yazıcıda çıktı alacak şekilde raporlayabilmektedir. 

 

Şekil 8. Risk Analiz Bölümü Genel Görünüm 
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Yukarıdaki risk analiz bölümünde üye girişi yapan kullanıcı, TC veya SGK numarasını 

girdikten sonra, risk değerlendirme metodunu seçecektir. Bu yöntemlerden herhangi birini 

seçen kullanıcıya, o yönteme ait seçenekler hemen “Risk Değerlendirme Metotları” 

bölmesinin altında karşısına gelecektir. Örneğin; matris metodunun seçimini yaparsak Şekil 9’ 

da olduğu gibi seçeneklerkullanıcının karşısına gelecektir. 

 

Şekil 9. Risk Analiz Bölümü Matris Metodu  

Şekil 10’da Risk değerlendirme metodunu “Matris” seçtikten sonra “Bölüm Faaliyet”, 

“Tehlike” ve iş yerine ait olan “Risk” seçimi yapılarak “Ekle” bölmesine tıklatılır. “Ekle” 

bölmesine bir defa tıklatıldıktan sonra “TC/SGK No” ve “Risk Değerlendirme Metodları” 

kısmı aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi pasif hale geçer.  Buradaki amaç birden fazla 

tehlike ve risk eklenmek isteniyorsa aynı TC ve SGK numarasına bu bilgileri de eklemektir. 

 

Şekil 10. Risk Analiz Bölümü Matris Metodu Kayıt İşlemi 
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İş yerine ait birden fazla tehlike ve risk varsa her seferinde seçimler yapılıp  “Ekle” bölmesi 

ile veriler veritabanına kayıt edilmektedir. En sonunda ekleme işlemimiz bittikten sonra 

“Kayıt İşlemlerini Tamamla” seçeneğini tıklayarak kayıt işlemimiz tamamlanmış olur. Web 

uygulaması, kullanıcıdan istenilen işyerine ait diğer bilgileri almak için aşağıdaki sayfaya 

yönlendirilir. 

 

Şekil 11. Risk Analiz Bölümü Matris Metodu Raporlama için Bilgi Girişi 

Burada istenilen bilgiler kullanıcıdan girilmesi istenmektedir. Kullanıcı istenilen bilgileri 

girdikten sonra “Önizle-Yazdır” seçeneğini tıklayarak işyerine ait risk analizinin aşağıdaki 

şekilde de göründüğü gibi raporlamasını oluşturmuş olur ve isterse yazıya da göndererek çıktı 

haline dökebilmektedir. “Verileri Sil” bölmesine tıklatılarak girilen TC NO veya SGK NO ya 

ait veriler silinmektedir. 
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Şekil 12. Risk Analiz Bölümü Matris Metodu Risk Değerlendirme Formu Raporu 

Risk değerlendirme metoduna ait rapor kısımları sistemimizde seçilen risk analiz metoduna 

göre değişmektedir. Örnek olarak aşağıdaki metotlara ait raporlar gösterilmektedir. 

Şekil 13. Risk Analiz Bölümü Hata Ağacı Analizi Metodu Risk Değerlendirme Raporu 
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Şekil 14. Risk Analiz Bölümü Olay Ağacı Analizi Metodu Risk Değerlendirme Raporu 

 

 

Şekil 15. Risk Analiz Bölümü CheckList Metodu Risk Değerlendirme Raporu 

3.2.5. Diğer Bölümler 

 

Tanıtım Videosu, bölümünü tıklayarak iş sağlığı ve güvenliği hakkında tanıtıcı videolar 

izleyerebiliriz. Buraya yönetim panelinden ister “.flv” uzantılı videolar isterse youtube gibi 

video sitelerindeki linkleri ekleyip yükleyebiliriz. 

Şekil 16. Diğer Bölümler Genel Görünüm 

 

Eğitim Kadromuz bölümünde, yüz yüze ve uzaktan eğitim veren eğitimcilerimiz hakkında bilgiler 

yer almaktadır. 
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Eğitim Dokümanları bölümünde, iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili tüm sorular ve veriler word, 

winrar, excel, pdf vb. formatlarda yer almaktadır.Kullanıcılar buradan ilgili dosyalara 

erişebilmektedir. 

 
Şekil 17. Eğitim Dokümanları Bölümü Genel Görünüm 

 

İletişim bölümüne giren kullanıcı, her türlü iletişim( e-mail,telefon mesaj gönderme) 

bilgilerine ulaşmış olacaktır. 

Web tabanlı uygulamanın ana sayfasının üst bölümünde yer alan menüleri tıklatıldığında 

konuyla alakalı mevzuat bilgilerine erişim olacaktır. 

3.3. Yönetim Paneli Girişi ve Tanıtımı 

Yönetim paneli girişi ile sistem yöneticileri, web tabanlı uygulamanın dinamik olarak 

güncelleme yapabilme, bilgileri ekleyebilme, silebilme, verileri değiştirebilme, gelen 

mesajları okuma, üye olan kullanıcıları kontrol edebilme yetkilerine sahiptir.  

 
Şekil 18. Yönetim Paneli Girişi 

 

Yönetim paneline giriş, güvenli olması gerekmektedir. Bunun için sayfaya yönlendirilmeden 

önce “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”  paneli karşımıza çıkmaktadır. Sistem yöneticisi gerekli 
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kullanıcı adı ve şifreyi doğru bir şekilde girdikten sonra aşağıda da görüldüğü gibi “Yönetim 

paneli” sayfasına yönlendirilmektedir. 

 

 
Şekil 19. Yönetim Paneli Genel Görünüm 

3.3.1. Risk Analizi 

 

Şekil 20. Yönetim Paneli Risk Analizi Genel Görünüm 

 

Risk Analizi bölümünde sistem yöneticisi, risk analiz metotlarına ait olan tehlike ve riskleri 

“Risk Maddesi Ekle” ve “Tehlike Maddesi Ekle” bölmelerinden eklenebilir. Özellikle risk 

analiz metotları birbirinden farklı olduğu için veri tabanındaki bilgileri de birbirinden farklı 

olacaktır. Örneğin aşağıdaki şekilde de olduğu gibi bir “hata ağacı ekle” bölmesini tıklatıldığı 

zaman Şekil 21’ deki görünüm karşılarına çıkacaktır. 
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Şekil 21. Yönetim Paneli Risk Analizi Hata Ağacı Ekleme İşlemi 

Örneğin; hata ağacı ekleme olayında “Eklenecek Olay” bölmesinde olay adı yazılıp, bağlı 

olduğu olay tepe olay mı ? yoksa alt olay mı olduğu seçilmekte ve iki olay arasındaki kapı tipi 

(ve, veya)  seçilir ve işlem kaydet bölmesine basılarak veri tabanına kaydedilmektedir.  

 
Şekil 22. Yönetim Paneli Risk Analizi Form Ekleme  

Örneğin yukarıdaki şekilde de görüldüğü gibi “Matris” metodunu seçen yönetici, bu metotla 

alakalı “Tehlike”, “Risk”, “Olasılık”, “Şiddet” vb. gibi alt bölmeler karşısına gelecektir. Ve 

gerekli bilgileri “Kaydet” butonuna tıkladıktan sonra bölüm/faaliyete ait olan veriler 

veritabanına kaydedilmiş olacaktır.  

4. UYGULAMA SAHASI VE SONUÇLAR 

Bu çalışma sonucunda hazırlanan web tabanlı uygulaması Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü ve bağlı 

okullarında uygulamaya sunulmuştur. Pilot uygulama için Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü binası 

ve birkaç mesleki lise esas alınmıştır.  
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Şekil 23.  Elazığ Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne Ait Risk Analizi Raporu (a)   

 

“Personel Durum Takibi” kısmında kurumda çalışan tüm personelin bilgi girişleri girilerek ve 

almış olduğu eğitimler aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi seçilerek kaydetme işlemi 

gerçekleştirilmiş oluyor. 



84 
 

 

Şekil 24.  Personel Durum Sistemi   

 

Şekil 25.  3 Aylık İstatistik Formu Bilgi Giriş Ekranı 

 

Yukarıdaki şekillerde görüldüğü gibi personelin kayıtlı olduğunu “Personel Durum Cetveli” 

kısmını tıklayaraktan; “Ders Eğitim Kayıt Tablosu”  kısmından hangi personelin ne gibi 
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eğitimlerden geçtiği ve “3 Aylık İstatistik Bildirim Formu” kısmından periyodik eğitim 

alan tüm personelin istatistik bilgileri rapor olarak kullanıcıya sunulmaktadır. 

 

Şekil 26.  3 Aylık İstatistik Formu Raporu 
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5. SONUÇ 

Bu bildiride, Türkiye’ de iş güvenliği ve sağlığının kurumlar ve özel sektörler üzerinden nasıl 

yaygınlaştırılacağı amaçlanmıştır. Özellikle kurumlarda ve iş yerlerde iş güvenliği ve sağlığı 

üzerine yapılan eğitimler, hangi personele ne gibi eğitimler verildiği, iş yerlerine ait zorunlu 

risk analizlerinin yapılmasını, iş güvenliği hakkında personel takip edilmesi gibi işlevleri 

yapmış olduğum web tabanlı uygulama ile kolaylaştırılması sağlanmıştır.  

Bu çalışma yapılırken karşılaşılan sorunlardan biri, kurumların bu yazılımı kendi 

kurumlarında uygulamasında çok sıcak bakmamalarıdır. Sebebi ise kurumları ilgilendiren 

önemli bilgilerin (riskler, tehlikeler vs.) paylaşılmasıdır. 

Tüm bu tez çalışması, ülkemizdeki kurum ve işyerlerinin risk analizini ve verilmesi gereken 

eğitim planlarının daha etkin hale getirmek için hazırlanmıştır. Bu çalışma sayesinde Türkiye’ 

de kurumlara ve işyerlerine ait tehlikeler ve riskler tespit edilerek risk analizleri yapılması 

gerçekleştirilebilecek, personellere gerekli eğitimler konuyla alakalı uzman kişiler tarafından 

verilmesi sağlanabileceği öngörülmektedir. 
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ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÇALIŞANLARIN KARŞI KARŞIYA 

OLDUĞU PSİKO-SOSYAL RİSK FAKTÖRLERİ: STRES FAKTÖRÜ 

Öz 

Son yıllarda iş yaşamında meydana gelen önemli değişmeler, iş güvenliği ve sağlığı 

alanında yeni risk faktörlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Teknolojik, fiziksel, 

biyolojik ve kimyasal risk faktörleri dışında kalan ve iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz 

etkileyen bu faktörler psiko-sosyal risk faktörleri olarak bilinmektedir. Kurumsal (örgüt) 

yapıdaki sorunlar, iş yerinde stres yaratıcı faktörler ve çalışanların iş görme biçimindeki 

olumsuzluklar psiko-sosyal risk faktörlerinin belirleyicileri olarak sayılabilir.  Psiko-sosyal 

risk faktörleri, çalışanın yaptığı işi olumsuz etkileyebilen ve iş yeri artlarına karşı geliştirdiği 

tepkiler olarak tanımlanmaktadır. Çalışma yaşamını etkileyen koşullar Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından şöyle sıralanmıştır: İş içeriği, iş yükü, mesai düzenlemesi, gözetim, iş 

ortamı ve kullanılan malzeme, örgüt kültürü, iş yerinde kişilerarası ilişkiler, örgütsel rol 

tanımlamaları, kariyer gelişimi ve iş-özel yaşam etkileşimidir. Bilgi teknolojilerindeki hızlı 

değişim, iş hayatına ilişkin yeni çalışma biçimlerini de beraberinde getirmektedir.  Bu 

çalışmanın amacı, günümüzde yaşanan teknolojik, ekonomik, hukuki, sosyal, kültürel 

alanındaki değişimler doğrultusunda bireyin iş hayatını etkileyebilecek yeni psiko-sosyal 

risklerini ve buna ilişkin önerileri ortaya koymaktır. Bu bağlamda, literatür taraması 

yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Çalışma yaşamı, psiko-sosyal risk, stres, iş sağlığı ve güvenliği.    

THE PSYCHO-SOCIAL RISK FACTORS THAT EMPLOYEES FACING IN 

WORKING LIFE: STRESS FACTORS 

Abstract 

Significant changes occurred in recent years in working life has led to emerge of the 

new risk ractors in the fields of occupational safety and health. These factors, which kept out 

from technological, physical, biological and chemical risk factors, negatively affect the 

occupational safety and health are known as psycho-social risk factors. Problems in the 

organizational structure, stressful factors at work and the negativity in the work of employees 

can be considered as a determinant of the psycho-social risk factors. Psychosocial risk factors 

is defined as these factors may adversely affect the work done by the employees and 

developed reactions contary to the workplace conditions. The conditions which affecting the 

working life has been listed by World Health Organization (WHO) as follows: the content of 

the work, work-load, regulation of shifting, supervision, work environment and the materials, 

culture of organization, interpersonal relationships at work, the role definitions in the 

organization, career development and the interaction of working- private life. Rapid changes 

in information technology bring the new forms of work related to the business life. The aim of 

this study is to reveal new psycho-social risks that may affect the work life of the individuals 

regarding its recommendations in accordance with experiencing changes in the technological, 

economic, legal, social and cultural fields. In this regard, the literature research was 

performed.  

Key words:  Working life, psycho-social risks, stress, occupational health and safety. 
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1. GİRİŞ 

“Yaşamdan kaçış yolu yoktur. Hayatın gerçeklerinde kaçmayı seçmek, hayattan 

vazgeçmektir”.  (Zühal Baltaş) 

“Hayatın zorlukları sizi felç etmek için değil, kim olduğunuzu keşfetmek için vardır”. 

                                                                                                           (B. J. Reagon) 

“Hayatta yapılacak en büyük hata, hata yapmaktan korkarak yaşamaktır”.  

                                                                                                           (E.G. Hubbard).  

“Kaygı, korku, stres hakkında, nedense, bunlar bizden bağımsız, somut varlıklarmış 

gibi konuşuruz”.   (W.Deyer) 

Toplum içinde bireyi tehdit eden ve zorlayan tehlikelere karşı bireyin gösterdiği 

bedensel ve ruhsal tepkilere stres denmektedir. İnsan, hayatı boyunca mücadele etmesini 

gerektiren olaylar ve karşılanmakta zorlanacağı taleplerle karşı karşıya kalmaktadır. Kendi 

kapasitesini zorlanmalarla başa çıkabilmek için yetersiz olarak algılayan kişi, stres 

yaşamaktadır. Modern toplumun hastalığı olarak ifade edilen stres, aslında günlük yaşamın 

olağan bir parçasıdır. Stresin pek çok kaynağı vardır. Her bireyin günlük yaşamında stres 

yaratacak pek çok faktör vardır. Genel yaşam olayları, kimyasal ve çevresel etkiler, olumsuz 

olaylar, yaşam tarzı ve duygusal faktörler, diğerleriyle ilişkiler, iş sorunları vb. gibi. Günlük 

rutin yaşamımızda değişikliğe neden herhangi bir şey, stres vericidir. Ancak stres altında 

olup olmamak da kişiden kişiye değişebilmektedir (Baltaş, 2011; Cüceoğlu, 1994).  Çalışma 

yaşamındaki hızlı değişim, işçiden kişisel gereksinimlerini, beklentilerini, özlemlerini yok 

sayarak bu değişime ayak uydurması ve gereklerini yerine getirmesini istendiğinde ortaya 

çıkmaktadır. Genellikle işçi buna hazırlanmadığı ya da var olan kapasitesini aştığı için, 

kapasitesini zorlamaya başlar, bu koşullarla bir süre dayanabilen işçi, bir süre sonra tükenir.  

Stres, bireyler üzerinde etki yapan ve onların davranışlarını, diğer insanlarla  

ilişkilerini etkileyen  bir  kavramdır.  Stres,  durup dururken ya da kendiliğinden oluşan bir  

durum değildir. Stresin oluşması için insanın içinde bulunduğu ya da hayatını sürdürdüğü 

ortam ve çevrede meydana gelen değişimlerin insanı etkilemesi gerekir. Ortamdaki 

değişmelerden her birey etkilenir.   Ortam ve koşulların ortaya çıkardığı bu  değişmelerden 

bazı   bireyler   daha   çok etkilenirken,  bazı bireyler ise    daha  az  etkilenmektedirler.  

Stres,  insanın yaşadığı ortamda meydana  gelen  bir  değişimin  veya insanın  ortamı  

değiştirmesinin  onun  üzerinde etkiler  bırakması ile  ilgili bir durumdur (Pehlivan,1995). 

Toplumsal, ekonomik ve sosyal yönden hızlı değişikliklerin yanında günümüzde stres, günlük 

hayatımıza daha çok girmekte ve gerek ruhsal gerekse de fizyolojik sağlık yönden bireyleri 

etkilemektedir (www.hastaliklar.gen.tr). 

2. ÇALIŞMANIN AMACI 

Bu çalışmada, çalışma ortam ve koşullarında, çalışanların maruz kaldıkları psiko-

sosyal risk faktörlerinden stres faktörü ele alınmıştır. Günümüzde çalışanlar ve yöneticiler 

çok rekabetli, değişken, belirsizlik ve hatta muğlaklığın hakim olduğu iş ortamlarında 
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çalışmaktadırlar.  Stres, işyerinde bulunan toksik elemanların en zehirlisi olup, günümüzün 

hızlı değişim, çatışma ve rekabet dolu dünyasında bireyin sağlığını ve verimliliğini 

etkilemektedir.  Günlük yaşantılarında insanların hepsi çeşitli türden psikolojik stres altında 

yaşarlar. Bireyleri rahatsız eden stres durumları birbirlerinden farklı olmakla birlikte yaşamın 

farklı zamanlarında insanlar stres altına girerler. Çalışma ortamında, stresin oluşmaması ya da 

var olan stresin azaltılması için gerekli önlemlerin zamanında alınması,  verimlilik açısından 

son derece önemlidir.   

3. ÇALIŞMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

3.1. Risk Etmeni Nedir? 

Sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına neden olabilecek daha çok psiko-sosyal 

kökenli etmenleri içermektedir. Psiko-sosyal risk faktörleri; “çalışanın işe ve işyeri 

durumlarına karşı geliştirdiği psikolojik tepkilerini etkileyen ve potansiyel olarak psikolojik 

sağlık sorunlarına neden olan unsurların tümüdür”. Ortaya çıkan psiko-sosyal riskler stres 

yapıcı özellik kazanır ve çalışanın sağlığını etkilemeye başlar. Psiko-sosyal riskler 

(tehlikeler) sağlığı doğrudan ya da stres aracılığı ile dolaylı olarak etkiler. Bireyin bedensel 

ve duygusal yapılarına etki eden ve zorlayan bir durum olan stres, aşırı olduğunda, kişinin 

çevre ile başa çıkma yeteneğini tehdit etmektedir (Ardıç, 2009). 

Çalışma Ortamında Başlıca Risk Etkenleri şunlardır:  

 Biyolojik risk faktörleri  

 Biyo-mekanik risk faktörleri   

 Kimyasal risk Faktörleri  

 Fiziksel risk faktörleri 

 Psiko-sosyal risk faktörleri  

3.2. Stres Nedir? 

Selye  (1956),  stres konusuyla ilgilenen öncü bilim adamlarındandır.  Ona göre  

stres,  "vücuda yüklenilen    herhangi    bir    özel    olamayan    isteme    karşı,    vücudun    

tepkisidir”. Selye, stresi, bireyi etkileyen çevresel uyarıcı olarak görmüştür. 1950 yılında 

yaptığı bir çalışmadan sonra stres terimini, organizmanın içindeki çevreye karşı aldığı bir 

durum olarak tanımlamıştır.  Bu yaklaşımın sonunda Selye, stres ve stresör kavramlarını ön 

plana çıkarmış, bireyde bir dizi tepki yaratan çevresel uyarıcıyı stresör, bireyin bu tür 

uyarıcılara karşı gösterdiği tepkiye de stres demiştir.  Herhangi bir uyarıcının stres 

oluşturucu olabilmesi için, belli bir duyu organına yönelik önceden programlanmış olan 

rahatlık eşiğini aşıp, sistemin dengesini bozması gerekir. Sistem, bu stres tepkisi sayesinde 

tekrar dengeye dönmek için bir uyum süreci başlatır (Erdoğan, 1999; Şahin, 1995; 

Pehlivan, 1995). 

Günümüzün hızlı değişim, çatışma ve rekabet dolu dünyasında bireyin sağlığını ve 

verimliliğini etkileyen bir kavram olarak görülen stres, farklı şekillerde tanımlanmaktadır 

(Ardıç, 2009).  TDK’ya (1998) göre stres, “ameliyat şoku, travma, soğuk, heyecan vb. 

etkenlerin organizmada, iç organlarda, metabolizmada oluşturduğu bozuklukların tümü”; 
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MEB’in (2002) Türkçe sözlüğünde, “çeşitli kötü tesirlerin, organizmada, iç organlarda ve 

metabolizmada meydana getirdiği bozuklukların hepsi; Baltaş ve Baltaş’a (1992) göre, 

”organizmanın fizik ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve tehdit edilmesiyle ortaya çıkan bir 

durum”; Ertekin’e (1993) göre, “bir örgütte, daha çok belli bir konumda bulunan 

çalışanların içinde bulunduğu durumu anlatmak için, bir anlamda öteki örgüt üyelerine göre 

farklılığı vurgulamak için kullanılan bir terim”; Cüceloğlu’na  (1994) göre, "bireyin fizik ve 

sosyal çevredeki uyumsuz koşullar  nedeniyle, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde 

harcadığı gayret"; Klarreich’e (1993) göre, “insanların esenliği ve huzuru için bir tehlike 

işareti, bir uyarı olarak algılanan ve dolayısıyla yetersiz bir şekilde ele alınan olaylara 

gösterilen belirgin olmayan fizyolojik ve psikolojik tepki”; Psiko-sosyal yaklaşım ise stresi, 

“kişi ile çalışma çevresi arasındaki dinamik etkileşim” olarak görmektedir.                                     

3.3.  Kısır Stres Döngüsü 

Birey bir kere çarpık düşünmeye alışınca, bu durum bireyi rahatsız edici duygulara 

ve yetersiz, etkisiz tepkilere mahkum eder. Eğer kişi, işyerindeki pek de önemli olmayan 

olayların sağlığını ve esenliğini tehlikeye attığını düşünüyorsa, büyük bir olasılıkla kronik 

stres haline ya da ”stres döngüsüne” girecektir. Kişi önce, panik ya da kaygı duyguları 

uyandıran, gerçekçi olmayan düşüncelere dalar, bu da beceriksiz ya da uygun olmayan 

davranışlara yol açar. Böylece, işinde daha da mantıksız düşünmeye başlar. Bu düşünceler 

kişiyi ümitsizliğe ve sıkıntıya sokar. Ümitsizlik ve kaygı ise davranışlarını etkiler, gittikçe 

daha yetersiz ve etkisiz kalır. Strese ayak diredikçe, daha saçma anlamsız düşünceler 

üretilir. Sonuçta, dönüp dolaşıp hep aynı noktaya gelir. Yani, düşüncelerimizden 

duygularımıza, davranışlarımıza ve tekrar düşüncelerimize ve yine aynı döngüye devam 

ederiz. Bunlar, birbirlerini etkiler ve sonunda inatçı, kısır bir stres döngüsü ortaya çıkar 

Klarreich, 1993).  

                   DÜŞÜNME 

                                   (mantıksız gerçek dışı düşünceler) 

 

 

            İŞ GÖRME GÜCÜ              DUYGULAR   

      (İş yerinde zayıf verimlilik)           (panik, kaygı, korku ya da öfke) 

 

 

            

                                              DAVRANIŞ  

                                     (Beceriksiz, uygunsuz) 
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3.4. Strese Yol Açan Faktörler 

Stres oluşumunda  birçok  çevresel   faktör,   rol   oynamakta   ve   stres   yaratıcı 

ortam oluşturmaktadır. Özellikle stres yaratan faktörler, yönetici ve çalışanların kontrol 

altına alamayacakları nitelikte, diğer bir değişle, yakın ve genel çevre koşullarından 

kaynaklanmakta ise yönetici ve çalışanlar bu ortamlara özveri ve uyum göstermekte 

zorlanmaktadırlar. Stres yaratan faktörleri başlıca üç grupta toplayabiliriz 

(www.psikiyatr.com).  Bunlar;  

 Bireyin kendisi ile ilgili stres kaynakları 

 Bireyin iş çevresinin yarattığı  stres  kaynakları 

 Bireyin yaşadığı genel çevre ortamının oluşturduğu stres kaynakları (Pehlivan, 1995). 

3.4.1. Kişisel Stres Kaynakları 

Stres ve örgütsel ilişki arasındaki bağ incelendiğinde işgörenin kişiliğinin de bir 

örgütsel stres kaynağı olduğunu görebiliriz. Kişinin çevresini nasıl algıladığı, çevresel 

değişimlere ve ilişkilere nasıl bir tepki gösterdiği belirli sınırlar içerisinde ilgili kişinin 

kişiliği ile de ilgilidir. İşgörenin otokratik yapılı biri olması, cinsiyeti, duygusal olarak içe-

dönük veya dışa-dönük bir yapı göstermesi, duygusal açıdan çok çabuk incinmesi, 

olumsuzluklar karşısında gösterdiği direnç ve genel olarak başarı ihtiyacı, örgütsel yapı 

içinde birer stres kaynağı olarak karşımıza çıkabilir (Erdoğan, 1999). 

Genellikle bireyler, strese eğilimli olma düzeyleri açısından birbirlerinden 

farklıdırlar. İşgörenler, strese eğilimleri bakımından üç grupta sınıflandırılmaktadır. Bunlar;  

A Tipi, B Tipi ve Karma Tip Kişilik özellikleridir  (Baltaş ve Baltaş, 1992; Pehlivan, 2000). 

A Tipi:   A tipi davranış özellikleri genellikle acele konuşmak, diğer insanlar 

konuşurken  acele etmek, hızlı yemek, sırada beklemekten nefret etmek, asla bir şeye 

yetişmek  durumunda olmamak,  zamanın  elverdiğinden  daha  fazla  etkinlikle  dolu  bir  

programa  sahip  olmak, zamanı boşa harcamaktan nefret etmek, aynı anda bir çok şeyi 

yapmaya çalışmak, çok yavaş insanlara karşı sabırsızlık, dinlenme, dostluk veya zevk 

verici  şeyler için çok az zaman ayırmaktır. Bunlar mücadeleyi ve yarışmayı severler. 

Örgütlerin çoğu A tipi davranışlar gösteren kişileri ödüllendirmekte ve kendi 

yöneticilerinden  A tipi davranış modellerini benimsemelerini beklemektedir. Bu nedenle de 

örgütlerdeki pek çok birey, fiziksel ve zihinsel sağlığı pahasına bu özellikleri göstermektedir 

(Pehlivan, 1995; Klarreich, 1993). 

B Tipi:  B tipi davranış özelliği gösteren bireyler, A tipindeki bireylerin tam tersidir. 

B tipi insanlar, katı kurallardan arınmış ve esnektirler. B tipi bireyler, hiçbir yöneltici arzuları 

ya da başarma istekleri olmayan tipler olarak tanımlanmışlardır. Güçlü bir başarma gereği 

duymazlar. Zamanı sorun etmezler, açık, rahat ve sabırlıdırlar. Başarı konusunda aşırı hırslı 

değildirler. Kolay kolay sinirlenmez ve tedirgin olmazlar. Yaptıkları işten zevk almayı 

bilirler. İşleriyle ilgili rahatlıkları onlara suçluluk duygusu vermez, sakin ve düzenli 

çalışırlar. B tipi birey, A tipi bireyin tersine kolay yaşayan bir tiptir. Başkaları ile yarışa 

girmezler. Konuşmaları bile daha rahat ve sakin bir tondadır. B tipi birey, kendisinden ve 

çevresinden emin bir tiptir (Klarreich, 1993).  
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Karma Tip: Örgütlerde çalışan bireyler, A ve B tipinin özelliklerini karışık olarak 

da taşıyabilirler. Bu tip bireylere karma tip denmektedir. Ancak önemli olan, bireyin 

hangi tipin  özelliklerine daha yakın davranışlar sergilediğidir. Amaç, işgörenlerin kendisine 

zarar vermeden, işle ve iş ortamındaki diğer insanlarla barışık bir biçimde çalışmasını 

sağlamaktır.  

3.4.2. Örgütsel Yapıya Bağlı Stres Kaynakları (Stresörler) 

    Örgütsel stres kaynakları şöyle sıralanabilir (Schafer, 1987; Pehlivan, 2000;  

Ertekin, 1993; Özalp ve Kırel, 2010): 

3.4.2.1.  Örgütsel Politikalar 

 Adaletsiz veya yetersiz performans değerlendirme 

 Ücret eşitsizlikleri 

 Keyfi ve belirsiz politikalar, çelişkili yöntemler 

 İşin dönerli olarak verilmesi (İş gruplarını değiştirme) 

 Gerçekçi olmayan iş tanımları 

 Örgütsel kuralların katılığı 

 Sık sık yer değiştirmeler 

3.4.2.2.  Örgütün Yapısal Özellikleri 

 Merkezilik, karara katılmada yetersizlik 

 Gelişme veya ilerleme fırsatının azlığı 

 Aşırı biçimsellik 

 Emeğin bölünmesi ve aşırı uzmanlaşma 

 Örgütün, birimlerin birbirine bağımlılığı 

 Yürütme ve danışma birimleri arasındaki çatışma vb. 

3.4.2.3.  Örgütsel Süreçler 

 Zayıf iletişim 

 Performansa ilişkin dönüt eksikliği veya zayıflığı 

 Amaçların belirsizliği veya çatışması 

 Yetiştirme programları 

 Başarı değerlendirmesinin çelişkili ve yanlış olması 

 Adaletsiz denetim düzeni 

 Yetersiz bilgi vb. 
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3.4.3. İş gerekleri ve rol özelliklerine ilişkin stres kaynakları 

İş gerekleri ve rol özelliklerine ilişkin stres kaynakları ise şöyle sıralanabilir (Schafer, 

1987; Pehlivan, 1995; Ertekin, 1993): 

3.4.3.1. Çalışma Koşulları (Fiziksel Koşullar) 

 Kalabalık 

 Gizliliğin korunamayışı 

 Mekân düzenlemesinin kötü oluşu 

 Zehirli kimyasal maddelerin varlığı 

 Aşırı gürültü, sıcak, yada soğuk çalışma ortamı 

 Hava kirliliği 

 Güvenlik tehlikesi 

 İş kazaları 

 Yetersiz aydınlatma 

 Radyasyon vb. 

3.4.3.2. Kişilerarası İlişkiler 

 Adaletsiz veya saygısız deneticiler 

 Kabul ve tanınma yoksunluğu 

 Güven yoksunluğu 

 Yarışma (Rekabet) 

 Temsil sorumluluklarında güçlük 

 Gruplar arası ve grup içi çatışmalar 

3.4.3.3.  İş Gerekleri 

 Tekrarlı çalışma 

 Zaman baskısı ve iş teslimatı 

 Beceri gereğinin azlığı 

 Başka kişilerden sorumlu olma 

 Eksik veya fazla istihdam 

3.4.3.4.  Rol Özellikleri 

 Rol çatışması 

 Rol belirsizliği 

 Rolün az veya fazla oluşu 

 Rol-statü uyumsuzluğu.  
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  3.4.4. Örgüt Dışı Stres Kaynakları 

 İşgörenlerin örgüt içinde çalıştıkları çevrenin dışında bir de toplumsal çevresi 

vardır. Toplumsal çevrenin işgörenden istediği eylem ve işlemler, işgörenlerle  ilgili diğer 

bireylerin beklentileriyle şekillenir. Birey üzerinde toplumsal bir baskı vardır. Bu baskı, 

yasal yollarla olabileceği gibi, gelenek ve göreneklerle de olabilir (Başaran, 1982). 

Modern dünyanın insanı açısından stres kaynaklarını işe bağlı olup olmaması 

bakımından ayırmak her zaman kolay olmamaktadır. Çünkü, günümüzde birey, iş, aile ve 

sosyal çevre üçgeni arasında yaşantısını sürdürmekte, zaman zaman iş hayatını,  iş dışı 

yaşantısı etkilemekte veya tersi durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Belirli sorumluluk 

kademesine gelen kişiler, iş ve aile yaşantısını dengelemek, her iki yaşantıyı da özel bir 

sosyal ortamda yürütmek zorundadırlar. İş yaşamı ile aile yaşamının beklentileri de kişi 

üzerinde strese neden olmaktadır. Bireyin günlük yaşantısında karşı karşıya kaldığı 

toplumsal ve teknolojik değişimlerin,  aile içi ilişkilerinin,  gün içerisindeki ulaşım  

sorunlarının  ve  yaşanılan  yerin değiştirilmesinin, ekonomik koşulların, ülke ekonomisinin 

gidişatı ve çeşitli ekonomik sorunlar stres  kaynağı olmaktadır. Sosyal ve teknik değişimin 

insanların hayat tarzı üzerindeki etkisi büyüktür. Kalabalık, hareketli ve telaşlı bir hayatın 

yaşandığı büyük şehirlerde yaşayan insanların iş stresi de  buna paralel olarak artmaktadır 

(Erdoğan, 1999). 

İş dışı olan ancak bireyi işinde de etkileyen stres kaynakları, genellikle yeni bir 

çocuğun doğumu, şiddetli geçimsizlik, ekonomik yetersizlikler gibi ailevi olaylar;  

beklenmedik bir harcama yapmak zorunda kalınması, düşük ücretle çalışmak gibi ekonomik 

sorunlar ve daha önce uğraşılan bir hobiden vazgeçilmesi ya da kişinin düzenli bir hayat 

yaşayamaması gibi kişisel ilişkilerdir (Pehlivan, 2000). Aile hayatında günlük ilişkiler içinde 

gerginlik ve stresin önemli bir bölümü aile bireylerinin, birbirleriyle olan ilişki biçiminden 

kaynaklanır.  Ekonomik yetersizlikler ve ücretlerin düşüklüğü nedeniyle işgörenlerin 

ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayamamaları   ilgili   kişilerin   ikinci   bir   iş   bulup   

çalışmak   zorunda kalmalarına neden olmaktadır. Ekonomik nedenlerden dolayı gelecek 

endişesi yaşayan bireylerdeki stres durumları daha da ileri boyutlara ulaşmaktadır 

(www.psikodestek.com). 

4. STRESLE İLGİLİ BELİRTİLER  

Stresle ilgili belirtiler, fiziksel, duygusal, zihinsel ve davranışsal olmak üzere dört 

grupta toplanabilir (Braham, 1998; Klarreich, 1993;  Baltaş, 2000; 

www.hastaliktavesaglikta.com). 

4.1.  Stresin Fiziksel Belirtileri 

İş stresi kalp dolaşım sistemi hastalıklarının oluşumuna neden olur. Bu etki, strese 

bağlı hormonal değişikliklerle veya stresle birlikte artış gösteren sigara ve içki içme, aşırı ve 

kötü beslenme ile belirginleşir. Midede şişkinlik-dolgunluk hissi, geğirme ve hazımsızlık ile 

iş stresi arasında ilişki vardır. Baş ağrısı,  düzensiz uyku,  sırt ağrıları,  çene kasılması veya 

diş gıcırdatma, kabızlık, ishal ve kolit, döküntü, kas ağrıları, hazımsızlık ve ülser,  yüksek 

tansiyon veya kalp krizi, aşırı terleme, iştahta değişiklik, yorgunluk veya enerji kaybı, 
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kazalarda artış. Stres,  kroner  kalp  rahatsızlığı  için  yüksek  bir  risk  taşıyan  aşırı  yeme-

içme  ve  sigara kullanımının artmasına da neden olmaktadır (Kahn ve Cooper, 1993; Ardıç, 

2009). Stres psiko-somatik bir çok hastalığı tetikler. Solunum yolu rahatsızlıkları, 

gastroentestinal şikayetler, hipertansiyon ve buna bağlı riskler, hormonal tabloda değişim ve 

dermatolojik şikayetler, bunlardan bazılarıdır (www.hastaliklar.gen.tr; www.psikiyatr.com). 

4.2. Stresin Duygusal Belirtileri 

Kaygı  veya  endişe,  depresyon  veya  çabuk  ağlama,   ruhsal durumun  hızlı  ve  

sürekli  değişmesi,  asabilik,  gerginlik,  özgüven  azalması   veya güvensizlik hissi, aşırı 

hassasiyet veya kolay kırılabilirlik, öfke patlamaları, saldırganlık veya düşmanlık,  duygusal 

olarak tükendiğini hissetme, huzursuzluk,  sıkıntı, tahammülsüzlük, neşesizlik,  durgunluk, 

kayıtsızlık,  değersizlik ve yetersizlik duyguları… 

4.3. Stresin Zihinsel Belirtileri 

Konsantrasyon, karar vermede güçlük, unutkanlık, zihin karışıklığı,  zihinsel 

durgunluk,  hafızada zayıflık, aşırı derecede hayal kurma, tek bir fikir veya düşünceyle 

meşgul olma, mizah anlayışı kaybı, düşük verimlilik, iş kalitesinde düşüş, hatalarda artış, 

muhakemede zayıflama, ilgisizlik, matematiksel hatalarda artış,  olumsuzluklara odaklanma,  

insanlara  karşı  güvensizlik,   başkalarını   suçlamak,   randevulara gitmemek veya çok kısa 

zaman kala iptal etmek, insanlarda hata bulmaya çalışmak ve sözle rencide etmek, 

haddinden fazla savunmacı tutum, bir çok kişiye birden küs olmak, konuşmamak vb. gibi… 

4.4. Stresin Davranışsal Belirtileri 

Sorumluluktan kaçınma, artan alkol ve sigara kullanımı, tırnak yeme, ayak veya 

bacak sallama, iştah değişikliği, çok yenmek yeme isteği veya iştahsızlık gibi. 

(www.rehberogretmen.biz; www.kadinlarportali.com). 

5. STRESİN NEDEN OLDUĞU İŞLE İLGİLİ AKIL HASTALIKLARI 

5.1. Nevrozlar  

Telefon santrallerinde, yazı, hesap makinesi ve bilgisayarla çalışanlarda tanımlanmış 

olan iş nevrozları vardır. Bu nevrozlarda; 

 Uyku bozuklukları 

 Mizaç bozuklukları  

 Genel-yaygın sinirsel yorgunluk sendromu 

 Mesleki lapsuslar (hatalar) görülür. 

5.2. Depresyon 

İşin sürdürülebilmesi için isteğin bastırılması ve sıkıntıya direnilmesi sıklıkla 

depresyona yol açar. Depresyon iş ile ilişkili en önemli akıl sağlığı sorunudur. İşe bağlı 

psiko-sosyal risk etmenlerinin pek çoğu depresyona yol açabilir.  Ben’in, değersizleşmesi, 

http://www.hastaliklar.gen.tr/
http://www.psikiyatr.com/
http://www.rehberogretmen.biz/
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toplumsal ilişkilerden ve çoğu etkinlikten zevk almama akut depresyon öncesi durumu 

tanımlayan, tıbbi muayeneyi, ilaç kullanımını gerektiren ve işten kalmaya yol açan genel 

bulgulardır. Depresyonda görülen belirtileri başlıklar halinde sıralamak gerekirse; 

 İştah azalması ve kilo kaybı 

 Uyku bozukluğu 

 Hayattan alınan zevkin azalması ve ilgi kaybı 

 Hareketlerde yavaşlama veya yerinde duramayacak şekilde huzursuzluk 

 Cinsel isteksizlik  

 Değersizlik ve suçluluk duyguları 

 Umutsuzluk ve keder duyguları (www.psikodestek.com). 

5.3. Doyumsuzluk  

Doyumsuzluk kişinin yapısı, tarihsel geçmişi, tıbbi ve psikiyatrik öyküsü ile 

bağlantılı olarak; “Perseküsyon Sendromu” ile birlikte gelişen bir nevrotik yetmezliktir. 

Perseküsyon sendromu, “kişinin çevresinde istenmediği, umursanmadığı, önemsenmediği, 

gözetlendiği, izlendiği veya iftiralara uğradığı gibi duygulara kapılması” anlamına 

gelmektedir. Çalışan bir işçinin olağan psişik işleyişine kavuşması için günlerce, haftalarca 

dinlenmesi gerekir, bu aşama gerçekleştiğinde ise, kendi isteği karşısında şaşkınlığa 

kapılmak gibi ağır bir psişik gerçekle yüzleşir. Bireylerin işlerinden aldıkları tatmin, geniş 

ölçüde iş ve onunla ilgili her şeyin, ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılama derecesine bağlıdır. İş 

tatmini, iş görenlerin bedensel ve zihinsel sağlıkları yanında bireysel fizyolojik ve ruhsal 

duygularının bir belirtisidir (Bingöl 1996). 

5.4.  İşe Bağlı Anksiyete (Kaygı) 

Aşırı iş yükü, hızlı tempo, son teslim tarihi baskısı, işçinin işini denetleyememesi ile 

işçinin kalıtımsal, gelişimsel ve kişilik yapısı etkileşerek sorun ortaya çıkarır.  İşten çıkarma 

ya da söylentileri, küresel rekabet, yeniden yapılanma gibi kurumsal etmenler işçinin sürekli 

bir işi olacağı duygusunu erozyona uğratarak işe bağlı anksiyeteye katkıda bulunur.  .  

5.5. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) 

Kişinin gündelik yaşamı için olağan dışı sayılan, kişiyi ezen, beklenmedik ve 

genellikle yaşamı tehdit eden bir yaralanmayla ya da ölümle sonuçlanmış, sıklıkla şiddet de 

içeren ve kişide korku, dehşet ve çaresizlik yaratan bir olay (iş kazası, saldırı, ölüm olayı 

vb) yaşadığında ya da o olaya tanık olduğunda veya bu olay sonrasında, donup kalma, 

psikolojik ve sosyal geri çekilme, başta öfke atakları olmak üzere duyguları denetleme 

güçlüğü ve yaşanan olayı veya durumu yeniden yaşama bulgularıyla ortaya çıkan  

bozukluklardır.  
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5.6. Strese Bağlı Tükenmişlik  (SBTS) 

Duygusal tükenme kişinin yaptığı iş nedeniyle emosyonel olarak kendini aşırı 

yüklenmiş tükenmiş hissetmesidir ve tükenmişliğin en önemli belirleyicisidir. Tükenme, 

işçinin enerjisinin tükendiği, giderek duygu, düşünce ve davranışlarında değişimin ortaya 

çıktığı bir aşırı yüklenme durumudur.  Tükenmişlik kavramı ilk olarak, 1974 yılında 

Freudenberger tarafından tanımlanmıştır. Freudenberger’e göre tükenmişlik, “enerji ve güç 

kaynaklarda aşırı isteklerde bulunulması sonucunda yaşanan başarısızlık, aşınma ve bitkinlik 

duygularının toplamıdır “(Freudenberger 1974; akt: Kaya, 2010). Maslach ve Jackson (1981), 

tükenmişliği, “insanda ortaya çıkan fiziksel bitkinlik, uzun süren yorgunluk, çaresizlik ve 

umutsuzluk duygularının yaptığı işe, hayata ve diğer insanlara karşı gösterdiği olumsuz 

tutumları kapsayan fiziksel ve zihinsel boyutlu bir sendrom” olarak tanımlamışlardır. 

Tümkaya’ya (1996) göre, tükenmişlik, bir stres denklemidir ve ilerleyici bir süreçtir. 

Tükenmenin nedenleri, insanın beklentileri ile ilişkilendirilmektedir. Genellikle gerçek dışı 

beklentilerin ve gerçek ile beklentiler arasındaki uyumsuzluğun fazla olması sonucunda 

gelişen bir durumdur. Tükenmişliğe maruz kalan kişilerde yorgunluk, uykusuzluk, iştahsızlık, 

baş ağrıları, sindirim güçlükleri gibi fiziksel sonuçlar ve depresyon, kaygı, çaresizlik, öz-

saygının azalması, alınganlık gibi duygusal sorunlar sıklıkla görülmektedir (Torun, 1995). 

Tükenmişlik sendromu yaşayan kişiler sıkıntılarını azaltmak için sigara, uyuşturucu ve 

sakinleştirici tüketimini arttırmakta ve zamanla bu maddelere bağımlı hale gelmektedirler. 

Performansta düşüş işe devamsızlık, işten ayrılma ise sendromun örgüt ortamındaki zararlı 

sonuçlarıdır (Izgar 2001).  Tükenmişlik verilen hizmetin niteliğinde ve niceliğinde bozulmaya 

yol açtığı gibi hizmeti veren bireylerin sağlığını da olumsuz etkilemektedir (Çam 1992). İnsan 

ilişkilerinin yoğun olduğu, insanlarla daha çok yüz yüze çalışılan mesleklerde (tıp doktorluğu, 

öğretmenlik, yöneticilik gibi), yapılan iş gereği, tükenmişlik durumuna daha sık 

rastlanmaktadır (Schwab & Iwanıchi, 1982; akt: Kaya, 2010).  

5.7. Karoshi (Aşırı Çalışmaya Bağlı) 

Bu vakalarda ölüm nedeni, beyin veya kalp damarlarından birinde kanamaya yol 

açan dolaşım sistemi sorunlarıdır. Bu kişilerin yaptıkları işin gereklerinin çok ağır, sosyal 

desteğin zayıf, işin gereklerini denetleme olanağının ise değişken olduğu görülmüştür.  

Ölenler, işini seven, işine çok bağlı, dinlenme sürelerini bile kullanmayan kişilerdir.  

6. STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI 

Stresle baş edebilmenin yolu, stresi kontrol altına alabilmekten geçer. Bu şekilde stres 

azaltılabilir ve sizin yararınıza işlemesi sağlanabilir (Ardıç, 2009). Stresi kontrol etmenin ilk 

adımı onu tanımaktır. Başlangıç olarak, her tür stres kötü değildir. Bu sağlıklı ve normal bir 

durumdur; bizi mutlu kılar ve motive eder. Bu durum,  “pozitif stres” olarak adlandırır. 

Negatif stres ise, üzerimizde çok fazla baskı hissettiğimiz ve bunların üstesinden 

gelemeyeceğimizi düşündüğümüz zamanlarda yaşarız. Olumsuz ya da fazla stres, 

“fazlasıyla canlanma, uyanma” anlamına gelmekte olup, etkinliği, yeterliliği arttırmak bir 

yana, kişisel sağlığı ve esenliği tehdit eden iş görme gücüne ve verimliliğine zarar veren 

sonuçlara yol açar. Sıkıntı ve kaygı duymak, bireyin çalışma yeteneğini etkiler. Başa çıkma 

kişinin stres yaratıcı faktörleri önleme ya da üstesinden gelme çabasıdır (Demir, 2002; 
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www.e-psikiyatri.com). Kişiler stres tepkisini azaltmak için çeşitli yöntemler kullanırlar. 

Bunların bir kısmı olumlu, bir kısmı da olumsuz ve etkisiz yöntemlerdir. Stresle baş etmede 

etkili olmayan yöntemler; sigara ve alkol kullanımı, saldırganlık, içe kapanma, aşırı yemek 

yeme gibi davranışlardır (Klarreich, 1993; Baltaş, 1987; Baltaş, 2011; Baltaş, 2012).  

Stresle başa çıkma yollarından bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:   

6.1. Gevşeme teknikleri 

Nefes alma, meditasyon ve zihinsel gevşeme. Bu yöntemin temel amacı, sinir 

sisteminin gerilimini azaltmak ve tüm bedeni denetim altına almaktır. Gevşeme egzersizleri 

önce kaslardaki gerginliği azaltarak, dolaylı yoldan kalp atışının, kan basıncının ve 

solunumun yavaşlamasını ve tüm bedende derin bir rahatlamayı sağlar. Bu yöntemi 

kullanarak stres tepkisi sırasında bedenimizde ortaya çıkan gerilimi ortadan kaldırabiliriz. 

Stresli olduğumuzda nefes alıp verişimiz değişir; daha çok hızlanır. Bunun nedeni, vücudun 

oksijen almak için her zamankinden daha çok efor sarfetmesidir. Yavaş ve derin nefes 

almak, stresli anlarda vücudumuzu kontrol altına almak için etkili bir yoldur.  

6.2. Fiziksel Egzersiz 

Oksijen kullanımını artar, yüksek verim için haftada 2-3 kez yapmakta fayda vardır. 

Spor yapmak stresle baş etmede en etkili yöntemlerden biridir. Egzersiz kas gücünü ve 

dayanıklılığı geliştirir, gerilimi hafifletir, bedenin genel fizyolojik koşullarını iyileştirir. 

Stresle baş etmede uygun egzersizi seçmek önemlidir. Yaş, sağlık durumu, uygun zaman, 

maliyet, rahatlık, fiziksel kondisyon ve zevklerimize göre kendimize en uygun egzersizi 

seçmek dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir.   

6.3. Doğru beslenme 

Stres yaratıcı faktörlerden biri de beslenme alışkanlıklarımızdır. Stres, yeme 

alışkanlıklarını değiştirir, genelde metabolizma hızlanır. Bazı besinler, sempatik sinir 

sisteminin ortaya çıkardığı stres tepkilerini doğrudan uyararak veya yorgunluğu ve 

duyarlılığı arttırarak stres oluşumuna katkıda bulunur. Kafein içeren, kolalı, kakaolu  

yiyecekler, çay, şeker, tuz ve alkol buna örnek olarak verilebilir. Ayrıca C ve B vitamini 

eksikliği de strese yol açabilir. Bu yüzden doğru beslenme alışkanlıkları edinmek stresle 

başetmede etkili olan yöntemlerden birisidir.   

6.4. Zihinsel Yöntemler 

Olumlu ve yapıcı düşünme tarzını öğrenmek stresi azaltıcı bir faktördür. Stresli 

durumlarda kişinin kendisine söylediği olumsuz sözler, o olay sırasında hissedilen gerginliği 

arttırmaktadır. Olumsuz ve kişinin kendisine zarar veren düşünce tarzı stresle baş etmeyi 

zorlaştırır. Bu yüzden stres düzeyimizi azaltmada olumsuz düşüncelerimizin farkına 

varmayı ve bu düşüncelerin yerine daha gerçekçi, daha olumlu düşünceler koymayı 

öğrenmek oldukça etkili bir yöntemdir.  
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6.5. Zamanı iyi kullanma 

Stres, zamanı nasıl değerlendirdiğimize bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Günümüzde 

zaman baskısının, zamanı iyi kullanamamanın yarattığı stres oldukça sık karşılaştığımız bir 

durumdur. Etkili bir zaman planlaması için düzenli olmak, planlama yapmak, öncelikleri 

belirlemek, olabilecek problemleri önceden tahmin etmeye çalışmak ve gerektiğinde 

sorumluluklarımızı paylaşmak yararlıdır.  

6.6. Sosyal destek sistemlerinden yaralanma 

Sosyal destek kaynakları; aile, akraba, yakın arkadaşlar, okul arkadaşları gibi 

sıkıntılı zamanlarda başvurabileceğiniz, sizinle ortak ilgi ve kaygıları paylaşan, stresli 

bireylere destek olabilecek kişilerdir.  

 

6.7. Etkili iletişim becerileri geliştirmek 

Kişilerarası ilişkilerdeki sorunlar önemli stres kaynaklarından biridir. Bu sorunları 

çözebilmek için etkili iletişim becerileri geliştirmek oldukça önemlidir. 

6.8. Girişkenlik becerilerimizi geliştirmek 

Kendimizi uygun şekilde ifade edememek, duygu, düşünce ve isteklerimizi diğer 

insanlara aktaramamak, gerektiğinde kendi haklarımızı savunamamak stres yaratabilir. 

Girişkenlik becerilerimizi geliştirmek bu gibi durumlardan kaynaklanan stresleri azaltmada 

etkilidir.  

6.9. Problem çözme becerilerimizi geliştirmek 

Günlük hayatımızda hepimiz birçok problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan 

bazıları ufak sorunlar oluyor ve neredeyse otomatik bir şekilde çözümlüyoruz. Bizi zorlayan 

özellikte olan problemler ise stres yaratıcı hale gelebiliyor. Stres yaratan bir problemi ele 

alırken aşağıda sıralanan basamakları kullanmak, problemi etkili bir şekilde çözmemize 

yardımcı olur. Bu basamaklar; 

 Problemi tanımlama  

 Çözüm seçeneklerini oluşturma  

 Bir çözümü seçme 

 Seçtiğimiz çözümü uygulamaya geçirme 

 Sonuçları değerlendirme.   

6.10. Davranışsal Yöntemler 

Birey önce içgüdüsel davranışlar gösterir. Davranışlarını değiştirmesi istenebilir. Öz-

güvenini artırmaya yönelik eğitimler verilebilir  (Özalp,   ve Kırel, 2010).  
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7. STRESLE BAŞA ÇIKMADA ÖRGÜTSEL STRATEJİLER 

Stresle başa çıkmak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla, duruma verilen tepkileri 

değiştirmeye stres yönetimi denir. Birçok durumda kullanabileceğimiz, kalıcı başa çıkma 

yöntemleri olsa da, stresle etkili bir şekilde baş edebilmek için kullandığımız yöntemlerin 

zamana ve farklı stres durumlarına göre değişebilir. Bu stratejilerin ortak yönü, hemen 

hemen  tümünün  kişisel  alışkanlıklar  ile fiziksel,  psikolojik  ve  davranışsal  yapıların  

kontrol  altına   alınmasını  öngörmeleridir. Stresle başa çıkmada yararlanılabilecek örgütsel 

mücadele yöntemleri, bireyler üzerindeki iş stresini azaltmak veya önlemek amacıyla 

geliştirilmelidir. Örgütsel stresörler arasında yer alan genel politikalar, işletmenin yapısal 

bozuklukları, fiziksel ortam yetersizliklerine ilişkin olumlu düzenlemeler stres yönetiminin 

örgütsel  boyutunu  ilgilendirmektedir. İş yaşamından kaynaklanan stresle başa çıkma 

stratejileri, iş görenlerin iş stresini azaltmak ya da önlemek için örgüt düzeyindeki stres 

kaynaklarının kontrol edilmesi  ve azaltılması için  yapılan  yönetsel  düzenlemelerdir.  

Örgüt düzeyinde ortaya konan politikalar,  yapılar, fiziksel   koşullar  ve  süreçle   ilgili   

stres   kaynaklarının   azaltılması   veya   önlenmesi gerekmektedir  (Erdoğan, 1999; Baltaş, 

2000).  

Örgütsel stresin azaltılması için  kullanılabilecek genel stratejiler  arasında şunları 

saymak mümkündür (Ertekin, 1993; Pehlivan, 2000). 

7.1. Destekleyici Bir Örgütsel Hava Yaratmak 

Birçok örgütte, bürokratik ve resmi bir yapı ile birlikte katı ve kişisel olmayan bir 

hava vardır. Bu durum önemli bir stres kaynağıdır. Daha az merkeziyetçi, kararlara  

katılımı sağlayan, yukarıya doğru iletişime  izin veren bir yapı kurulması, örgütsel stresle 

başa çıkmada etkili bir yöntem olabilir. Örgütün işleyişi planlanırken yapıyı merkeziyetten   

uzak,   katılımı   destekleyici,   ortak   karar   vermeyi   özendirici   biçimde oluşturmak 

örgütsel stresi azaltacaktır. 

7.2. İşin Zenginleştirilmesi 

İş zenginleştirme, hem işin içerdiği sorumluluk, tanınma, başarı fırsatı gibi etmenlerin 

hem de farklı beceriler, görevin kimliği, anlamlılığı, özerklik gibi işin özüne ilişkin 

niteliklerin geliştirilmesini içerir. Zenginleştirilmiş görevler, daha rutin ve yapılandırılmış 

işlere  nazaran   stres   kaynaklarının    azaltılmasını   sağlayacaktır.  Bazı işgörenler için 

zenginleştirilmiş işlerin daha çok stres yarattığı da unutulmamalıdır. Dikkatle yapılmış 

görevsel düzenlemeler, iş stresi ile başa çıkmada etkili bir yoldur. İş, içerik olarak 

zenginleştirilip kişiye daha fazla sorumluluk verilebilir, önüne başarı fırsatları çıkarılabilir, 

kendi gayretine göre yükselmesi  sağlanabilir.  

7.3. Örgütsel Rollerin Belirlenmesi ve Çatışmaların Azaltılması 

Rol çatışması ve belirsizlikler, bireysel stres kaynaklarının başında gelmektedir. 

Yöneticiler, örgütsel rollerin belirsizliğini ve çatışmalarını ortadan kaldırarak bunun neden 

olduğu stresi  azaltabilir. Her görev, işgörene destek olacak açık beklentileri ve gerekli 

bilgiyi içermelidir. İyi bir organizasyon, yeterli hizmet içi eğitimi ve bizzat iş üzerinde 
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verilecek  bilgi ve eğitim, kişilerin ne yapacaklarını gösteren görev tarifleri ve 

çalışanlardan zamansız bilgi istemeyi engellemeye dönük düzenlemeler rol  belirsizliğini ve 

kişilerarası çatışmayı önemli ölçüde azaltabilir.    

7.4. Mesleki  Gelişim  Yollarının  Planlanması  ve  Danışmanlık   

Örgütlerde genellikle, işgörenlerin mesleki gelişim planlaması ile ilgili geçişlerin ve 

yükselmenin  geleneksel yollarla yapıldığı görülmektedir. Bireylerin yükselme ve 

ilerlemeleri, genellikle bir yönetici tarafından yapılmaktadır. Büyük örgütlerde, bireylerin 

sonraki pozisyonlarının ne olacağı ve ne yapacaklarını bilmemek, büyük bir stres kaynağıdır. 

Oysa mesleki planlama tekniklerinin kullanılması, örgütlerde stresle mücadele etmede 

önemli bir rol oynamaktadır.  

7.5. İşyerinde Neşeli Bir Ortam Yaratmak 

Büyük örgütlerin çoğu, işyerinde neşeli bir ortam yaratmanın önemini kavramış 

olduğundan, bu örgütlerde işgörenler arasında mizah ve şakanın kullanılması teşvik 

edilmektedir.  İşyerinde mizahın  ve  insanları   güldüren etkinliklerin artırılması,  mevcut  

stres kaynaklarını azaltmakta ve  işgörenlerin verimliliklerini arttırmaktadır. Örgüt kaynaklı 

stresle başa çıkmada ve örgütsel kararlılığı sürdürmede yöneticilerin önemli etkileri olduğu 

kuşkusuzdur. Etkili yöneticiler, verimliliği yalnızca kısa dönemde istemez. Sağlıklı,  iş  

doyumu  yüksek  işgörenlerin  örgütün  uzun  dönemli  yararları  için  hayati  bir öneme 

sahip olduğunu bilir. Başarılı yöneticiler, optimal iş  stresinin verim için gerekli olduğuna 

inanır. Örgütlerde yöneticilere, işgörenlerin stresle başa çıkmalarını sağlayacak ve aşırı stres 

altında kalmalarını önleyecek bazı görevler düşmektedir (Schafer, 1987; akt. Pehlivan, 2000).  

Bunun için şunlar yapılabilir: 

 Örgütte çalışmak için yeterince çekici bir ortam sağlayarak iş doyumunu yükseltmek 

 Rol çatışmaları ve rol belirsizliğini en aza indirmek için olabildiğince açık ve 

uyumlu rol beklentileri sağlamak 

 Sürekli olarak ne aşırı işyükü ne de işyükü azlığı olması konusunda duyarlı olma 

ve uygun yöntemler kullanarak çalışmaları yönetmek 

 Örgütte değişme ve süreklilik arasında iyi bir denge kurmak. 

 Çalışanları  sürekli  destekleyerek,   teşvik   etmek,   personelin    gereksinimlerini 

karşılayarak onları değerlendirmek, çalışanlar arasında grup  çalışmalarını 

desteklemek ve gruba bağlılığın sağlanmasını teşvik etmek 

 Mümkün olduğu ölçüde, her işgörene kısa dönemli verimlilik kadar, uzun  

dönemli sağlıklı  iş  doyumu,  kendini  ifade  etme  olanağı  sağlayarak,  

işyerindeki   yöntem  ve ilerlemenin gerçekleştirilmesi için en üst düzeyde esneklik 

göstermek 

 Bütün çalışanlara, onların kararlarında etkili olacak fırsatlar sağlamak 

 Gereksiz strese yol açabilecek iş koşullarına ve örgüt içindeki stres düzeyine  

karşı dikkatli olmak 

 Stres içindeki işgörenler için stres yönetimi hizmetlerinin desteklemek 
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 Bütün çalışanlar için, stres kaynaklarının neler olduğunu öğrenme ve mücadele 

etme fırsatları sağlamak. 

8. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Stres ve stresle başa çıkma üzerinde ülkemizde yapılan araştırmalar genelde iş 

yaşamındaki stres ile üniversite düzeyindeki öğrencilerde stres üzerine yapıldığı 

görülmektedir. Stres üzerine yapılan araştırmalar psikoloji alanında olduğu kadar bio-medikal 

bilimlerde de yoğunlaşmıştır. Bu araştırmaların sonuçlarına göre psikolojik streslerin 

bireylerin fiziksel, zihinsel test ve akademik performansları için engelleyici bir faktör olduğu 

açıkça ortaya çıkmıştır. Bazı temel sağlık konularında yapılan araştırmalarda da stresin %50 

ile %80 oranında tüm hastalıkların kaynağı olduğu bulunmuştur. İş stresi ile boyun, omuz, 

kol ve sırt kaslarında, eklemlerde ortaya çıkan yakınmalar arasında ilişki olduğu, 

yakınmaların iş yoğunluğu ile doğru karar verme ve işin gereklerini denetleme olanakları ile 

ters orantılı olarak arttığı görülmektedir. İş stresi bağışıklık sistemini zayıflatır ve kişinin 

bulaşıcı hastalıklara karşı direncini azaltır (Davis, 1984;  akt. Pehlivan, 1995). Araştırmalar, 

stresin, beyni bazı kimyasallardan koruyan bariyere zarar verdiğini, bu yüzden de stres 

altındaki insanların merkezi sinir sistemini etkileyen viral enfeksiyonlara yakalanma 

ihtimalinin arttığını göstermektedir (www.bmj.com, akt: Baltaş, 2011). Gallup tarafından 

2000 yılında yapılan, “ Amerika’da İş Yeri alışkanlıkları” araştırması, çalışanların %80’nin iş 

yerinde stres yaşadığını, %50’sinin stresle başa çıkma tekniklerini öğrenme ihtiyacı 

duyduğunu, %42’sinin ise çalışma arkadaşlarının buna ihtiyacı olduğuna inandığını ortaya 

çıkarmıştır (www.stress.org., akt: Baltaş, 2011).  Diğer taraftan erkekler üzerinde yapılan bir 

araştırmaya göre, iş performansının yetersiz olduğunu düşünenlerde, yüksek tansiyon 

riskinin %50 oranında arttığını ortaya çıkarmıştır (Archives of Internarional Medicine, 

2001, akt: Baltaş, 2011). Friedman ve Rosenman 1950 yılından itibaren koroner kalp 

rahatsızlıkları ile çeşitli araştırmalar yapmışlar, belirli kişilik ve benzer davranışlara sahip 

olan bazı kişilerin, benzer sağlık sorunları olduğunu fark etmişlerdir. “A tipi kişilik ya da A 

tipi davranış” özelliklerine sahip olanlarda koroner kalp rahatsızlıklarının daha sık 

görüldüğünü ortaya koymuşlardır.  

Stres oluşumunda birçok çevresel  faktörler de  rol   oynamakta   ve   stres   yaratıcı   

ortam oluşturmaktadır. Günümüzde çalışanlar ve yöneticiler çok rekabetli, değişken, 

belirsizlik ve hatta muğlaklığın hakim olduğu iş ortamlarında çalışmaktadırlar. Çalışma 

hayatı ile ilgili stres kaynakları, yöneticiler için sürekli sorun yaratırlar. Kaynaklar fark 

edilmeyince,  etkili bir şekilde yönetilmeleri mümkün olamaz. Bunun sonucunda da kronik 

stres kaynakları haline dönüşürler (Şahin, 1995). Özellikle stres yaratan faktörler, yönetici 

ve çalışanların kontrol altına alamayacakları nitelikte, diğer bir değişle, yakın ve genel çevre 

koşullarından kaynaklanmakta ise, yönetici ve çalışanlar bu ortamlara özveri ve uyum 

göstermekte zorlanmaktadırlar. Stresle etkili bir biçimde başa çıkılması gerekir. Stresle başa 

çıkmada herkes için iyi olan ortak bir çözüm yolu yoktur. Bundan dolayı, kişi kendi kişilik 

ve yaşam tarzına uygun olan yöntemleri bulup denemelidir. Bir başka deyişle  birey stresinin 

yönetimini ele almalıdır. Başa çıkma becerileri açısından bireyler arasında önemli 

farklılıklar görülebilir. Stresin, büyük kısmını bizim üzüntülerimiz oluşturmaktadır. 

İçimizde olan bitenler sonucunda stresli olup olmadığımızı anlayabiliriz.  Stres fiziksel 

http://www.bmj.com/
http://www.stress.org/
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durumumuzu, duygularımızı ve davranışlarımızı etkiler.  Genel olarak bir yöntemin etkili 

olabilmesi için bedenimizde ortaya çıkan artmış fiziksel uyarılmayı azaltabilmesi, yaşam 

tarzımıza uygun olması ve ekstra stres yaşatmaması gerekmektedir. Stresle baş etmede 

unutulmaması gereken noktalardan biri de stresin oluşmasında kişinin karşılaştığı olaylarla 

ilgili yorumlarının ve değerlendirmelerinin etkili olduğudur. Bireyin, olayları anlamlandırışı 

ve yönlendirişi stresi azaltmada veya çoğaltmada temel faktördür. Stres hem kısa hem uzun 

vadeli yaşanabilir. Bu yüzden başta da söylediğimiz gibi kendimizi tanımak, olaylara 

verdiğimiz anlamların ve tepkilerin farkında olmak stresle baş etmede önde gelen 

adımlardan birisidir. Bazı stres kaynakları kaçınılmaz olarak işin doğasında bulunabilir. 

Stres kaynaklarından bazılarını yok etmede çalışma ortamını daha stressiz ve verimli hale 

getirilmesi gerekir. Stresi itici güce dönüştürebilenlerin büyüme, gelişme ve kazanma 

şansları kendiliğinden doğar. İnsan, sağlıklı yaşamak için, “stresi olmayan bir hayat” 

dilemek yerine, değişen şartlar doğrultusunda hareket edebilmeli, böylece stresi kontrol 

edebilmelidir. Stresle başa çıkabilmek için yapılması gereken, öncelikle harekete geçmek ve 

enerjimizi amacımıza doğru yönlendirmektir (Baltaş, 2000; Özgüven, 2003). Sonuç olarak; 

işçilere stresin nedenleri, etkileri ve uzak durma yolları, uzak durulamıyorsa başa çıkmanın 

yolları öğretilmelidir. 
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ÇALIŞMA OFİSLERİNİN ERGONOMİK FAKTÖRLER AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ: YTÜ ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ 

            ÖZET 

Günümüzde çalışanlar iş ortamı kaynaklı psikolojik ve fizyolojik sağlık sorunları 

yaşayabilmekte, uzun süren maruz kalma sonucu geri dönüşü olmayan sağlık problemleri ile 

yaşamlarını sürdürmek zorunda kalabilmektedir. Meslek hastalığı olarak adlandırılan bu 

sorunların başlıca sebepleri arasında; işlerin tamamlanma hızında, iş yoğunluğuna bağlı 

streste, ekran önünde geçirilen vakitte ve hareketsizlikte artış ile verilen mola sayısı ve 

süresindeki yetersizlikler yer almaktadır. Bu sorunlar, iş yerinde renk, aydınlatma, 

havalandırma, bilgisayarla çalışma yeri, ekran, ofis sandalyesi, çalışma masası, sıcaklık, nem, 

gürültü vb. gibi ergonomik faktörlerle doğrudan ilişkilidir. Ergonomik unsurların uygun 

olmaması durumunda, hem çalışan sağlığı olumsuz etkilenmekte hem de iş gücü kayıpları, 

üretkenlikte azalma gibi ekonomik kayıplar yaşanmaktadır. Bu kapsamda ergonomi bilimi; 

insan, makine, çevre ilişkilerini inceleyerek sağlıklı, güvenli ve üretken bir çalışma ortamının 

oluşturulması için gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda önem kazanmıştır. 

Bu çalışmada; akademik ve idari kadrodaki ofis çalışanlarının iş yeri ergonomisi 

hakkındaki farkındalıkları iş yeri yerleşimi ve fiziksel etmenler ile iş organizasyonu konuları 

göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir. Veri toplamak amacıyla anket formu 

kullanılacaktır. Değerlendirmeler sonucunda, ofis ortamlarında ergonomi bakımından 

iyileştirme önerileri ortaya konularak alınması gereken tedbirler belirlenecektir. 

Anahtar kelimeler: Ergonomi, Ofis çalışanları, Ergonomik Unsurlar 

 

The Evaluation of Work Officies with Respect to Ergonomics Factors: Example for 

YTU Employees 

           ABSTRACT 

 At the present time, workers face physical and psychological health problems, caused 

by the work place and job organization, which may end up in results with no return. These 

health problems, which are named as occupational diseases, are originated from the increase 

of the work load, task completion period, time spent in front of the machines with monitors, 

stagnancy in addition to reduction and disorder of the breaks. Also the problems are directly 

related to the ergonomic factors such as color, illumination, ventilation, workplace settling, 

monitors, chairs, desk, temperature, humidity and noise. Noncomformity of these ergonomic 

factors leads to both health impairment and financial losses like low efficiency and 

productivity derived from the high workforce and workhour losses. Herein ergonomics, 

examines the human – machine – environment intersection, has gained so much importance to 

set a healthy, safe and productive workplace.  

 The aim of this study is to measure the workers’, either they are academic or 

administrative staff, awareness of the workplace ergonomics based on work place settlement, 

work organization and physical factors. Data will be collected by conducting a survey. As an 
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output of the study corrective recommendations for the troubled ergonomic factors will be put 

forward. 

Keywords: Ergonomics, Office Employees, Ergonomic Factor 

     GİRİŞ 

     Küreselleşen dünyamızda, çalışanların pek çoğu çalışma ortamına bağlı sorunlar 

yaşamaktadırlar. Bu sorunlar çalışanların ruh ve beden sağlıklarını olumsuz etkileyerek iş 

veriminin düşmesine neden olmaktadır. Sorunların minimize edilmesi veya mümkünse 

ortadan kaldırılması ile çalışanlar daha rahat bir şekilde işlerini yürütebileceklerdir. Bu 

hususta çalışanlar açısından oldukça önemli olan ergonomi biliminden yararlanılmaktadır. 

     Ergonomi bilimi, insan-makine-çevre uyumunu gözeterek işi işçiye uydurma temel 

prensibine dayanmaktadır. Ergonomik yaklaşımlar, çalışan sağlık ve güvenliğini temin 

etmeye yardımcı olmaktadır. Böylece ergonomik risk faktörlerine bağlı olabilecek iş kazaları 

ve meslek hastalıklarının önüne geçilmiş olunacaktır. 

     Çalışma ofislerinde gün boyunca sabit pozisyonda işler yürütülmektedir. Masa, 

sandalye, bilgisayar, aydınlatma, havalandırma, ısıtma vb. gibi ortam özelliklerinin 

ergonomik olmaması durumu çalışan sağlık ve güvenliği için istenmeyen bir durumdur.  

Ancak çalışanlar çoğu zaman farkında olmadan veya önemsemeyerek çalışmalarını 

sürdürmektedirler. Tekrarlanan bu durumlar sonunda çalışanlarda bilek, bel, boyun vb. ağrı 

şikayetleri görülmektedir.  Çalışanların yaşam kalitesini etkileyen bu durum, üzerinde 

düşünülmesi gereken önemli bir konu olup,   çalışan farkındalığını artırma ve ergonomi 

çalışmaları ile önemli ölçüde iyileşme olacağı düşünülmektedir. Yapılan bir inceleme de, 

çalışan sağlığının korunması ve verimin, iş memnuniyetinin artması çalışanların, ergonomi 

konusundaki farkındalıklarını artırmakla ve çalışma ortamı alışkanlıklarını düzeltmekle 

mümkün hale geleceği ifade edilmiştir [1]. 

     Konu ile ilgili literatür taraması yapıldığında pek çok iş kolu için çalışan sağlığının 

korunması ve verimliliğin artırılması maksadıyla farklı disiplinlerce ergonomi 

araştırmalarının yapıldığı görülmektedir. Bu iş kollarından biri de masa başı ve bilgi 

teknolojisinin giderek kullanımının artması ile birlikte bilgisayar başı ofis işleridir. Çalışanları 

uzun süre sabit pozisyonda kalmaya zorlayan bu iş kolu zaman içerisinde çalışanlarda çeşitli 

kas ve iskelet sistemi şikâyetlerinin oluşmasına neden olmaktadır. İşe bağlı kas iskelet sistemi 

hastalıkları, çalışma hayatında iş verimini, maliyeti ve çalışanların yaşam kaliteleri üzerine 

olumsuz etkiler yarattığını ve tüm bu rahatsızlıkların önlenmesi ve tedavisinde iş yerinin 

ergonomik olarak düzenlenmesinin oldukça önemli olduğunu ifade etmektedirler [2].  

Bir başka çalışmada ise işlerini daima zevk alarak yapanlarla, işlerini hemen hiç zevk 

almadan yapanlar karşılaştırıldığında, iş yaparken hemen hiç zevk almadan yapanların bel ve 

sırt ağrılarının 2,5 kat daha fazla olduğu saptanmıştır [3]. Ofis ergonomisi, çalışma ortamının 

ergonomik olarak düzenlenmesi ile ilişkilidir. Çalışma ergonomisi ile yorgunluk ve kas 

gerilmelerini engellemek, gereksiz hareketleri ortadan kaldırarak konforu artırmak 

mümkündür [4].  
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Yapılan araştırmalar, çalışanların ergonomik faktörler dikkate alınarak düzenlenen bir 

ortamda, kolay motive olabildiğini, performanslarının arttığını, daha az yorulduklarını ve 

çalışma koşullarına bağlı rahatsızlıklardan daha az şikayetçi olduklarını ortaya koymuştur. 

Çalışanların ergonomik farkındalıklarının belirlenmesinin oldukça önemli olduğu 

görülmektedir. 

     1. ERGONOMİ: TANIMI VE KAPSAMI 

     Ergonomi,  eski yunanca da iş anlamına gelen “ergon” ve “doğal yasa ve düzen” 

anlamına gelen “nomos” kelimelerinden ortaya çıkmış “iş yasası”  olarak ifade edilen bir 

kavramdır [5]. Aynı zamanda insan faaliyetlerinin işe, kullanılan araç ve ekipmanlara, proses 

süreçlerine ve çalışma ortamına, uyum sağlaması anlamına gelmektedir [6]. Ergonomi ürün, 

ekipman ve araç tasarımı, ev yaşamı ve dinlenme süreci etkinlikleri ve bunlara yönelik 

üretimle ilgili olarak çevre ile kişinin etkileşimi olarak da tanımlanabilir.  

     Ergonomi biliminin çeşitli amaçları vardır. İnsanlar tarafından kullanılan araç, gereç 

ve düzeneklerin kullanım etkinliğinin artırılması, kullanılan araç ve gereçlerin uygun 

tasarlanmasıyla günlük hayatta karşılaşılan insan kullanımına ve etkileşimine açık olan her 

şeyin insana, insan güvenliğinin sağlanması, insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, 

insan mutluluğunun ve doyumunun sağlanması olarak ifade edilir [7]. Diğer bir ifade ile 

ergonominin amacı, insanın tabiatına uygun olan makine ve çevre koşullarını belirleyip, 

gerekli önlemleri alarak insanın makineyle ve aletle çalışmadaki iş yapabilme rahatlığını 

artırarak hem iş memnuniyeti sağlamak hem de iş verimini artırmaktır [8]. Bu bilimin 

uzmanları da, hayatın insan üzerindeki zorlayıcı ve olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması 

ya da sınırlandırılmasına yönelik bütün çalışmalara dahil olurlar.  

     Ergonomi çeşitli bilimlerle ilişkilidir. Bunlar anatomi, fizyoloji ve psikoloji olarak 

sıralanabilir. Ergonomi bilimine önemli katkılar sağlayan anatominin iki ana dalı antropometri 

ve biyomekaniktir. Antropolojiden yararlanılarak edinilen insan ölçüm standartlarına göre 

çalışma ortamları düzenlenmekte, ofis ortamında kullanılan araç gereçlerin tasarımları 

yapılabilmektedir. Biyomekanik ise insan anatomik yapısını göz önünde bulundurarak, 

çalışma ortamı fiziksel öğeleri ve koşulları ile etkileşimini inceleyip ergonomiye katkı 

sağlamaktadır. İş fizyolojisi ise iş enerji ilişkisini, iş ve egzersiz sırasında enerji sağlanmasıyla 

ilgili mekanizmaları incelemektedir [7

1.1. Ergonominin İş Yeri Yerleşimi ve İş Organizasyonu ile İlişkisi 

     Çalışanlar iş yeri ortamıyla sürekli etkileşim içindedir.  İş yeri yerleşimi ve iş 

organizasyonu çalışan sağlık ve güvenliği için oldukça büyük öneme sahiptir. Son 

yıllarda yapılan çalışmalar, çalışanların işyeri yerleşimine bağlı iş kazaları yaşadığı, 

meslek hastalıklarına yakalandığı sonuçlarını ortaya koymuştur. Çalışan bireylerin 

günün büyük bir kısmını işyerlerinde geçirdikleri dikkate alındığında, sağlıklarını 

olumsuz yönde etkileyen çeşitli faktörlerin ortadan kaldırılmasının gereği ve önemi 

belirginleşmektedir. [9] İş yeri yerleşimi ve iş organizasyonlarının ergonomik faktörler 

göz önünde bulundurularak düzenlenmesiyle bu sorunlar minimize edilmekte, hatta 

ortadan kaldırılarak daha kaliteli bir çalışma ortamı ile çalışanların, çalışma yaşam 

kaliteleri artırılmaktadır. Çalışma yaşamını kaliteli hale getirerek çalışma ortamında 
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huzurlu, güvenli, samimi çalışmayı sağlamak, verimliliği arttıran en önemli etkenlerden 

biridir. Verimli bir çalışma ortamı sağlayan özelliklerden bazıları şöyledir [10] : 

 Çalışanın ücreti kendi bilgisine, yeteneğine ve işin güçlülüğüne uygun ve yaşam 

standardına uygun olmalıdır. 

 İş, çalışanın çalışma yaşamı dışındaki diğer kendine gerekli yaşantı, dinlenme, 

eğlenme, aile ilişkileri gibi özel yaşamını etkilememelidir. 

 Yönetim, çalışanların sosyal ortamında önyargılardan, sınıflandırmalardan 

kaçınılmasını sağlamalı, gerekirse sendikal ve diğer yasal faaliyetlerine yol açarak 

yukarı tırmanma ve seviyesini geliştirme imkanlarına kavuşturmalıdır. 

 Çalışma ortamı her zaman güvenli ve sağlık şartlarına sahip olmalıdır.  

 Çalışanlara ürettiği iş veya hizmette karşılaştığı sorunu çözümleme ve plan yapma 

suretiyle kapasitelerini geliştirme imkanı sağlamalıdır. 

 Çalışma ortamı uygun olduğu müddetçe çalışanların işe ait sorunları çözümleme ve 

karar verme konularında katılımına önem verilmelidir. 

 Verimliliğin istenilen düzeyin altında olduğunun fark edilmesi durumunda 

düzeltmeye yönelik faaliyetlerin kısa sürede gerçekleştirilmesi gereklidir. 

 İş tatmini sağlanmalıdır. 

 Çalışanların yetki ve sorumluluklarını arttırmak, müşteri ilişkilerini oluşturmak 

kaliteyi yükseltecektir.  

 Olaylara daha yakın olan çalışanların üretimde kalite ya da iş ilişkileri konularında 

doğabilecek olumsuzlukları üst kademeye aktarma ve olumlu karar alma özgürlüğü 

sağlanmalıdır. 

     Çalışanlar üzerinde yapılan bir araştırmada işçilerin işverenlerden beklentileri 

tespit edilmeye çalışılmış ve sonuçlar önem derecesine göre sıralanmıştır. 

Değerlendirmeler, İşçiler için en önemli görülen beklentinin tatmin edici bir iş olduğunu 

buna karşın adilane ücret beklentisinin beşinci sırada yer aldığını göstermiştir [11]. 

     Ergonominin çalışma konularından biride iş organizasyonudur. İş 

organizasyonu denilince akla çalışma ve mola zamanlarının belirlenmesi, vardiya 

düzenleri, iş zenginleştirme, iş genişletme, iş rotasyonları gelmektedir. 

  Yapılan bir çalışma ile, iş organizasyonunda yapılacak ayarlamalar ile iş 

memnuniyetini arttıracağı, yoğun iş yükünün ve iş saatlerinin yeniden düzenlenmesiyle 

uzun çalışma saatlerinin ve kısa dinlenme aralarının doğurduğu sakıncalar ve sağlık 

şikayetleri azaltılabileceği ortaya konulmuştur [12]. 

    1.2. Ofis Ortamında Ergonomi 

     Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ile çalışanların 

ekranlı araçlar önünde geçirdiği ortalama süre katlanarak artmıştır. Önceleri operatör 

olarak tabir edebileceğimiz mavi yakalıların ekranlı üretim araçları kullanırken, 

günümüzde üretim ileri seviye otomasyon sistemleri ile insanın fiziki müdahalesi 

olmaksızın ancak insan kontrolünde yapılmaktadır. Beyaz yakalı olarak 
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adlandırabileceğimiz bu kişilerin ekranlı bir araç olan bilgisayar başında uzun süreler 

geçirmesine sebep olmaya başlamıştır. 

     Kısaca üretim teknolojilerindeki gelişmeler çalışma ilişkilerini de değiştirmiş ve 

kas gücünü kullananlara görece daha iyi koşullarda çalışan ofis ve masa başı 

personelinin kas iskelet hastalıklarına yakalanması sıklaşmıştır.   

     Meslek hastalığı ise iş görenin çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı 

tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli 

hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir. [13] Ofis çalışanlarının uzun süre 

ekran karşısında ve hareketsiz kalmalarıyla ortaya çıkan rahatsızlık meslek 

hastalıklarının alt dalı olan mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları olarak anılmaktadır. 

Hatta ileri sanayi ülkelerinde karşılaşılan tüm meslek hastalıklarının yarısından fazlasını 

mesleki kas iskelet sistemi hastalıkları oluşturmaktadır. [14] Mesleki kas iskelet sistemi 

hastalıkları tıp literatürnde Repetitive Stres Injury (RSI), Repetitive Stres Disorder 

(RSD), Repetitive Strain Injury (RSI), Repetitive Strain Disorder (RSD), Repetitive 

Motion Injury (RMI), Repetitive Motion Disorder (RMD), Repetitive Injury, Overuse 

Syndrome, Cumulative Trauma Disorder (CTD), Musculoskeletal Disorder (MSD) 

olarak birçok tıbbi durumu içeren kapsayıcı ve geniş tanımlanan hastalıklar şeklinde 

görülmektedir.  

     [15] Her ne kadar ofisler diğer çalışma mekanlarına göre daha konforlu olsa da 

kendine özgü ergonomik riskler barındırmaktadır.  

     Bu riskler aşağıdaki gibi sıralanabilir [16]: 

 Renk: Renklerin insan psikolojisi üzerinde etkisi bulunmaktadır. Örneğin koyu 

renkler çalışan üzerinde yorucu etkiler bırakırken açık renkler dinlendirici 

olabilmektedir. 

 Ekranlı araçlar: Ekranların boyun kaslarını zorlayacak şekilde konumlandırılması 

özellikle boyun bölgesine zedelenmeler neden olmaktadır. 

 Işıklandırma: Uygun olmayan ışıklandırma göz yorgunluğu, göz kuruluğu ya da 

sulanması, çift görme, doğru görememe, göz kızarıklığı gibi sorunlara neden 

olabilmektedir. Ayrıca görmedeki problemler baş ve boyun ağrılarına neden 

olmaktadır. 

 Masa, sandalye gibi ofis mobilyalarının tasarımı: Mobilyaların çalışanların 

vücutlarını zorlamalarına neden olacak şekilde tasarlanmış olması çeşitli kas ve 

eklemlerde zorlanmalara neden olmaktadır. Masaların ve sandalyelerin 

yüksekliğinin ayarlanabilir olması gereklidir. Sandalye olarak 5 adet ayağı olan 

oturağının uçları yuvarlatılmış ve sırt bölgesine destek sağlayan modeller tercih 

edilmelidir. 

 Nem: Düşük nem üst solunum yollarında tahrişe neden olurken yüksek nem iste 

terlemeye neden olmaktadır. Yüksek nemli ortamda kişiler daha huzursuz ve 

sıkıntılı olmaktadırlar. Ayrıca yüksek nemde hastalık bulaşması daha kolay 

olmaktadır. 

 İç Hava Kalitesi: Tozlar, uçucu organik bileşikler, formaldehit, karbon monoksit ve 

biyolojik aerosoller gibi yabancı maddeler hava kalitesini etkileyerek kişilerin 
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verimini etkilemektedir. Hatta bu durum tıp literatürüne “Hasta Bina Sendromu” 

olarak girmiştir.[17] 

 Sıcaklık: Uygun olmayan sıcaklıklar kişi üzerinde yorgunluk, nabız atım hızında 

değişiklik, terleme gibi erim düşürücü etkiler bırakmaktadır.  

 Molaların yetersizliği: Yetersiz molalar çalışanda yorgunluğun artmasına neden 

olmaktadır. Sabit kalan ve çeşitli kaslarını zorlayan çalışanların periyodik olarak 

molalar vermesi ve zorlanan eklemlerini rahatlatıcı egzersizler yapması 

gerekmektedir. 

 Gürültü: Her ne kadar ofis ortamlarında aşırı gürültü seviyelerine ulaşılmasa da, 

gürültü çalışanın hata yapmasına ve odaklanmada zorlanmasına neden 

olabilmektedir. Gürültü ayrıca dikkati ve morali de bozmaktadır. 

 

     ABD’ de mesleki kas-iskelet hastalıları için yapılan harcamanın toplamının 1 

trilyon ABD dolarını aştığı belirtilmektedir. [18] Her ne kadar benzeri bir çalışma 

ülkemiz için yapılmamış da olsa, mesleki kas iskelet hastalıklarının toplum sağlığına, iş 

barışına ve ülke ekonomisine zarar verdiği aşikârdır. İşte bu noktada ergonomi bilimi ve 

ofis ergonomisi, çalışılan yerin çalışana uygun olmasını sağlamaya çabalayarak, 

karşılaşılan maliyetlerin azalmasına katkı sağlayacaktır. 

     2. YÖNTEM 

     Çalışmada ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri olan Yıldız Teknik 

Üniversitesi’nin idari ve akademik personellerinin çalışma ofislerinin ergonomisine 

yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonuçlarının Yıldız Teknik 

Üniversitesi bünyesindeki ofislerinin ergonomik açıdan geliştirilmesine yönelik yol 

göstereceği düşünülmektedir. 

     Veri toplamak için personele anket uygulanmıştır. Anket soruları “Yönetim 

Bilimleri için Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık” isimli kitapta bulunan kontrol listesinin 

uyarlanması ile oluşturulmuştur [16]. Anket araştırmanın evrenini Yıldız Teknik 

Üniversitesinin idari (799 kişi) ve akademik (1753 kişi) çalışanları oluşturmaktadır 

(2552 kişi). Örneklemi ise tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 100 personel 

oluşturmaktadır. 100 anketin 91 adedi çalışmacılara geri dönmüştür.  

Bu anketlerin 10 adedi yanlış ya da eksik doldurma nedeniyle değerlendirmeye 

alınmamış ve bulgular 81 anket üzerinden oluşturulmuştur. 

     Tablo 2.de katılımcılara uygulanan anket görülmektedir. Katılımcılarının 5’li 

likert tipi ölçeğe işaretleme yapmaları istenmiştir. Anket 31 adet sorudan oluşmakta 

olup bu soruların ilk 6’sı iş organizasyonunun geri kalan 25’i işyerindeki fiziksel 

etmenleri ölçmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Anketin başında kişisel bilgileri ölçen 

sorular da bulunmaktadır.  
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  3. BULGULAR  

Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde katılımcıların çoğunluğunun 26-35 yaş 

aralığında (% 56),  8 yıldan az kıdemi olan (% 70)  ve idari kadroda bulunan 

çalışanların olduğu Tablo 1. den görülmektedir.  

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Katılımcıların Yaşları 

Aralık Frekans % 

25 yaş ve altı 12 15 

26-35 yaş arası 45 56 

36-45 yaş arası 17 21 

46-55 yaş arası 6 7 

55 yaş ve üstü 1 1 

Katılımcıların Kıdemi 

Aralık Frekans % 

8 yıldan az 57 70 

9-16 yıl arası 12 15 

17-24 yıl arası 9 12 

24-32 yıl arası 2 2 

33 yıl ve üstü 1 1 

Katılımcıların Kadroları 

Tür Frekans % 

İdari 60 74 

Akademik 21 26 

Tablo 2. Ofis Ortamındaki Ergonomik Algı Anketi 

OFİS ORTAMINDAKİ ERGONOMİK ALGI ANKETİ                                 

 Lütfen aşağıdaki yargılar ile ilgili düşüncenizi sağdaki sütunlara işaretleyiniz. 

 (5 = Kesinlikle Katılıyorum, 1 = Kesinlikle Katılmıyorum) 

İŞ
 O

R
G

A
N

İZ
A

S
Y

O
N

U
 1-Verilen görevlerin çeşitli konulara ilişkin olduğunu düşünüyorum. 

2- Bu görevlerin yapılış sırasını kendim belirleyebiliyorum. 

3- Yöneticiler hedef ve son teslim tarihi koyarken, bu seçimlerin üzerimde baskı 

yaratıp yaratmayacağını düşünürler. 

4- Bana verilen iş yükü hep aynı düzeydedir. 

5- İşe yeni girenlere ya da uzun süre sonra işbaşı yapanlara verilecek iş yükü 

konusunda ayarlamalar yapılmaktadır. 

6- Molalar gerekli miktarda verilmektedir. 

İŞ
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 7 -Sandalyem kolayca istediğim pozisyona ayarlanabilir özelliktedir. 

8 -Sandalyemin yüksekliği ve yaslanılan kısmı ayarlanabilmektedir. 

9 - Sandalyede otururken dizlerim yere paralel kalmaktadır. 

10-Sandalyemin yaslanılan kısmı omurgama destek olmaktadır. 

11- Çalışma masamın her noktasına rahatlıkla uzanabiliyorum. 
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12- Masada çalışırken kolum yere paralel kalmaktadır. 

13- Masamın yüksekliği ayarlanabilmektedir. 

14- Çalıştığım belgeler okunaklıdır. 

15- Ekranım yeterli bir mesafede durmaktadır. 

16- Ekranım dökümanları okunaklı bir şekilde göstermektedir. 

17- Ekranımın konumunu ve ayarları değiştirilebilmektedir. 

18- Dik durup ekrana baktığımda ekranın üst kenarını görmekteyim. 

19- Klavyem ekrandan uzaktadır. 

20- Klavyemin yeri ayarlanabilmektedir. 

21- Klavyem rahat çalışabilecek yüksekliktedir. 

22- Klavyemin tuşları yansıma ve parlamayı önleyecek mat özelliktedir. 

23- Ayaklarımı destekleyen bir ayaklığım mevcuttur. 

24- Sık kullandığım gereçlere kolayca ulaşabilirim. 

25- Çalışmak için yeterince alana sahibim. 

26- Büyük cihazlar (yazıcı, fotokopi vs.) için yeterli alan bulunmaktadır. 

27- Ofiste çalışırken sürekli boynumu zorlamak zorunda kalıyorum. 

28- Ofisimin tasarımı ve yerleşimi yaptığım işlerle uyumludur. 

29- Ofisimin aydınlatması yeterlidir.(parlama, yansıma ve dokümanların okunması) 

30- Ofisim yeterince sessizdir. 

31- Ofisimin havalandırması ve sıcaklığı yeterlidir. 

                            

     YTÜ çalışanlarının anket soularına verdikleri yanıtların ortalama puanları Şekil 

1.de görülmektedir. Çalışanların verdikleri yanıtlara göre aydınlatma, belge 

okunabilirliği ve ekran netliği gibi görme duyusu ile ilgili hususlara görece daha 

memnun oldukları söylenebilir. Molaların yeterliliği çalışanlarca en yüksek düzeyde 

algılanmaktadır. Bu durum yöneticilerin çalışanlarına esnek davrandığı ve kurumun 

güçlü bir kültüre sahip olduğu sonucuna varılabilir. 

     Akademik personellerin iş organizasyonu bakımından algıları Şekil 2. de soru 

numarası 1-6 kısmında görülmektedir. Bana verilen iş yükü hep aynı düzeydedir 

sorusuna verilen yanıtların en düşük puana sahip olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeni 

olarak akademisyenlerin öğretim, idari ve araştırma gibi çeşitli görevlere sahip olması 

söylenebilir. İş yeri yerleşimi ve fiziksel etmenler bakımından akademik personel ofis 

algılarında en dikkat çeken etmenlerin; ayakları destekleyen bir ayaklık bulunması ve 

masa yüksekliğinin ayarlanabilir olması etmenlerinin en düşük puana sahip olduğu 

ortaya çıkmıştır. Diğer ofis bileşenlerinin tüm akademik personel algılarınca 

ortalamanın üzerinde olduğu Şekil 2. de görülmektedir.  

     İdari personelin ofis algıları Şekil 3. de verilmiştir. İş organizasyon algıları 

bakımında İdari personelin, akademik personel algısına benzer olduğu görülmektedir. İş 

yeri yerleşimi ve fiziksel etmenler bakımından en zayıf ofis bileşenlerinin yine ayakları 

destekleyen bir ayaklık bulunmaması ve masa yüksekliğinin ayarlanabilir olmaması 

ortak bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte ofislerin yeterince sessiz 

olmayışı konusunda idari personel memnuniyetsiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Ofislerin yeterli sayıda olmayışı kalabalık ofis ortamında çalışmak durumunda olan 

idari personel için bir sorun olduğu belirlenmiştir. 

     Şekil 4. de ise iş organizasyonu ile iş yeri yerleşimi ve fiziksel etkenler 

bakımından akademik ve idari personel algıları karşılaştırılmıştır. İş organizasyonu 

bakımından akademik personel algılarının idari personel algısına göre daha düşük 

ortalama puana sahip olduğu, iş yeri yerleşimi ve fiziksel etkenler bakımından 

akademik personel algılarının daha iyi olduğu anlaşılmıştır. Genel algı 

değerlendirildiğinde ise, çalışanların iş organizayonu bakımında algılarının daha iyi 

olduğu Şekil 4. De görülmekte olup çalışanların iş yükünün maddi yönü açısından daha 

çok sıkıntı çektikleri söylenebilir. 

Şekil 1. Sorulara verilen cevapların aritmetik ortalamaları

 

Şekil 2. Akademik Personel İş organizasyonu - İş Yeri Yerleşimi ve Fiziksel 

Etkenler Algısı 
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Şekil 3. İdari Personel İş organizasyonu - İş Yeri Yerleşimi ve Fiziksel Etkenler Algısı  

 

Şekil 4. Akademik ve idari personelin iş org. ve iş yeri yerleşim ve fiziksel 

etmenler bakımından karşılaştırılması 

 

     Akademik ve idari personelin anket sorularına verdikleri yanıtlar 

karşılaştırıldığında ise Şekil 5. de görülmektedir. Grafiğe göre, ekranlı araçlar 

konusunda akademik personelin, ofis alanının yeterliliği konusunda ise idari personelin 

daha yüksek bir algıya sahip olduğu söylenebilir. 
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Şekil 5. Akademik ve idari personelin ofis ergonomisi algılarının 

karşılaştırılması 

 

4. TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

     Araştırmanın amacı iş tutumları ile doğrudan alakalı olan ofis ergonomisine 

yönelik YTÜ çalışanlarının algılarını ortaya çıkartmak ve problemli olan kısımların 

altını çizmektir. Sonuçlar görme duyusuna yönelik unsurlar ve verilen molalar 

hususunda çalışanların olumlu algılara sahip olduğunu göstermektedir. Ancak ofis 

mobilyalarının, ergonomik açıdan elverişsiz ofis bileşenleri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İdarenin bu konuda geliştirmeler yapması yerinde olacaktır. 

     Zaman kısıtı nedeniyle çalışmanın bağımsız değişkenleri, demografik özellikler 

ile sınırlı tutulmuştur. İlerleyen çalışmalarda ergonomi algısı ile iş tutumları ya da stres 

gibi unsurlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi planlanmaktadır. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZİ OLGUSU 

      

ÖZET 

Bu sununun amacı, Türkiye’deki işyeri ve bu işyerlerinde çalışan kesimlerin, çalışma 

esnasında yaptığı işin sağlıklı bir şekilde risk analiz işlemlerinin gerçekleşmesini 

sağlamaktır. Bunun yanında, oluşabilecek tehlikelere karşı alınması gereken tedbirler 

konusunda bilinçlendirip bunu doğru bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. İş güvenliği 

uzmanlarının risk analizi yaparken hangi risk analiz yöntemine göre ne yapacağını veya 

yöntemin uygulama aşamalarının nelerden oluştuğunu doğru bir şekilde anlatmaktır.  

Anahtar kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Risk Analizi, Risk Analiz Yöntemleri, 

Tehlike ve Riskler 

ABSTRACT 

The aim of this presentation, workplace in Turkey and the working people in these 

workplaces is to his job is to ensure the realization of the risk analysis process a healthy 

his job during working. Besides, that people is done awareness correctly about the 

measures to be taken against the occurred hazard. While the risk analysis experts make 

a risk analysis, they is to explain correctly according to which the risk analysis methods 

what would do  or, what if they occur of the implementation phases of the method.        

Keywords : Occupational Wealth and Safety, Risk Analyse, Risk Analyse Methods, 

Danger and Risks 

 

1. GİRİŞ  

İşyerlerinin alt yapılarında mevcut bulunan makinelerinde, binalarında gerekli 

güvenlik tedbirleri alınmadığı durumlarda ortaya çıkabilecek tehlikeler ve riskler tespit 

edilerek risk analizleri hesaplanıp, raporlanması gerekmektedir. Bir işyerinin ne kadar 

riskli olduğunu ölçmek, alt yapısından kaynaklanan statik riskler ile beraber dinamik 

risklerin de hesaplanması gereklidir. Sonuç olarak, oluşabilecek tehlike ve risklerin, 

hangi yöntemler kullanarak en az seviyeye düşürecek yöntemlerin seçimin doğru bir 

şekilde yapılması amaçlanmıştır. 
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2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın temel amacı; İş sağlığı ve güvenliği konusunda risk analizi konusunda 

hangi analiz yönteminin nerelerde kullanılacağı ve yapılması gereken işlem adımlarının 

doğru bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. 

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu bildirinin hazırlanmasında literatür taraması yapılmıştır. 

3. TANIMLAR 

Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini 

etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli olarak ifade edilir. 

Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana 

gelme ihtimalidir. 

Risk değerlendirmesi: İşyerinde 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 çalışmaların bütününe verilen isimdir [1]. 

Risk Analizi: İşyerinde 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 çalışmalardır [2]
 

4.1. Risk Analizinde Bilinmesi Gerekenler 

A. İş hayatındaki riskler nelerdir? 

1. İş yerlerinde yapılan işlerden, 

2. Yürütülen iş ve çeşitli işlemlerden, 

3. Kullanılan maddelerden, 

4. Her türlü makine ve donanımlardan, 

5. İş yeri veya çevresinde bulunan kişilerden, 

6. İş yerinde oluşturulan organizasyonlardan, 

7. Çevre koşullarından, 
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8. Çeşitli unsurların birbirleri ile etkileşmesinden kaynaklanmaktadır [3] 

B. Risk analizini kimler yapabilir? 

Risk analizi yönetmeliğine göre, İşveren; çalışma ortamının ve alışanların sağlık ve 

güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden 

risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.  

C. Neden risk analizi yaptırmalıyım? 

İşverenler, işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve 

bertaraf edilmesi için risk analizi yaptırmalıdır. Bu çalışmalar işveren ve İSG 

profesyonellerinin yanı sıra çalışanların da katılımıyla sağlanmalıdır. Risk analizlerinin 

güncel tutulması, işyerinde sürekli iyileştirmenin sağlanmasını amaçlamaktadır [3]. 

D. Risk analizini nasıl güncel tutarız? 

Yapılmış risk değerlendirmesinin güncellenmesi tehlike sınıfına göre; çok tehlikeli iş 

yerlerinde en geç 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri 4 yılda bir ve az tehlikeli 

sınıfta yer alan iş yerleri en geç 6 yılda bir risk analizi yaptırmak zorundadır.  

E.  Risk analizini kimler yaptırmalıdır? 

Risk analizlerini yaptırmakla yükümlü olan işyerleri; kamu kurumları ile 50’den az 

çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki 

yıl sonra (01 Temmuz 2014) yaptırmalıdır. 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok 

tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra (01 

Temmuz 2013) yaptırmalıdır. Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay 

sonra (01 Ocak 2013)’dır. 

4.2. Risk Değerlendirme Aşamaları 

Risk değerlendirmesinde uygulanacak adımları sırayla ele alacak olursak; 

 1. Adım, Tehlikelerin Belirlenmesi: Bu adımda, işyerinde çalışanlara, ürünlere, 

iş ekipmanlarına nelerin zarar verebileceği belirlenmelidir. 
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 2. Adım, Tehlikelerin Değerlendirilmesi: Birinci adımda tespit edilen 

tehlikelerden kimlerin ve nasıl etkileneceği belirlenmekte, listedeki tehlikelerin 

hangileri için ne tür önlemler alınacağı ve hangileri için risk derecelendirmesi 

yapılacağına karar verilmektedir. 

 3. Adım, Risklerin Derecelendirmesi ve Alınacak Önlemlere Karar 

Verilmesi: İkinci adımda derecelendirilmesine karar verilen tehlikelerin her biri 

için ayrı ayrı risk ağırlık oranları hesaplanmakta ve riskler öncelik sırasına 

konulmaktadır. 

 4. Adım, Bulguların Kayıt Altına Alınması ve Kontrol Önlemlerinin 

Uygulanması: İkinci ve üçüncü adımlarda alınmasına karar verilen önlemlerin 

hemen ortadan kaldırılabilecek olan tehlikeler için olanları derhal uygulamakta ve 

tehlikenin tekrar ortaya çıkmaması için uygun bir kontrol periyodu 

belirlenmektedir. Belirli bir maliyet ve zaman gerektiren önlemler için uygulama 

planları yapılarak uygulama süreci başlatılır. 

 5. Adım, Denetim, İzleme, Gözden Geçirme ve Gerekli Hallerde İyileştirme: 

İşyerinde gerçekleştirilen risk yönetiminin tüm aşamaları ve uygulanması 

denetlenmeli, izlenmeli ve aksayan yerler gözden geçirilerek sürekli iyileştirme 

kapsamında gerekli görülen hallerde güncellenmelidir [4]. 

4.3. Risk Değerlendirme Yöntemleri 

Risk değerlendirmesi kantitatif (nicelik) ve kalitatif (nitelik) olarak yapılabilir. 

Kantitatif risk analizinde, riski hesaplarken matematiksel teoremler kullanılarak risk 

değeri bulunmaktadır. Kalitatif risk analizinde, tehdidin olması ihtimali, tehdidin etkisi 

gibi değerlere sayısal değerler verilmektedir. Bu değerler matematiksel ve mantıksal 

metotlar ile işlenerek risk değeri bulunmaktadır. İSG’de Risk Analiz Metotları şu 

şekildedir: 

4.3.1. Matris Yöntemi: L tipi matris sebep-sonuç ilişkilerinin değerlendirilmesinde 

kullanılmaktadır. Bu metot basit, tek başına risk analizi yapmak zorunda olan analistler 

için idealdir. Bu metot, işletmelerde özellikle acili yet gerektiren ve biran evvel önlem 

alınması gerekli olan tehlikelerin tespitinin yapılabilmesi için kullanılmalıdır. X Tipi 

Matris Analizi metodu için ise, Tek başına bir analistin yapmasına uygun değildir. 5 

yıllık geçmiş kaza araştırmasına ihtiyaç vardır. Tecrübeli bir takım lideri önderliğinde 
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disiplinli bir takım çalışması gerektirmektedir. Daha önce meydana gelmiş bir kazanın 

veya buna bağlı bir olayın tekrarlanma olasılığı da değerlendirilmelidir [5]. 

 

Şekil 1.  Risk Skoru Hesaplama Şeması 

 

Tablo 1.  Olasılık Tablosu 

 

Tablo 2.  Şiddet Tablosu 

  

5x5 Matris analizi için  ‘’İSG Tehlikeleri Derecelendirme Tablosu 5x5 Matris’’ 

oluşturulmuştur.  
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Tablo 3.  Risk Derecelendirme Tablosu 

 

Tablo 4.  Risk Seviyesi Tablosu 

 

Değerlendirme sonucu aşağıdaki kurallara göre yapılmalıdır; 

 Kabul Edilemez Risk: Önemli olarak belirlenen ve tolere edilebilir tüm riskler 

etkileri kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Renk değeri kırmızıdır. 

 Dikkate Değer Risk: Bu riskler içinde gerekli olanlara dokümanlar 

hazırlanabilmektedir. Bu da ISG konusunda tedbirli davranıldığını göstermektedir. 

Renk değeri sarıdır. 

 Kabul Edilebilir Risk: Herhangi bir faaliyet gerektirmeyen risklerdir. Bunlar için 

mevcut kuralların takip edilmesi yeterlidir. Renk değeri yeşildir. 

4.3.2. Fine-Kinney Yöntemi:  

 

Kullanımı kolay olan ve yaygın olarak kullanılan metottur. İşyeri istatistiklerinin 

kullanımına imkân sağlamaktadır. Risk değeri yüksekliğine göre alınacak önlemlerin acili 
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yeti belirlenmekte ve risk düzeyine göre önem sıralaması yapılmaktadır. Fine-Kinney 

risk değerlendirmesi metodu, Olasılık(O), Şiddet(Ş) ve Frekans(F) skalalarından 

meydana gelmiş olup, risk derecesi(R); 

R = Olasılık(O) x Şiddet(Ş) x Frekans(F) olarak hesaplanır. 

Şiddet: Şiddet puanlamasında zarar kısmında ölüm var ise puanlamanın buna uygun 

şekilde 40 puan (tek ölüm) veya 100 puan (birden çok ölüm) olarak yapılması 

gerekmektedir. Sektörün çok tehlikeli olması nedeniyle şiddet dereceleri mümkün 

olduğunca yüksek kabul edilmiştir[6].
 

Tablo 5. Fine-Kinley Metodu Şiddet Değeri  

 

Frekans: Frekans, tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarıdır. İşin yapılma sıklığı 

değil, işi yaparken tehlikeye maruz kalma sıklığıdır. Yani işlerin yapıldığı süre zarfında 

çalışanların tehlikeye maruz kalma sıklığına dikkat edilmiştir.
 

Olasılık: Olasılık, zararın gerçekleşme olasılığıdır. İlk yapılan risk değerlendirmesinde 

hiçbir kontrol önlemi dikkate alınmamalıdır, bundan dolayı da olasılıklar hep en kötü 

olasılık olarak düşünülmelidir [6]. 

 Tablo 6.  Fine-Kinney Metodu Frekans Değeri  
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  Tablo 7.  Fine-Kinney Metodu Olasılık Değeri  

 

 Fine-Kinney risk değerlendirmesi metodunda: 

 

 Tablo 8.  Fine-Kinney Metodu Risk Değeri 

 

70’ten yüksek çıkan riskler için mutlaka bir düzeltici faaliyet planlanmalıdır. Tüm 

önlemlere rağmen 400 puan ve üzeri olan risklerle ilgili faaliyetlerin mutlaka işyerinin 

en üst yetkilisi ile paylaşılması gerekmektedir [6]. 

4.3.3. Tehlike ve Çalışılabilirlik Analizi (HAZOP) 

Kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak 

geliştirilmiştir. Bu analizde, kaza odaklarının saptanması, analizleri ve ortadan 

kaldırılmaları için uygulanmaktadır.  

Bir sistemde, ham maddelerin ara maddelerin, mamul maddelerin ve enerji, su 

havalandırma gibi destekleyici sistem veya maddelerin akışını analiz etmektedir. Belirli 
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kılavuz kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır. Çalışmaya 

katılanlara, belli bir yapıda sorular sorulup, bu olayların olması veya olmaması halinde 

ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı sorulmaktadır. Genellikle kimya endüstrisinde 

borular ve enstrümanlar diyagramlarının analizlerinde kullanılmaktadır. Analizi 

yapılacak tip tesislerde deneyimi olan bir tim tarafından yürütülmektedir[7]. 

 

Şekil 2.  HAZOP Metodu Analizi 

İş denetimine yardımcı olmak maksadıyla, tehlikeli sapmaları normal değerlerle 

karşılaştırmak için anahtar kelimeler kullanılmakta; bu grup “fazla”, “az”, “hiç”, gibi 

kelimeleri içermektedir.  Bu anahtar kelimeler basınç, sıcaklık, akış gibi parametrelerin 

(kılavuz kelimeler) durumlarını nitelemek için kullanılmaktadır. HAZOP yöntemi 

uygulamasında kullanılan anahtar kelimeler aşağıda listelenmiştir. 

 

Şekil 3.  HAZOP Metodu Anahtar Kelimeler 

HAZOP takımı, öncelikle yapılacak işlem  adımının bir değişkenini seçip, anahtar 

kelimeleri kullanarak anlamlı tehlikeli sapmayı belirlenmektedir. Tanımlanan sapma 

için neden araştırması ve paralel olarak sonuç araştırması yapılmaktadır. Belirlenen 

tehlikeli sapma için HAZOP takımı tarafından muhtemel nedenlerin listesi hazırlanıp, 

bu aşamada takımın tecrübesi ve liderin önderliği önem kazanır.  
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Tehlikeli sapmanın sonuçları dikkatle gözden geçirilerek, sapmanın oluşmasını önleyici 

koruyucu önlemler tanımlanmakta ve önlemlerin alınmasından sonra kalan riskin kabul 

edilebilir olup olmadığına karar verilmektedir.  

4.3.4. Hata Ağacı Analizi (FTA) 

Hata ağacı, tanımlanmış istenmeyen olay veya durumun nedenlerinin mantıksal 

kombinasyonunun grafiksel ifadesidir. Sonuç olayın örneği patlama, teçhizatın 

arızalanması, zehirli gaz çıkışı ve üretime ara verilmesi olabilmektedir.  

Hata ağaçlarında, olaylar ve mantıksal kapılar temel kavramlardır. Bir olay ya 

oluşuyordur ya da oluşmuyordur. Daha sonra olay ifadesi “doğru” veya “yanlış” olarak 

belirtilebilir. “VE” ve “VEYA” kapıları çeşitli olaylar arasında mantıksal bağlantılar 

sağlamak için kullanılmaktadır [8]. 

1. TEPE OLAYI SEÇ: İlk aşamada analiz edilecek istenmeyen olay seçilmektedir. 

Eğer tepe olay kabaca belirlenmişse, muhtemelen birkaç farklı olaya bölünebilmekte ve 

daha sonra her durum için ayrı hata ağacı üretilebilmektedir.  

2. BİLİNEN SEBEPLERİ BİRLEŞTİR: Hata ağacı oluştururken, mevcut hatalı 

durumlar ve hata olayları hakkındaki bilgi birikiminden yararlanılmalıdır. Ortaya 

çıkabilecek hataların başlangıç tetkiki analizin yürütülmesine olanak sağlanmalıdır.  

3. HATA AĞACI İNŞA ET: Hata ağacının inşası tepe olay ile başlamalıdır. İlk 

basamak tepe olayın birden çok bağımsız yolla oluşup oluşmayacağına göz önüne 

alınmasıdır. Bu durumda, sistem VEYA kapısı ile bölünmelidir. Analiz aşağı yönde 

hareket etmekte olup, daha fazla temel neden arama sonlandırılır.  

4. GÖZDEN GEÇİRME, İLAVE VE TEST: İnşa bir deneme yanılma sürecidir. 

Bunu yerine getirmek için bazı ana kurallar aşağıda verilmektedir.  Ağacın tamam 

olarak kabul edileceğini kesin olarak bilmek zordur. Hataya neden verebilecek hiçbir 

önemli neden atlanmamalıdır. Ön listenin bütün noktaları kapsayıp kapsamadığını 

görmek için ilk kontrol yapılmalıdır.  

5. SONUÇLARI DEĞERLENDİR: Tamamlanmış ağaç değerlendirilmekte ve 

kararlar verilmektedir. Örneğin; yangının ortaya çıkması ile ilgili hata ağacı yaklaşımını 

şu şekilde gösterilebilmektedir: 



131 
 

 

Şekil 4.  Hata Ağacı Analizi Metodu Örneği 

4.3.5. Olay Ağacı Analizi (ETA): Olay ağacı analizi başlangıçta nükleer endüstride 

daha çok uygulama görmüş ve nükleer enerji santrallerinde işletilebilme analizi olarak 

kullanılmakta, daha sonra diğer sektörlerde de sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır. Olay 

Ağacı analizi, başlangıçta seçilmiş olan olayın meydana gelmesinden sonra ortaya 

çıkabilecek sonuçların akışını diyagram ile gösteren bir yöntemdir. Hata ağacı 

analizinden farklı olarak bu metodoloji tümevarımlı mantığı kullanılmaktadır. Olay 

Ağacı Analizi (ETA) kavramı ile aşağıdakilerin belirlenmesi ve analizi ifade 

edilmektedir: 

 

Şekil 5.  Olay Ağacı Analizi Aşamaları 

 Başlangıç olayı: Normal dışı bir koşulun doğmasına neden olan olay. 

 Güvenlik önlemleri: Başlangıç olayı ortaya çıktığında, onu bertaraf edecek 

önlemler. 

 Kaza sonuçları: Başlangıç olayının ortaya çıkması ile onu bertaraf edecek 

önlemlerin başarılı olma ya da başarısız olma durumlarının değerlendirilmesi. 

Başlangıç olayının oluşması ve önlemlerin çalışıp çalışmama olasılıkları dikkate 

alınmakta, kaza olayının oluşma olasılığı tespit edilmektedir. Olay Ağacı Analizi ise, bu 

amaçla kullanılan etkin bir yöntemdir [9]. 
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Şekil 6.  Olay Ağacı Genel Durum 

4.3.6. Kontrol Listesi (Check List) Analizi: Bu analizin amacı, sistemin veya prosesin 

potansiyel tehlikeli parçalarını tespit ederek değer biçmek ve tespit edilen her bir 

potansiyel tehlike için az yada çok kaza ihtimallerini belirlemektir. Kontrol Listesi 

kullanımından verimli sonuçlar alınabilmesi için deneyimli uzmanlar tarafından 

hazırlanmış olması gereklidir.  

 

   Şekil 7.  Kontrol Listesi Örneği 
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4.3.7. Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA) 

Mal ve hizmetlerde kalite artık her zamankinden daha önemlidir. FMEA (Hata Türü ve 

Etkileri Analizi) hataların müşteriye ulaşmadan engellenmesini hedeflemektedir. Genel 

olarak bir FMEA uygulaması aşağıdaki süreçlerle gerçekleştirilmektedir.  

 Ekip oluşturma: İlk olarak analizi yapılacak proses ya da tasarım için, bu proses 

ya da tasarımla ilgili personelden oluşan bir ekip kurulmalıdır.  

 Akış şeması: Sonraki aşama FMEA için prosesin bir akış şeması çizilmelidir. Eğer 

Tasarım FMEA yapılacaksa tasarlanan ürünün fonksiyonları belirlenmelidir.  

 Hata türlerini belirleme: Akış Şeması çiziminden sonra süreçteki olası hata türleri 

belirlenmelidir. Sistem, bileşenlerine ayrıldıktan sonra olası hata türlerinin 

tanımlanmalıdır. Hata türü, hatanın gözlenen tarzı (türü)dır.  

 Hataların potansiyel etkilerini belirleme: Hata türlerinin belirlenmesinin 

ardından belirlenen hata türlerinin potansiyel etkileri belirlenmelidir.  

 Hataların etkilerini puanlama: Hata etkileri için bir puanlama yapmak 

gerekmektedir. Bu puanlamada en çok kullanılan yaklaşım 1 ile 10 arası bir skalada 

hata etkisinin şiddetine göre puan vermedir.  

 Hataların nedenini belirleme: Etkiler belirlendikten sonra hata türlerinin 

nedenleri tanımlanmalıdır. Olası hata türünün oluşmasında etkili olacak unsurlar, 

neden olarak tanımlanır.  

 Olasılıkların hesaplanması: Hata nedenleri içinden hataların oluşma olasılığının 

puanlandığı, Oluşma(O) puanı belirlenmelidir. Bu puanlama da yine 1 ila 10 arası 

değişen bir skaladan hatanın oluşma olasılığına göre seçilir. 

 Düzeltici önlemler: Düzeltici önlemler, olası hata şekillerini veya nedenlerini 

ortadan kaldırmak veya olumsuz etkilerini minimize edilmesi için tasarım, üretim 

süreci, malzeme veya üretim yönetimi gibi çeşitli unsurlarda yapılacak 

değişikliklerdir. 
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Tablo 9.  Hata Türleri ve Etki Analizi Metodu Şiddet Seviyesi 

 

Tablo 10.  Hata Türleri ve Etki Analizi Metodu Tespit Edilebilirlik Seviyesi 

 

4. SONUÇ 

Günümüzde teknolojinin ön planda olması, uygulanan yeni teknolojilere paralel olarak 

çalışma usul ve metotları da aynı şekilde tekniğe ve yapılan işin ciddiyetine uygun 

olmalıdır. Eski usul ve teknikler büyük iş kazalarına neden olmaktadır.  

Yasal mevzuatlar doğrultusunda çalışmalar ile ilgili risk değerlendirme yapılması 

gerekmektedir. Yapılacak risk analizleri tehlikelerin azaltılması ve kazaların 

engellenmesi açısından önemlidir. Risk değerlendirme ekipleri sayesinde değerlendirme 

yapılmalıdır. İşin yapımı sırasında farkına varılamayacak veya gözden kaçabilecek 

tehlikeler bu sayede daha görünür bir hale gelecektir.  

İş yerindeki yöneticilerin yasal mevzuatlar karşısında iş sağlığı ve güvenliği 

konularından birinci dereceden sorumlu olması nedeniyle uygun olmayan personelin 
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uygun olanlarla değiştirilmesi bununla beraber istenilen kurallar çerçevesinde risk 

analizlerinin yapılması şarttır.  
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4857 İŞ KANUNU VE SONRASINDA (6331 SAYILI YASA’DA)     

RİSK DEĞERLENDİRMESİ 

ÖZET 

Ülkemizde düzenlenen kanunlar kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

olarak çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar ülkemiz için oldukça önemli ve 

mevzuat göz önünde bulundurularak uygulamalar devam ettirilmelidir. Ülkemizde her 

geçen gün artan iş kazaları çalışanların hayatlarına değer verilmediğini göstermektedir. 

Bu durumun ciddiyeti ve verdiği hasarda kazalar sonucunda görülmektedir. İşin 

yürütümünde risk değerlendirilmesi, sağlık gözetimi, işverenin yükümlülükleri ve 

çalışanların sorumlulukları iş kanununda belirtilmelidir. Risk değerlendirilmesi 

yapılmayan iş yerlerinde işin durdurulması yetkililerce yapılmalıdır. İşverenlerimiz 

kanunlara uymadıkları sürece iş kazalarını azaltmak mümkün değildir. Bakanlığımız 

tarafınca gerekli denetimler yapılırsa iş kazalarının da buna paralel olarak azalacağını 

söyleyebiliriz. İş kanunu ve yönetmeliklere uyulması zorunlu hale getirilmelidir. 

Kanunlara uyulmadığı takdirde sonucunda meydana gelecek maddi manevi kaybın 

önemi de vurgulanmalıdır. Çalışanlara gerekli eğitim verilmeli ve çalışanlar 

bilinçlendirilmelidir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün önemi toplumumuza 

eğitimlerle benimsetilmelidir.  Yapılan bu çalışmalar sonucunda iş kazaları azalır, 

ülkemiz gelişir, toplumumuz bilinçlenir. İş sağlığı ve güvenliği sadece devleti değil aynı 

zamanda işvereni ve çalışanı da korumaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İş sağlığı, ülkemizde eski kanunlar ve sonrasında iş 

güvenliği, risk değerlendirmesi. 

 

BUSINESS LAW 4857 AND RISK ASSESSMENT IN THE LAW NO: 6331 

AFTER THAT 

SUMMARY 

Some works related to occupational health and safety have been carried out in 

the scope of laws regulated in our country. These works are very important for our 

country and should be continued as regarding legislation. Industrial accidents increases 

daily in our country shows that no value is given to lives of employees. The seriousness 

of this situation and the damages caused are seen as a result of accidents. Risk 

assessment in conducting business, health surveillance, and the responsibilities of the 

employer and employee obligations must be specified in the labor laws. The work 

places where risk evaluations not carried out, activities must be stopped by authorities. 

It is not likely to reduce the work-related accidents as long as our employers do not 

obey the laws. It is possible to say that if the Ministry conducts the required inspections, 

then the accidents will be reduced in parallel. Complying with labor laws and 

regulations must be made compulsory, and the importance of losses financial and 

spiritual as a result of not obeying the laws should be emphasized. The necessary 

trainings should be given to employees, and also, their awareness should be raised.  
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The vitality of occupational health and safety culture to our society should be 

adopted with educations in our country. As a result of these efforts, industrial accidents 

decrease, our country develops and awareness of our society rises. Occupational health 

and safety is not only the state but also protect employers and employees. 

Key Words: Occupational health, occupational safety, risk assessme 

    1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ   

    Dünyada ve ülkemizde toplumsal refaha hizmet etmesinin yanında, sanayileşme 

ve teknolojideki hızlı gelişim insan hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde 

getirmiştir. Sanayileşme ile birlikte yoğun makineleşme ve üretimde kullanılan yüzlerce 

kimyasal maddenin yol açtığı iş kazaları ve meslek hastalıkları, çağımızın önemli bir 

problemi haline gelmiştir. Buna bağlı olarak hemen her tipteki işyerlerinde meydana 

gelen iş kazaların yarattığı tehlikelerin insanlığı ne ölçüde tehdit eder hale geldiği 

herkes tarafından anlaşılmaya başlanmıştır. Bu anlamda, söz konusu tehlikelerle bilinçli 

olarak mücadele edilmesi gereği ortaya çıkmış ve “iş güvenliği kavramı” doğmuştur.  

     İşçilerin hastalanmalarını ve sağlıklarını kaybetmelerini önleyici olmak üzere 

gerekli sağlık tedbirlerin alınması iş sağlığı kavramını ifade etmektedir. İşçilerin kazaya 

uğramalarını önleyici tedbirleri ifade eden iş güvenliği ise işyerinde kullanılan araç, 

gereç ve maddelerin kullanımı ve varlığından doğabilecek risklere karşı işçilerin 

korunması ve gerekli tedbirlerin alınmasıdır. İş güvenliğine ilişkin bir başka tanımlama 

ise şöyledir: İşyerini, işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar 

verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan 

sistemli çalışmalardır.(Aktay,2011)  

2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI 

            2.1. Çalışanları Korumak  

        İş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları 

işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını 

sağlamak, başka bir ifade ile çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı 

koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.  

      2.2. Üretim Güvenliğini Sağlamak  

      Bir iş yerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması 

sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir. İşyerinde çalışan 

işçilerin korunmasıyla meslek hastalıkları ve iş kazaları sonucu ortaya çıkan iş gücü 

ve iş günü kayıpları azalacak, dolayısı ile üretim korunacak ve daha sağlıklı ve 

güvenli çalışma ortamının işçiye verdiği güvenle iş veriminde artma olacaktır.  
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 2.3. İşletme Güvenliğini Sağlamak  

      İşyerinde alınacak tedbirler ile iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız 

çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, 

patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan 

kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.  

 

        3.  İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 

        ILO iş kazasını “belirli bir zarar ya da yaralanmaya neden olan, beklenmeyen, 

önceden planlanmayan bir olay” şeklinde tanımlamıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

ise iş kazasını şöyle tanımlamaktadır: “Önceden planlanmamış ve çoğu zaman, kişisel 

yaralanmalara, teçhizatın zarar görmesine, üretimin bir süre durmasına yol açan 

olaydır.(Ekim, 2011)  Bilimsel çalışmalarca ispatlanmıştır ki; hiçbir kaza durup 

dururken, tesadüfî olarak ya da sebepsiz meydana gelmez. Bu nedenle, oluşan küçük ya 

da büyük tüm kazaları dikkatlice incelemek, analiz etmek, yol açan nedenleri araştırmak 

ve değerlendirme sonrasında gerekli ders ve önlemleri almak, kaza tekrarlarının 

önlenmesi veya etkilerinin en aza indirgenmesi açısından son derece önemlidir.(Dizdar)  

     Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (SSGSS) 14. 

Maddesine göre meslek hastalığı, “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden 

dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya 

sürekli hastalık,  bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.  ( Ekim, 2011)   

     3.1.  İş Kazalarının Nedenleri 

     İş kazalarının oluşumunda çeşitli faktörler rol oynar. Her kazada bu faktörler 

aranmalı ve kazaya neden olma derecesi dikkatle incelenmelidir. Bu nedenleri başlıca 

üç grupta toplamak mümkündür.  

a) Çevresel olaylar: Aydınlatma, ısı, nem, gürültü, makinalar, kaygan zemin, v.b.  

b) İnsana bağlı olanlar: Yorgunluk, acemilik, dikkatsizlik, ihmalkârlık, v.b.  

c) Eğitim yetersizliği  

      Bu faktörlerin iş kazalarına neden olmaması için, koruma önlemlerinin 

belirlenmesinde, her kazanın nedeni analiz edilmeli, gereken önlemler alınmalı, kazanın 

tekrarı ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca kaza nedenleri önceden araştırılmalı, 

denetlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. 

       3.2. Meslek Hastalıklarının Nedenleri 

Meslek Hastalıkları aşağıda belirtilen 5 grupta toplanmıştır: 

1. Kimyasal maddeden olanlar,  

2. Mesleki deri hastalıkları,  

3. Pnömokonyozlar ve diğer meslek solunum sistemi hastalıkları,  

4. Mesleki bulaşıcı hastalıklar,  

5. Fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları  
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           4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ’NDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ:   

               TANIMI VE ÖNEMİ    

      Tehlike, zarara sebep olabilecek hal ve duruşlardır. Bunlar insan davranışları, 

maddeler veya makineler, çalışma metodları, iş organizasyonu olabilir. Zarar, çalışan 

insanın kazanma gücünün hasar görmesi veya ortadan kalkması, işletme için ise 

ekipman hasarı ve maddi kayıp anlamına gelmektedir. Risk ise; tehlike dolayısıyla 

ortaya çıkan bir olayın oluşturduğu hasar derecesi ile olayın oluşma olasılığının 

bileşkesidir. 

     Risk değerlendirmesi ise; “işyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek 

tehlikelerin, işçilere, işyeri ve çevresine verebileceği zararların ve alınacak önlemlerin 

belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar” olarak tanımlanmaktadır. Risk yönetimi, 

insan hayatı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi, iş kazası veya 

meslek hastalıklarının nedenleri ve bunları etkileyen faktörlerle ilgili en geçerli bilgiyi 

toplayarak tehlikelerin ortaya çıkmasını engellemek için etkili bir güvenlik ağı 

kurmaktır.  

     İş mevzuatımızda yeni bir konsept olan risk değerlendirmesinden kast edilen 

husus, işyerlerinde var olan veya var olması muhtemel tehlikelerin işçi, işyeri ve 

çevresine verebileceği zararların önceden tespit edilerek alınacak tedbirlerin 

belirlenmesi çalışmasıdır. Risk değerlendirmesinin amacı; mevcut risklerin neler 

olduğunun, nerelerden kaynaklandığının, kimleri etkilediğinin, kabul edilebilir olup 

olmadığının ve önleme faaliyetlerinin belirlenmesidir.  

    Risk değerlendirmesi faaliyetleri işverene; tehlikelerin tanınması, risklerin 

önceden belirlenmesi, çalışanlar için güvenli ortam tesisi, kazaların önlenmesi ile 

kayıpların azaltılması, kalite ve verim artışı sağlanması, saygınlık, proaktif yaklaşım, 

acil durumlara hazır olma ve görev paylaşımı gibi birçok konuda fayda sağlamaktadır.  

Bu nedenle,  risk değerlendirmesi ve yönetimi kavramları günümüzde iş sağlığı ve 

güvenliği (İSG) yönetiminin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir.(Yılmaz) 

        5. RİSK DEĞERLENDİRMESİNİ GEREKTİREN DURUMLAR 

        İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması ve çalışanların 

sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması 

durumunda, risk değerlendirmesi yapılması gereklidir:  

a) Yeni bir makine veya ekipman alınması,  

b) Yeni tekniklerin geliştirilmesi,  

c) İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,  

d) Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi,  

     e) Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik 

yapılması,  

f) İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,  
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     g) İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya 

patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya 

çıkması. (Seber,2012) 

      6. RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE BAŞLANGIÇ  

6.1. Planlama: Risk değerlendirmesi çalışmaları, mevcut mevzuat ve işyeri 

koşulları çerçevesinde planlanır.  

6.2. İşyerinde Yürütülen Çalışmalarının Sınıflandırılması: İşyerinde 

yürütülmekte olan veya yürütülecek faaliyetler özelliklerine göre sınıflandırmaya 

tabi tutulur. Sınıflandırmada, sürekli olmamakla birlikte periyodik olarak veya 

değişen aralıklarla yürütülen bakım ve onarım gibi faaliyetler de dikkate alınır. 

Sınıflandırmada, işyerinin içinde ve dışında yürütülen işler, üretim veya hizmet 

sürecinin aşamaları, planlanmış veya ani faaliyetler, çalışanların görev tanımları gibi 

unsurlardan da yararlanılabilir.  

6.3. Bilgi ve Veri Toplama: Bilgi ve veri toplamada; işyerinde yürütülen işler, 

bu işlerin süresi ve sıklığı, işin yürütüldüğü yer, işin kim veya kimler tarafından 

yürütüldüğü, yürütülen işten etkilenebilecek olanlar, alınmış olan eğitimler, işin 

yürütümü için ön izin gerekip gerekmediği, işin yürütümü sırasında kullanılacak 

makine ve ekipman, bu makine ve ekipmanların kullanım talimatları, kaldırılacak 

veya taşınacak malzemelerle bunların özellikleri, kullanılan kimyasallar ve 

özellikleri, mevcut korunma önlemleri, daha önce meydana gelmiş olan kaza veya 

meslek hastalıkları gibi unsurlar dikkate alınır.  

6.4. Tehlikelerin Tanımlanması: Aşağıda belirtilen tehlike veya kaynaklarının 

bulunup bulunmadığı, tehlike varsa bundan kimlerin ve ne şekilde etkilenebileceği 

dikkate alınarak yapılır:  

 Kayma, takılma ve benzeri nedenlerle düşme,  

 Yüksekten düşme,  

 Cisimlerin düşmesi,  

 Gürültü ve titreşim,  

 Uygun olmayan duruş ve çalışma şekilleri,  

 Radyasyon ve ultraviyole ışınlar,  

 Seyyar el aletlerinin kullanımı,  

 Sabit makine ve tezgâhların kullanımı,  

 Hareketli erişim ekipmanları (Merdivenler, platformlar),  

 Mekanik kaldırma araçları,  

 Ürünler, emisyonlar ve atıklar,  

 Yangın, parlama ve patlama,  

 Elle taşıma işleri,  

 Elektrikli aletler,  

 Basınçlı kaplar,  

 Aydınlatma,  
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 Ekranlı araçlarla çalışma,  

 Termal konfor koşulları (Sıcaklık, nem, havalandırma). 

6.5. Risk Analizi: Belirlenen tehlikelerin verebileceği zarar, hasar veya 

yaralanmanın şiddeti ve bu zarar, hasar veya yaralanmanın ortaya çıkma olasılığı 

belirlenir.  

Risk analizinde, tehlikeye maruz kalan kişi sayısı, tehlikeye maruziyet süresi, kişisel 

koruyucuların sağladığı korunma ve güvensiz davranışlar gibi unsurlar dikkate alınır.  

6.6. Önlemlerin Belirlenmesi: İşyerindeki riskleri kontrol altına alma 

yöntemleri, önceliğin derecesine göre ve en öncelikli olandan daha az öncelikli olana 

doğru sıralanmak üzere aşağıdaki gibi olmalıdır:  

1-)Riskleri kaynağında yok etmek,  

2-)Tehlikeli olanı, daha az tehlikeli olanla değiştirmek, 

3-)Mühendislik önlemlerini uygulamak,  

4-)İdari önlemler almak, (İşaretler, uyarılar, çalışma süreleri.)  

       5-)Kişisel koruyucu donanımlar sağlamak.(Seber,2012) 

7. ANALİZ EDİLEN RİSKLERİN DERECELERİNE GÖRE ALINACAK  

    ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ 

   Düşük Risk: Basit önlemler alarak ve en az zaman harcayarak kabul edilebilir 

risk düzeyine indirin,  

Orta Risk: Daha fazla önlem ve zaman harcayarak kabul edilebilir risk 

düzeyine indirin, 

Yüksek Risk: İşletmenin tüm kaynaklarını seferber ederek kabul edilebilir risk 

düzeyine indirin, 

Kabul Edilemez Risk: O bölümde işi durdurma dahil tüm önlemleri alarak 

kabul edilebilir risk düzeyine indirin (Ergun). 

8.TEHLİKEYİ ÖNLEMEDE UYGULANACAK YÖNTEMLER  

Yerine Koyma: Tehlikeli olanı, tehlikesiz ya da daha az tehlikeli olanla 

değiştirin. 

Kaynakta Önleme(Kapatma): Tehlikeli olanı kapalı sistem içinde kullanarak 

etkilenmeyi önleyin. 

Tecrit Etme(İzolasyon): Tehlikeli alanı, diğer bölgelerden izole edin 

Tehlike kaynağının özelliğine göre: 

Maruz kalma süresinin kısaltın, 

Maruz kalma dozunu azaltın, 

Algılama ve alarm sistemleri kurun. 

Kişisel Korunma: Sayılan yöntemlerin zaman zaman yeterli olamayabilecekleri 

veya uygulanamayacakları göz önünde bulundurularak, bu yöntemlerin yanı sıra 

çalışanları Kişisel Koruyucu Donanımlarla (KKD) koruma yoluna gidin. 
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9. İSG’ DE RİSK ANALİZ METOTLARI  

9.1. L Tipi Matris Analiz Metodu: L tipi matris sebep-sonuç ilişkilerinin 

değerlendirilmesinde kullanılır. Bu metot basit, tek başına risk analizi yapmak zorunda 

olan analistler için idealdir. Analistin birikimine göre metodun başarı oranı değişir. 

9.2. X Tipi Matris Analizi: Tek başına bir analistin yapmasına uygun değildir. 

5 yıllık geçmiş kaza araştırmasına ihtiyaç vardır. Tecrübeli bir takım lideri önderliğinde 

disiplinli bir takım çalışması gerektirir. Daha önce meydana gelmiş bir kazanın veya 

buna bağlı bir olayın tekrarlanma olasılığı da değerlendirilir. 

9.3. Fine-Kinley Metodu: Bu metot ile olası risklerin sonuçları derecelendirilir. 

Tehlikenin gerçekleşmesi halinde insan, işyeri ve çevre üzerinde oluşturacağı zarar ya 

da hasarın şiddeti değerlendirilir. Kullanımı kolay olan ve yaygın olarak kullanılan 

metottur. İşyeri istatistiklerinin kullanımına imkân sağlar. Risk değeri yüksekliğine göre 

alınacak önlemlerin aciliyeti belirlenir ve risk düzeyine göre önem sıralaması yapılır. 

9.4. Hata Türleri ve Etki Analizi (FMEA): En yaygın biçimde kullanılan 

metotlardan biridir. Metodun temeli; herhangi bir sistemin tamamı veya bölümleri ele 

alınıp; bunlardaki kısımlar, aletler, bileşenlerde ortaya çıkabilecek arızalardan hem 

bölümlerin hem de bütün sistemin nasıl etkilenebileceği ve çıkabilecek sonuçlar analiz 

edilir. 

9.5. Hata Ağacı Analizi (FTA): Kantitatif bir teknik olarak hatayı alt 

bileşenlere ayırarak inceler. FTA’nın amacı, hataların mekanizmalarını; mekanik, 

fiziksel, kimyasal veya insan kaynaklı hataları tanımlamaktır. 

9.6. Olay Ağacı Analizi (ETA): Bir kazanın operatör hataları ve sistemdeki 

bozukluklar ile nereye ilerleyeceğini görmek için olay analizi metodu seçilir. Kantitatif 

bir analiz sistemidir. Lojik hesaplama sistemi kullanılır. Kaza öncesi ve kaza sonrası 

durumları gösterdiğinden sonuç analizinde kullanılan başlıca tekniktir. Diyagramın sol 

tarafı başlangıç olay ile bağlanır, sağ taraf işletmedeki hasar durumu ile bağlanır en üst 

ise sistemi tanımlar. Eğer sistem başarılı ise yol yukarı, başarısız ise aşağı doğru gider. 

9.7. Tehlike ve İşletebilme Analizi (HAZOP): Kimya sektöründeki proseslerde 

ve kritik sistemlerde uygulanır. Kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike 

potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. Multidisipliner bir tim tarafından, kaza 

odaklarının saptanması, analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır. Belirli 

kılavuz kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır. Çalışmaya 

katılanlara, belli bir yapıda sorular sorulup, bu olayların olması veya olmaması halinde 

ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı sorulur.  

9.8. Neden-Sonuç Analizi: Neden-Sonuç Analizi, Hata Ağacı Analizi ile Olay 

Ağacı Analizi’nin bir harmanıdır. Neden-Sonuç Analizi’nin amacı, olaylar arasındaki 

zinciri tanımlarken, istenilmeyen sonuçların nelerden meydana geldiğini belirlemektir. 
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Detaylı bir neden-sonuç diyagramı, balık kılçığı şeklindedir, bu yüzden balık kılçığı 

diyagramı olarak da adlandırılır. 

9.9. Olursa Ne Olur (What If)..?: Bu metot işlemlerin herhangi bir aşamasında 

uygulanabilir ve daha az tecrübeli risk analistleri tarafından yürütülebilir. Genel soru 

olan “Olursa Ne Olur?” ile başlar ve sorulara verilen cevaplara dayanır. Aksaklıkların 

muhtemel sonuçları belirlenir ve sorumlu kişiler tarafından her bir durum için tavsiyeler 

tanımlanır. Sistemin olumsuz yanı ise risk analistinin dikkati yalnızca bir noktaya 

odaklanması ya da analistin tecrübesi o noktadaki tehlikeyi görmesine olanak 

vermemesidir. 

9.10. Ön Tehlike Analizi (PHA): Amacı, sistemin veya prosesin potansiyel 

tehlikeli parçalarını tespit ederek değer biçmek ve tespit edilen her bir potansiyel tehlike 

için az ya da çok kaza ihtimallerini belirlemektir. Ön tehlike analizi yapan bir analist, 

tehlikeli parçaları ve durumları gösteren kontrol listelerine güvenerek bu analizi yapar. 

Bu listeler kullanılan teknolojiye ve ihtiyaca göre düzenlenir. Bu listelerde belirlenen 

tehlikeler daha sonra risk değerlendirme formunda değerlendirilir.( Seber, 2012) 

10. RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE YÖNTEM KARMAŞASI 

Risk değerlendirmesi ve yönetimi, günümüz İSG anlayışının belirleyici 

özelliklerinden biri olup, önleme çalışmalarının ilk ve en önemli aşaması haline 

gelmiştir. Risk değerlendirmesi yükümlüğü, gelişmiş ülke mevzuatlarına uzun süre önce 

girmiş durumdadır. Bu konu, Avrupa Birliği’nin (AB) İSG konusuna yaklaşımının 

temelini oluşturmaktadır. AB İSG mevzuatı risk yönetimi temelinde şekillendirilmiştir. 

89/391 sayılı AB İSG Çerçeve Direktifi’nde işverenler; İSG risklerini değerlendirmekle, 

önleyici tedbirleri, kullanılan iş ekipmanını, kimyasal madde seçimini ve işyeri 

donatımını bu değerlendirme sonuçlarına göre belirlemekle yükümlü tutulmuştur. 

AB’nde, 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren İSG mevzuatı içerisinde yer alan tüm 

yeni yaklaşım direktifler “risk analizi ve değerlendirmesi” kavramları ile yakından 

ilişkili hale getirilmiştir. Risk değerlendirmesi yaklaşımına, “İş Sağlığı Hizmetlerine 

İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi”nde de vurgu yapılmaktadır. Sözleşmenin 5/a 

maddesinde risk tanımlanması ve değerlendirilmesinden, iş sağlığı hizmetlerinin ilk 

adımı olarak bahsedilmektedir. AB ülkelerinde uzun yıllardan beri uygulanmakta olan 

risk değerlendirme prosedürü ülkemiz mevzuatında da yer almış bulunmaktadır. 4857 

sayılı İş Kanunu ile şekillenen ve AB mevzuatıyla uyumlaştırılmış olan yeni İSG 

mevzuatımızda Risk ve Risk Değerlendirmesi terimlerine büyük önem verilmiştir. 

Birçok yönetmelikte işyerlerinden risk değerlendirme yapılması ve sağlık ve güvenlik 

dokumanı hazırlanması istenmektedir. 

     Ülkemizde İSG uzmanları arasında, risk değerlendirmesinin iş kazalarını önlemenin 

yegâne unsuru olduğuna dair son derece hatalı bir kanı oluşmuş durumdadır. Oysa risk 

değerlendirmesi bir amaç değil, kazaları engellemede yararlı olan araçlardan biridir. 

Risk değerlendirmesinin iyi yapılıyor olması, kazaların engellenebileceğini garanti 

etmediği gibi; risk değerlendirmesi konusunda bir prosedür uygulamadığı halde kazasız 

çalışan bir İSG uzmanının, standart bir risk değerlendirmesi zorunlu tutulduğu için 
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cezalandırılması adil bir yaklaşım değildir. Risk değerlendirmesi son derece teknik bir 

iştir. Bu konuyla ilgili ülkemizde henüz yeterli bir bilimsel alt yapı bulunmadığı gibi, 

bir standardı da yoktur. Bu uygulamanın bilimsel altyapısı, İSG uzmanlarının sübjektif 

deneyimleri doğrultusunda gelişmektedir. Bu durum, kavramın ticari amaçlarla 

suiistimal edildiği izlenimi de uyandırmaktadır. (Yılmaz) 

11. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizde “iş sağlığı ve güvenliği” kavramı henüz oluşmadığından iş yerindeki 

çeşitli risklere bağlı olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir. Bu 

durumu minimum seviyeye indirgemek için risk değerlendirilmesi çalışmaları 

yapılmalıdır. İş yerindeki maddi - manevi kayıplara yol açan riskler öncelikle tespit 

edilmeli ve risk değerlendirilmesi yönetmeliğindeki adımlar uygulanmalıdır. Risk 

değerlendirilmesi her iş yeri için kendi imkânları doğrultusunda yapılmalıdır. Çünkü her 

iş yerinin kazayı meydana getirecek unsurlar; iş yeri eklentileri, çalışan sayısı, iş yeri 

özelikleri farklılık yaratmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği kavramının ülkemizde 

oluşmadığı gibi risk değerlendirilmesi de henüz oluşmamıştır. Ve çeşitli karmaşalara 

yol açmaktadır. İSG uzmanlarının risk değerlendirilmesi konusunda eksik olmaları ya 

da risk değerlendirilmesini yapamamaları durumunda cezalandırılmaları yanlış bir 

tutumdur. Mevzuat ve kanunlara bakılarak öncesi- sonrası, şimdi gelinen noktalar, 

kayıplar, kazançlar tek tek analiz edilmelidir. Risk analiz yöntemleri de iş yeri 

özeliklerine bağlı olarak yapılmalıdır. Risk değerlendirilmesi yapılırken sadece iş 

güvenlik uzmanı değil işveren de birlikte sorumludurlar. İşveren iş güvenlik 

harcamalarını maddi bir külfiyet olarak görmemelidir. Fakat ülkemizde bilimsel bir alt 

yapı oluşmadığından ne yazık ki  iş güvenliği maddi bir külfiyet ve gereksiz harcamalar 

olarak görülmektedir. Başka bir nedeni söylemek gerekirse ise şunu diyebiliriz: İş 

kanunlarının ve mevzuatın tam olarak yerleşmemesi ve önemsenmemesidir. Ayrıca iş 

sağlığı ve güvenliği kültürü de toplumumuz tarafından doğru bir şekilde 

algılanmamaktadır. Görülüyor ki bu durum devam ettikçe ülkemizin iş gücü piyasası 

çeşitli sıkıntılarla karşılaşacaktır.  Doğru metotlarla olumsuzlukların giderilmesi için 

mevzuat dikkate alınarak çözüm yolları aramaya gidilmelidir. 
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1. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 

BİLDİRİLERİ 

 

 

 

BU BİR BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YAYINIDIR 

Bingöl Üniversitesi bu bildirideki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan 

ve yazım hatalarından sorumlu değildir. 

 

 

 

İŞYERİ  HEKİMİ  NEDİR  NE  DEĞİLDİR? 

 

 

 

Fahriye Yonca AYAS 

 

 

 

İşyeri Hekimi, Eğitici 
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İŞYERİ  HEKİMİ  NEDİR  NE  DEĞİLDİR? 

İşyeri  Hekimliği  konusunda  görev  tanımı,  yetki  ve  sorumlulukları  resmi  

gazetelerde  zaman  zaman  belirtilmiş  olmakla  beraber; 

İSG  SİSTEMİ  içinde  bir  kafa   karışıklığı  olduğu  da  gerçek. 

Sunumumuzun  amacı  resmi  tanımlar  çerçevesinde  İŞYERİ  HEKİMİ   kavramını  

incelerken,  gündelik  yaşamda ve  İSG  SİSTEMİ  içinde  uygulamaları  irdelemektir. 

Bu amaç  doğrultusunda  İŞYERİ  HEKİMİ  kavramı  incelenerek mevcut  durum  ve  

olması  gereken  durum  kıyaslanacaktır. 

Resmi  tanıma  göre  İŞYERİ  HEKİMİ  görev  başlıklarına  değinecek  olursak: 

a) Rehberlik; 

b) Risk değerlendirmesi; 

c) Sağlık gözetimi; 

ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 

d) İlgili birimlerle işbirliği; 

Maddelerimize bakacak  olursak  aralarında  poliklinik  hizmeti  ve  hasta  muayenesi  

gibi  bir  madde  yoktur.  Olsa  da  c  maddesi  içinde  gizlidir. 

Özellikle  ve  çoğunlukla  KORUYUCU  HEKİMLİK   olarak  alınmalıdır  İŞYERİ  

HEKİMLİĞİ. 

Ne  yazık  ki  yakın  tarihe  kadar  hatta  hala  bile  bazı  işverenlerde,   çalışanlarda   ‘  

gelir  hasta  bakar  ve  gider  ‘  zihniyeti  ile  yaklaşılmıştır   bizlere.  

Hatta  başı  ağrıyan  bir  işçi  sizi  sahada  yakalar;  denetimde  ve  ayak  üstü işi  bırakıp  

kendisine  analjezik  vermenizi  isteyebilir. 

Son  günlerde  gelişen  en  vahim  durum  ise  OSGB  piyasa  tekliflerinde  fiyat  

konuşulurken  sağlık  hizmetlerinin  neredeyse  paket  içinde  promosyon  gibi  

sunulmasıdır. 

Bunun  nedeni  ise  İSG  SİSTEMİ  içinde  işin  S  harfinin  öneminin  kavranmamış  

olmasıdır. 

Halbuki  kanunlar  çerçevesinde  ve  kendimizi  ve  işçiyi  ve  işvereni  korumak  adına: 

İŞYERİ  HEKİMİNİN    ÇALIŞABİLİR  cümlesini  kurmadığı  hiç  bir  insan  o  

firmada  hiç  bir  işi  yapamaz. 

İŞYERİ  HEKİMİNİN    çalışabilir  dediği  alanlar  dışında  çalışamaz. 



149 
 

İŞYERİ  HEKİMİNİN   bugün  çalışamaz  dediği  eleman  o  gün  çalışamaz. 

İŞYERİ  HEKİMİNİN  burada  çalışılmaz  dediği  yerde  çalışılmaz. 

İŞYERİ  HEKİMİN  onaylamadığı  kıyafetler  ile  çalışamaz. 

İŞYERİ  HEKİMİNİN  çalışamaz  dediği  ruh  hali  ile  çalışamaz. 

İŞYERİ HEKİMİ   sadece  kağıt  üstünde  gördüğü   firmalar  ve  kişiler  ile  çalışmaz.  

Her  ne  kadar  kanuni  olarak  belirtilmiş   süreler  varsa  da  dikkat  etmek  gerekir  ki  

bu  süreler  en  az  olarak  tanımlanmıştır.  Ve  ne  yazık  ki  bu  süreler  politik  

koşullar,  S  harfinin  gereklerinin  bilinmemesi  gibi  nedenler  yüzünden  sürekli  

değiştirilmekte  işe  göre  değil  de  ortama  göre  koşullar  üretilmektedir. 

Tüm  bunların  ışığında  özetlersek  İŞYERİ  HEKİMİNİN  görevlerini: 

 İşe giriş muayeneleri 

 Periyodik muayeneler 

 Portör muayenelerini yaptırmak 

 İş yerinde sağlığa zararlı riskleri belirlemek 

 İşyerinin genel  hijyen şartlarını sürekli izlemek ve denetlemek 

 İşçiye sağlıklı bir ortamda ve yürütülen işin gerektirdiği kaloriyi karşılayacak 

nitelikte yemek verilmesini, içme suyu sağlanmasını hatırlatmak. 

 Soyunma odaları, banyo, lavabo ve tuvaletlerin bakımlı ve temiz olması ve genel 

temizlik konusunda uyarılar, denetimler yapmak. 

 Çalışanların eğitimi 

 Verilen eğitimler sonucunda uyulması gereken kuralların denetimi 

 İşyeri çalışanları arasındaki iletişimi güçlendirecek sosyal aktivitelere öncülük 

etmek 

 Ve  bunların yazıya dökülerek arşivlenmesi. 

 

Tabi ki bunun yanında raporlamalar, mevzuata uygun hazırlanacak yazılar vardır, uyarı 

ve talep yazışmaları olacaktır. 

Tüm  bunların  yapılması  sırasında  İş  Güvenliği  Uzmanı  ve  Üretim  faaliyetlerini  

sürdüren  ekip  ile  işbirliği  içinde  olmalıdır. 

Bu  işbirliği  içinde  çalıştığı  firmanın  sektör  içindeki  yerini,  hedeflerini,  kullandığı  

araçları,  kimyasalları  bilmek  zorundadır  İŞYERİ  HEKİMİ. 

HEKİM  olarak   bulunduğu  firmanın  işçi  profilini,  yaşam  biçimlerini,  sektörde  ve  

o  firmada  çalışma  sürelerini  bilmek  zorundadır. 

Çalıştığı  sektörde  kullanılan  kimyasalların  zararlarını  KKD  tiplemelerini,  sosyal 

psikolojik  etkilerini 
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Bilmek  zorundadır  İŞYERİ  HEKİMİ. 

İşvereni n  ya  da  İşi verenlerin  hedefler  konusundaki  zorlanma  noktalarını,  işçiye  

yüklenme  potansiyellerini  bilmek  BU  KİŞİLERE  DE   destek  olmak  zorundadır   

İŞYERİ  HEKİMİ. 

 

Biliyorum  şimdi  diyeceksiniz  ki   nerede  böyle  firmalar,  böyle  ortamlar işte  o  

ortamları  İŞYERİ  HEKİMİ  yaratır. 

Ne  yazık  ki  bazı  meslektaşlarımız  hala hafife  almaktadır  İŞYERİ  HEKİMLİĞİNİ  

ve  bu  alan  İŞ  GÜVENLİĞİ  yanında  gibi  görülmektedir.   

Halbuki   İSG  SİSTEMİNİN   S  ve  G  harfleri   yan yana  yürümek  zorundadır.  

İŞYERİ  HEKİMLERİ  ise  alacakları  işlerin  süresini  ve  ücretini  bu  koşullara  göre  

ayarlayarak  kaliteli  işe  gereken  ücret  kavramı  ile  çalışmalıdırlar.  İşte  o  zaman  

çalışma  ortamını  ve  İSG  kurallarını  İŞ  GÜVENLİĞİ  UZMANLAR  ve  İŞYERİ  

HEKİMLERİ  birlikte  belirleyerek   bilime  uygun  koşulları  yaratabilirler. 

Çok işe  azar  azar  çok  para  değil,  az firmaya  gerçek  hekimlik,  kaliteli  işe  hak 

ettiği  para……ki   ortamı  ve  koşullarını  İSG  PROFESYONELLERİ  belirleyebilsin. 

Unutmayalım  ki  artık  tüm  dünyada  KALİTE  STANDART  BELGELERİNDE  ilk  

sorulan  soruların  başında  İSG  Yönetimi   gelmekte. 

Bakılan  ilk  evraklar  ise  İŞE  GİRİŞ  ve  PERİYODİK  MUAYENE  formlarıdır. 
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1. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 
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HASTANE OFİS ÇALIŞMALARINDA İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİ YÖNÜNDEN ERGONOMİK RİSK 

FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR 

ARAŞTIRMA  

 

ÖZET 

Bu araştırma, devlet hastanelerinde ofis çalışanı olan sekreterler grubuna yönelik 

ergonomik yetersizlikten kaynaklı risk faktörlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Bu araştırmanın ana hedefi, sekreterler grubunun sağlığının korunması, geliştirilmesi, 

çalışma istasyonlarından ve çalışma şeklinden kaynaklı ergonomik risk ve tehlikelerin 

önlenmesidir. Bu çalışma, Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi ve 

Trabzon KTÜ Farabi Hastanesinde çalışan 52 sekreter grubu ile gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan ve 

çalışanların kişisel bilgileri ile çalıştıkları ortamın ergonomik koşullarını belirlemeye 

yönelik 43 sorudan oluşan anket-1 formu ile çalışanların araç-gereç kullanımıyla ilgili 

oluşabilecek riskleri saptamak için anket-2 formu kullanıldı. 

Bulgularda, sekreterlerin yaş ortalamasının 10.4 ± 2.79, dağılım aralığının 24 ve altı-

43 ve üzeri yaşları arasında olduğu, birimdeki çalışma süresi ortalamasının 10.4 ± 6.06, 

dağılım aralığının 0-5 yıl-21 ve üzeri olduğu saptandı. Sekreterlerden erkek olanların 

%25’inin ve kadın olanların %20’sinin sırt bölgesinde, erkeklerin ve kadınların %8’i 

gözlerde, kadınların %10’u omuz kısmında ve %10’u ise boyun arka kısmında 

rahatsızlık duydukları saptandı. Sekreterlerin bilgisayarla çalışırken %50’sinin fiziksel 

olarak rahatsızlık duydukları saptandı. Sekreterlerin günde en fazla %51.9 (N:27) ile 6-8 

saat, %19.2 (N:10) ile 4-6 saat, %17.3 (N:9) ile 4 saatten az ve en az %11.5 (N:6) ile 8 

saatten fazla bilgisayarla çalıştığı saptandı. Sekreterlerin %61.5’i (N:32) işyeri 

aydınlatma düzeneğinin kendilerini rahatsız ettiği saptandı. Sekreterlerin %84.6’sı 

(N:44) çalışma bilgisayarının ekran koruyucusunun olmadığı saptandı. Sekreterlerin en 

fazla %44.2 (N:23) ile sırt, %15.4 (N:8) ile gözler, %11.5 (N:6) ile omuz, %9.6 (N:5) 

ile boyun, %9.6 (N:5) ile bilek, %3.8 (N:2) dirsek ve en az %1.9 (N:1) ile uyluk ve 

%1.9 (N:1) ile bacak gibi vücut bölgelerinden birinde rahatsızlığı olduğu saptandı. 

Sekreterlerin %55.89’unun (N:29) çalışma sandalyesinde bel desteklerinin olmadığı 

saptandı. 

Anahtar kelimeler: Sekreter, hastane, ofis ergonomisi, bilgisayar kullanıcısı, işe 

bağlı kas iskelet hastalıkları     
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The Occupatıonal Health And Safety in Hospital Office Work Activities fort he 

İnvestigatıon of a Study in Terms of Ergonomic Risk Factors 

SUMMARY 

In this research, the secretary of state hospitals with office workers were made to 

investigate the origin of ergonomic risk factors for failure group. The main objective of 

this research is to protect the health of the group secretaries, development, and 

prevention of origin is the workstation ergonomic risks and dangers in the form of work. 

In this study, Trabzon Trabzon Tashkent State Hospital and K Haçkal father was 

working in the Farabi Hospital was carried out with 52 secretaries group. This data 

collection tool in the study, the researchers survey-2 forms to determine the risks that 

may occur with 43 tools use, through the survey-1 form consisting of questions dealing 

with the creation and running of the ergonomic conditions of the environment in which 

they work with personal information, is used. 

In the findings, the average age of the secretary 10.4 ± 2.79, the distribution range is 

between 24 and under age-43 and higher, the running time average per unit 10.4 ± 6.06 

was found that the distribution range of 0-5 years-21 and the above. Back in the 20% of 

the 25% and the women of the men of the Secretary of men and women and 8% of the 

eyes, and the shoulder portion of the 10% and 10% of women neck revealed their 

discomfort in the back. 50% of the Secretary revealed that while working with a 

computer physically uncomfortable. Secretary of the daily maximum of 51.9% (N:27) 

with 6-8 hours, 19.2% (N:10) with 4-6 hours, 17.3% (N:9) with at least 4 hours or less 

and 11.5% (N:6) were determined by the computer tries to more than 8 hours. 61.5% of 

the Secretary (N:32) were found to bother themselves workplace lighting assembly. 

84.6% of the Secretary (N:44) were not the work of a computer screen saver. Secretary 

of maximum 44.2% (N:23) with the back, 15.4% (N:8) with eyes, 11.5% (N:6) and the 

shoulder, 9.6% (N:5) and the neck, 9.6% (N:5) the wrist, 3.8% (N:2) elbow and at least 

1.9% (N:1) with thigh and 1.9% (N:1) and was found to be a disturbance in one of the 

parts of the body such as the legs. Secretary of 55.89% of the (N:29) revealed the 

absence of the chair back support. 

Keywords: Secretary, hospitals, office ergonomics, computer users, work-related 

musculoskeletal disorders   

GIRIŞ 

Tüm dünyada kas iskelet sistemi hastalıkları (KİSH) en sık görülen hastalıklardan 

biridir. Dünyada yaşlı nüfusun giderek artması ve beklenen yaşam süresinin uzaması 

nedeniyle bu hastalıkların görülme sıklığı önemli bir şekilde artmaktadır. 

Mesleksel kas-iskelet sistemi hastalıkları arasında bel ağrısı çok sık görülmektedir. 

Bununla birlikte bu alanda çok sayıda hastalık söz konusudur.  

Bu hastalıkların meydana gelmesi bakımından en önemli iki faktör tekrarlayan 

hareketler ve zorlanmalar(repetetive strain injuries) ile birikimli 

travmalardır(cumulative trauma disorders). Tekrarlanan hareketler ve biriken travmalar 
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sonucunda kaslarda, eklemlerde, tendonlarda, kemik yapılarda değişiklikler olmakta ve 

bu değişiklikler çeşitli klinik tablolar halinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklar 

genellikle uzunca süren çalışma sonucunda meydana gelir. Bununla birlikte aşırı 

zorlanma durumunda daha kısa sürede de gelişebilir (10). 

Yapılan araştırmalara göre, işe bağlı hastalıklar içinde en sık kas-iskelet sistemi 

hastalıkları görülmektedir. Tüm işe bağlı hastalık yeni olgularının % 50’sini İKİH(İşe 

Bağlı Kas İskelet Sistemi Hastalıkları) oluşturmaktadır. Avrupa’da her dört çalışandan 

biri sırt(% 24,7) ve kas ağrısından(% 22,8) yakınmaktadır. İKİH’nın önemi çalışanların 

algısında da görülmektedir. İngiltere’de çalışanların % 85’i hastalık ve yaralanma 

riskinin en fazla kas-iskelet sisteminde olduğunu düşünmektedir. Çalışanların % 74’ü de 

İKİH ile yakın ilişkisi bilinen stresi önemli bir risk olarak bildirmektedir. Sık ve gittikçe 

artan seviyede görülmesi ile çalışanların bu konudaki farkındalıkları dikkatleri İKİH 

üzerine çekmektedir (102). 

Çalışana, ailesine ve topluma ağır bedel ödeten İKİH; ilk etkisini çalışanın iş 

yapmasını engelleyerek gösterir. Yapılan bir araştırmaya göre, Finlandiya’da iki işçi 

sağlığı merkezinde yapılan çalışmaya göre hastaların, ilk sırada olmak üzere, % 

39’unun başvuru nedeni kas-iskelet sistemi yakınmalarıdır. Bu hastaların da % 44’ü 

kısmi ya da tam olarak işlerini yapmaktan uzaktır. İKİH’nın işgücü kaybını artıran 

önemli bir etken geç iyileşmeleri ve sık tekrarlamalarıdır. Bel ağrılarının % 60-70’inin 6 

hafta, % 70-90’ının ise 12 haftada iyileştiği ve ilk yıl % 20-44 oranında tekrarladığı 

bilinmektedir (103). 

Amerika, Finlandiya, İsveç, İngiltere ve Kanada’da işe devamsızlık ve sakatlıklardan 

en fazla İKİH sorumludur. 2006 yılında ABD’de İKİH olgularının ortanca işten kalma 

gün sayısı 9’dur. Yaralanma ve hastalıklar içinde işgücü kaybına, ortanca 28 gün işten 

kalma ile kırıklar, ardından 27 gün ile Carpal Tünel Sendromu neden olmuştur. İşgücü 

kaybı ve sakatlıklara ek olarak İKİH ekonomik yük de oluşturmaktadır. İskandinav 

ülkelerinde işe devamsızlık ve hastalık tedavi maliyetleri Gayrı Safi Milli Hasılalarının 

% 0,5-2,0‘si arasında değişmektedir. İKİH sıklığı açısından ülkeler arasındaki büyük 

farklılıklar, sosyoekonomik eşitsizlikler zemininde coğrafi eşitsizliğe işaret etmektedir. 

Yunanistan’da sırt ağrısı % 47 ve kas ağrısı % 46 oranlarında iken Birleşik Krallık’ta 

sırt ağrısı % 11 ve kas ağrısı % 9’dur.  Demografik, gelişmişlik, çalışma ortamı, 

koşulları ve sağlık sistemi ile veri kalite farklılıkları üzerinden tartışma yürütülebilecek 

bu ülkelerarası eşitsizliklere ek olarak aynı ülkede bölgesel eşitsizlikler de 

bulunmaktadır. İngiltere’de bildirilen İKİH kuzey doğu da % 3,2 iken Londra ve doğu 

bölgesinde % 2,0’dir. ABD’de de eyaletler arası kas-iskelet sistemi hastalıkları sıklığı 

10.000’de 35,0 ile 141,5 arasında değişmektedir. Benzer eşitsizlik kent/kır arasında 

olup, kırsal alanda yaşayanlarda kentte yaşayanlara göre daha fazla sırt ve eklem 

semptomları bildirilmektedir (103). 

İşe bağlı kas iskelet hastalıkları (İKİH), çalışma ortamında tekrarlı fiziksel 

hareketlere maruz kalma sonucu kas, sinir, tendon, eklem, kıkırdak, diğer yumuşak 

dokular ve spinal disklerin hasarı veya hastalığı olarak tanımlanmaktadır(1). Dünya 

Sağlık Örgütü işle ilgili hastalıkların fiziksel, psikolojik, kişisel, sosyo kültürel ve iş 
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organizasyonu gibi birçok faktörden etkilenebileceğini bildirmiştir(2). Tüm dünyada 

teknolojide gelişme ile birlikte iş yerlerinde bilgisayar kullanımı giderek artmaktadır. İş 

yerlerine bilgisayarın girmesi verimliliği artırırken iş organizasyonlarında değişikliklere 

ve yeni risk etkenlerinin gelişimine sebep olarak İKİH başta olmak birçok sağlık 

sorununu da beraberinde getirmektedir (3, 4). 

Bilgisayar kullananlarda İKİH meydana gelmesinde en önemli faktörler; klavye 

kullanma, veri girme, “mouse” tıklatma gibi tekrarlı hareketler ile statik pozisyonda 

duruş, vücudun yanlış pozisyonlarda kullanımı ve iş yerinin yetersiz ergonomik 

koşullarından oluşmaktadır. Bilgisayar kullananlarda kas iskelet sistemi 

rahatsızlıklarının iş verimini azalttığı ve kişilerin işlerine ara vermesine neden olduğu 

bildirilmiştir (208, 209). 

Türkiye’de 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre; Kas İskelet Sistemi 

rahatsızlıklarının en sık sırt (% 69,6), bel (% 68,4), boyun (% 67,1) ve sağ omuzda (% 

50,6) olduğu belirlenmiştir. Bu bölgelerdeki rahatsızlığa bağlı işin engellenme oranı 

sırasıyla; % 62, % 62, % 60,8 ve % 55,7 olmuştur. Günlük bilgisayar kullanım süresinin 

4 saatten fazla olması bel bölgesi için, bilgisayar kullanılırken hissedilen fiziksel 

rahatsızlık hissi ve kadın olmak dört bölge için anlamlı farklılık oluşturmuştur.  

Sonuç olarak; Masa başı çalışanlarında bilgisayar kullanımı ile en sık sırt, bel, boyun 

ve sağ omuz bölgeleri etkilenmiştir. Günlük bilgisayar kullanım süresi, bilgisayar 

kullanılırken hissedilen fiziksel rahatsızlık hissi ve kadın olmanın kas iskelet sistemi 

rahatsızlıkları üzerine etkili olduğu ve bu rahatsızlığa bağlı olarak çalışanlarının iş 

veriminin etkilendiği görülmüştür (208). 

Araştırmanın amacı; Yapılan araştırmalara göre Kas İskelet Sistemi rahatsızlıkları 

önemli bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle masa başı çalışanlarında, uzun süre ve ara 

vermeden bilgisayar kullanarak çalışma yapanlarda, iş zorunluluğu ya da meslek gereği 

sürekli bu işlerde çalışanlarda Kas İskelet Sistemine bağlı sağlık risklerini artırmaktadır. 

Çalışma nedeniyle uzamış maruziyetler, çalışanın vücudunda hasara ve sonunda 

hastalığa neden olabilir. Ayrıca iş gücü kaybına, uzun süre işten uzak kalmaya ve 

çalışma veriminin düşmesine neden olabilir. Bundan dolayı öncelikle çalışanların, 

çalışma şartlarından kaynaklı sağlık özelliklerini bozucu risk etkenlerini tanımlamak, 

çalışanları risk etkenleri konusunda bilinçlendirmek, sorumlu kişileri de çalışmaya dahil 

ederek, çalışma yeri ortamında uygun ergonomik tasarımı ve koruyucu sağlık önlemleri 

sağlamaktır. 

Gereç ve Yöntem 

Bu araştırmada Hastanelerde çalışan sekreterlerin; çalışma koşullarının 

düzenlenmesi, geliştirilmesi, iyileştirilmesi, çalışanların sağlığının korunması ve 

çalışma yerleri, kullanılan araç-gereçler, donanım, ergonomik tasarım ve fiziksel çevre 

koşullarından etkilenmelerden ne derece memnun olduklarının belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. Ayrıca, çalışma ortamında bulunan ve çalışanların sağlığını olumsuz 

etkileyen ergonomik risk faktörlerini ortaya koymak, çalışma yerlerinin ergonomik 

açıdan düzenlenmesini sağlamak ve yöneticilerin alınması gereken önlemler açısından 
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harekete geçirmek ve koruyucu önlemler konusunda uyarılarda bulunmak bu 

araştırmanın amaçları arasındadır. 

Bu çalışmanın evrenini Trabzon Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi(N:27 kişi) 

ile Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’nde(N:25 kişi) çalışan 52 

sekreter oluşturmaktadır. Veriler 15 Şubat-25 Mart 2015 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Örneklem seçilmeden araştırma evrenine anketler verilmiş 52 anket araştırmaya 

katılanlar tarafından cevaplanmıştır. Bu araştırma tanımlayıcı tipte bir araştırma olup, 

araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan ve 

çalışanların kişisel bilgileri ile çalıştıkları ortamın ergonomik koşullarını belirlemeye 

yönelik 43 sorudan oluşan anket-1 formu ile çalışanların araç-gereç kullanımıyla ilgili 

oluşabilecek riskleri saptamak için anket-2 formu kullanılmıştır. Anketler, SPSS 15.0 

veri analiz programı kullanılarak çözümlenmiştir. Veri analizinde sayı, yüzde ve 

ortalamalar kullanılmıştır. 

Bulgular 

Tablo 1’de sekreterlerin yaş ortalamasının 10.4 ± 2.79, dağılım aralığının 24 ve altı-

43 ve üzeri yaşları arasında olduğu, birimdeki çalışma süresi ortalamasının 10.4 ± 6.06, 

dağılım aralığının 0-5 yıl-21 ve üzeri olduğu görülmektedir. 

Tablo 1: Sekreterlerin Yaş Ve Birimdeki Çalışma Süresi Ortalamaları (N: 52) 

Tanıtıcı Özellikler Ortalama-

Standart Sapma 

Dağılım Aralığı 

Yaş 10.4 ± 2.79 24 ve altı - 43 ve üzeri 

Birimdeki çalışma 

süresi 

10.4 ± 6.06 0-5 yıl – 21 ve üzeri 

 

        Tablo 2’de araştırmaya katılan sekreterlerin %61.5’inin (N:32) kadın olduğu ve 

%38.5’inin (N:20) erkek olduğu görülmektedir. Sekreterlerin %15.4’ü (N:8) 24 ve altı 

yaş aralığında olduğu, %28.8’i (N:15) 25-30 yaş aralığında olduğu, %17.3’ü (N:9) 31-

36 yaş aralığında olduğu, %21.2’i (N:11) 37-42 yaş aralığında olduğu ve %17.3’ünün 

(N:9) ise 43 ve üzeri yaş aralığında olduğu görülmektedir.  

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Sekreterlere Ait Kimi Demografik Bilgiler 

Demografik Bilgiler N % 

Cinsiyet 

 Kadın 

 Erkek 

32 

20 

61.5 

38.5 

Yaş 

 24 ve altı 

 25-30  

 31-36  

 37-42 

8 

15 

9 

11 

15.4 

28.8 

17.3 

21.2 
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 43 ve üzeri 9 17.3 

Öğrenim Durumu 

 Ortaokul 

 Lise 

 Yüksekokul 

 Fakülte 

 Yüksek Lisans 

2 

15 

16 

17 

2 

3.8 

28.8 

30.8 

32.7 

3.8 

Kurumda Çalışma Süresi 

 0-5 

 6-10 

 11-15 

 16-20 

 21 ve üzeri 

18 

16 

6 

6 

6 

34.6 

30.8 

11.5 

11.5 

11.5 

Kurum Faaliyet Alanı 

 Hizmet 

 Telekomünikasyon 

 Diğer 

34 

2 

16 

65.4 

3.8 

30.8 

TOTAL 52 100 

        Tablo 3’e baktığımızda sekreterlerin en fazla %59.6’sı (N:31) ile 5 yıl ve üstü, 

%17.3’ü (N:9) ile 2-3 yıl, %15.4’ü ile (N:8) 4-5 yıl ve en az %7.7’si (N:4) ile 0-1 yıl 

arası bilgisayarla çalıştığı görülmektedir. 

Tablo 3: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “Kaç Yıldır Bilgisayarla Çalışıyorsunuz?” 

Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

Kaç Yıldır Bilgisayarla Çalışıyorsunuz? 

Total 

N % 

0-1 yıl 

2-3 yıl 

4-5 yıl 

5 yıl ve üstü 

4 

9 

8 

31 

7,7 

17,3 

15,4 

59,6 

TOTAL 52 100 

        Tablo 4’de sekreterlerin günde en fazla %51.9 (N:27) ile 6-8 saat, %19.2 (N:10) ile 

4-6 saat, %17.3 (N:9) ile 4 saatten az ve en az %11.5 (N:6) ile 8 saatten fazla 

bilgisayarla çalıştığı görülmektedir.  
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Tablo 4: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “Günde Toplam Kaç Saat Bilgisayarla 

Çalışıyorsunuz?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

  

Günde toplam kaç saat bilgisayarlarla 

çalışıyorsunuz? Total 

4 saatten 

az 4-6 saat 6-8 saat 8 saatten fazla N 

 

% 

Kadın 6 4 18 4 32 61.5 

Erkek 3 6 9 2 20 38.5 

TOTAL 9 (17.3) 10 (19.2) 27 (51.9) 6 (11.5) 52 100 

 

Tablo 5’e baktığımızda sekreterlerin gün içinde hiç ara vermeden en fazla % 36.5 

(N:19) ile 4 saatten fazla, % 26.9 (N:14) ile 2-4 saat, % 23.1 (N:12) ile 1-2 saat ve en az 

% 13.5 (N:7) ile 1 saatten az bilgisayarla çalıştıkları görülmektedir. 

Tablo 5: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “Gün İçinde Hiç Ara Vermeden Kaç Saat 

Bilgisayarla Çalışıyorsunuz?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

Gün içinde hiç ara vermeden kaç saat bilgisayarla 

çalışıyorsunuz? Total 

1 saatten az 1-2 saat 2-4 saat 4 saatten fazla 

 

N % 

Kadın 3 7 11 11 32 61.5 

Erkek 4 5 3 8 20 38.5 

TOTAL 7 (13.5) 12 (23.1) 14 (26.9) 19 (36.5) 52 100 

 

       Tablo 6’da sekreterlerin %28.8’i (N:15) son 3 ay içinde fiziksel rahatsızlıklar 

sebebiyle tedavi gördüğü, %71.2’sinin (N:37) ise herhangi bir sebepten dolayı fiziksel 

rahatsızlıklar sebebiyle tedavi görmediği görülmektedir. 

Tablo 6: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “Son 3 Ay İçinde Herhangi Bir Sebepten 

Dolayı Ağrı, Sızı vb. Fiziksel Rahatsızlıklar Sebebiyle Tedavi Gördünüz mü?” 

Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

Son 3 ay içinde herhangi bir sebepten 

dolayı ağrı, sızı vb. fiziksel rahatsızlıklar 

sebebiyle tedavi gördünüz mü? 

Total 

Evet Hayır  

N 
% 

Kadın 11 21 32 61.5 

Erkek 4 16 20 38.5 

TOTAL 15 (28.8) 37 (71.2) 52 100 
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Tablo 7’de sekreterlerin %61.5’i (N:32) işyeri aydınlatma düzeneğinin kendilerini 

rahatsız ettiğini, %38.5’inin (N:20) ise kendilerini rahatsız etmediğini belirttikleri 

görülmektedir. 

Tablo 7: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “İş Alanınızdaki Aydınlatma İle Kendinizi 

Rahat Hissediyor musunuz?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

İş alanınızdaki aydınlatma ile kendinizi 

rahat hissediyor musunuz? 

Total 

Evet Hayır N  

% Kadın 16 16 32 61.5 

Erkek 16 4 20 38.5 

TOTAL 32 (61.5) 20 (38.5) 52 100 

       Tablo 8’de sekreterlerin %84.6’sı (N:44) çalışma bilgisayarının ekran 

koruyucusunun olmadığını, %15.4’ü (N:8) ekran koruyucusunun olduğunu belirttikleri 

görülmektedir. Bilgisayar ekran koruyucusunun olmadığını belirtenlerden 28’i kadın ve 

16’sı erkektir. 

Tablo 8: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “Çalışma Bilgisayarınızın Ekranında Ekran 

Koruyucu Var mı? Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

Çalışma bilgisayarınızın ekranında ekran koruyucu var mı? Total 

Evet Hayır N  

% Kadın 4 28 32 61.5 

Erkek 4 16 20 38.5 

TOTAL 8 (15.4) 44 (84.6) 52 100 

      Tablo 9’a baktığımızda sekreterlerden %50.0’si (N:26) iş ortamında bulunan 

havanın temiz ve sağlıklı olduğunu,  %50.0’sinin (N:26) ise havanın temiz ve sağlıklı 

olmadığını belirttikleri görülmektedir. İş ortamında bulunan havanın temiz ve sağlıklı 

olmadığını belirtenlerden 22’si kadın ve 4’ü erkektir.  

Tablo 9: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “İş Ortamında Hava Temiz ve Sağlıklı mı? 

Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

İş ortamında hava temiz ve sağlıklı mı? Total 

Evet Hayır N % 

Kadın 10 22 32 61.5 

Erkek 16 4 20 38.5 

TOTAL 26 (50.0) 26 (50.0) 52 100 
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Tablo 10’da sekreterlerden %59.6’sının (N:31) çalışma ortamındaki ısı ve nem 

değerlerinin belirli aralıklarla takip edilmediğini belirttiği görülmektedir. 

Tablo 10: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “Çalışma ortamındaki ısı ve nem değerleri 

belirli aralıklarla takip ediliyor mu? Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

Çalışma ortamındaki ısı ve nem değerleri 

belirli aralıklarla takip ediliyor mu? Total 

Evet Hayır N % 

Kadın 13 19 32 61.5 

Erkek 8 12 20 38.5 

TOTAL 21(40.0) 31(59.6) 52 100 

 

Tablo 11’e baktığımızda sekreterlerden %82.7’sinin (N:43) çalışma ortamında 

gürültü düzeyinin ölçülmediğini belirttiği görülmektedir. 

Tablo 11: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “İşyerinizde Gürültü Düzeyi Ölçülüyor ve 

Bir Kaydı Tutuluyor mu? Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

İşyerinizde gürültü düzeyi ölçülüyor ve bir 

kaydı tutuluyor mu? Total 

Evet Hayır N % 

Kadın 6 26 32 61.5 

Erkek 3 17 20 38.5 

TOTAL 9 (17.3) 43(82.7) 52 100 

 

Tablo 12’de sekreterlerin bilgisayarda en fazla %46.2 (N:24) ile “sürekli yazı”, 

%28.3 (N:15) ile “program”, %19.2(N:10) ile “veri girişi”, %3.8 (N:2) ile “e-mail 

gönderme alma” ve en az  %1.9 (N:1) ile “grafik word işlemci” olarak işler yaptığı 

görülmektedir.  

Tablo 12: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “Bilgisayarda Ne Tür İşler yapıyorsunuz? 

Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

Bilgisayarda ne tür işler yapıyorsunuz? Total 

E-mail 

gönderme 

alma 

Sürekli yazı Program Grafik word 

İşlemci 
Veri girişi N  

 

% 
Kadın 0 15 8 0 9 32 61.5 

Erkek 2 9 7 1 1 20 38.5 

TOTAL 2 (3.8) 24 (46.2) 15 (28.3) 1 (1.9) 10 (19.2) 52 100 
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Tablo 13’de sekreterlerin en fazla %44.2 (N:23) ile sırt, %15.4 (N:8) ile gözler, 

%11.5 (N:6) ile omuz, %9.6 (N:5) ile boyun, %9.6 (N:5) ile bilek, %3.8 (N:2) dirsek ve 

en az %1.9 (N:1) ile uyluk ve % 1.9 (N: 1) ile bacak gibi vücut bölgelerinden birinde 

rahatsızlığı olduğu görülmektedir.  

Tablo 13: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “Aşağıdaki Vücut Bölgelerinden 

Herhangi Birinde Rahatsızlığınız Var mı? Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde 

Dağılımı 

  

  

Aşağıdaki vücut bölgelerinden herhangi birinde rahatsızlığınız 

var mı? Total 

Boyun 

arkası Ön kol Uyluk Omuz Bilek Sırt Bacak Dirsek Gözler N 

 

 

% 

 Ka

dın 
5 1 0 5 4 10 1 2 4 32 61.5 

  

Er

ke

k 

0 0 1 1 1 13 0 0 4 20 38.5 

 

TOTAL 

5 

(9.6) 

1 

(1.9) 

1 

(1.9) 

6 

(11.5) 

5 

(9.6) 

23 

(44.2) 

1 

(1.9) 

2 

(3.8) 

8 

(15.4) 
52 100 

 

Tablo 14’e baktığımızda sekreterlerden %57.7’si (N:30) Mouse ve klavye 

kullanırken bileklerde zorlanma hissetmediğini ve %42.3’ünün (N:22) ise zorlanma 

yaşadığı görülmektedir. 

Tablo 14: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “Mouse ve Klavye Kullanırken Bileklerde 

Zorlanma Hissediyor musunuz? Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

Mouse ve klavye kullanırken bileklerde 

zorlanma hissediyor musunuz? Total 

Evet Hayır N % 

Kadın 13 19 32 61.5 

Erkek 9 11 20 38.5 

TOTAL 22 (42.3) 30 (57.7) 52 100 

        Tablo 15’de sekreterlerden %53.8’i (N:28) monitörün konumunun göz kamaştırıcı 

ve ışığı yansıtan bir yerde olduğunu, %46.2’si (N:24) ise olmadığını belirttiği 

görülmektedir. 
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Tablo 15: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “Monitörün Konumu Göz Kamaştırıcı 

veya Işığı Yansıtan Bir Yerde mi?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

Monitörün konumu göz kamaştırıcı veya 

ışığı yansıtan bir yerde mi? 

Total 

Evet N N Hayır 

Kadın 17 32 32 15 

Erkek 11 20 20 9 

TOTAL 28 (53.8) 52 52 24 (46.2) 

 

Tablo 16’da sekreterlerin %57.7’sinin (N:30) gün içinde küçük molalarla germe 

egzersizleri yapmadığını ve %42.3’ünün (N:22) ise yaptığı görülmektedir. 

Tablo 16: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin Yaş Aralığına Göre; “Gün İçinde Küçük 

Molalarla Germe Egzersizleri Yapıyor musunuz? Sorusuna Verdikleri Cevapların 

Yüzde Dağılımı 

 

 

 

 

 

 

Yaş 

 

Monitörün konumu göz kamaştırıcı veya ışığı 

yansıtan bir yerde mi? Total 

Evet Hayır N % 

24 ve altı 2 6 8 15.4 

25-30 5 10 15 28.8 

31-36 3 6 9 17.3 

37-42 4 7 11 21.2 

43 ve üzeri 8 1 9 17.3 

TOTAL 22 (42.3) 30 (57.7) 52 100 

      Grafik 1’e baktığımızda sekreterlerden erkek olanların %25’inin ve kadın olanların 

%20’sinin sırt bölgesinde, erkeklerin ve kadınların %8’i gözlerde, kadınların %10’u 

omuz kısmında ve %10’u ise boyun arka kısmında rahatsızlık duydukları görülmektedir.  
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Grafik 1: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “Aşağıdaki Vücut Bölgelerinden Herhangi 

Birinde Rahatsızlığınız Var mı?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

Grafik 2’de sekreterlerin bilgisayarla çalışırken %50’sinin fiziksel olarak rahatsızlık 

duydukları görülmektedir.  

Grafik 2: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “ Bilgisayarla Çalışırken Fiziksel Olarak 

Rahat mısınız?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

Grafik 3’de sekreterlerin %29’u son 3 ay içinde ağrı, sızı vb. fiziksel sebeplerden 

tedavi gördüğü ve %71’inin ise herhangi bir tedavi görmediği görülmektedir. 
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Grafik 3: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “ Son 3 Ayda Herhangi Bir Sebepten 

Dolayı Ağrı, Sızı vb. Fiziksel Rahatsızlıklar Sebebiyle Tedavi Gördünüz mü?” 

Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

Grafik 4’de sekreterlerin %56’sının çalışırken sandalyesinde bel desteğinin 

olmadığını belirttikleri görülmektedir. 

Grafik 4: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “ Sandalyenizde Bel Desteğiniz Var mı 

Ve Uygun Kaviste mi?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

Grafik 5’de sekreterlerin %61’inin geçtiğimiz hafta çalıştıkları süre boyunca sırt 

bölgesinde ağrı, sızı vb. rahatsızlık “hiç hissetmedikleri”, %10’unun “hafta boyunca 1-2 

kez hissettiğini”, %27’sinin “hafta boyunca 3-4 kez hissettiğini” ve %2’sinin ise “her 

gün bir kez hissettiğini” ifade ettikleri görülmektedir. Yani sekreterlerin %61’i 

geçtiğimiz hafta çalıştıkları süre boyunca sırt bölgesinde ağrı, sızı vb. rahatsızlıklar 

hissetmediği %29’unun ise hissettikleri görülmektedir. 
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Grafik 5: Araştırmaya Katılan Sekreterlerin; “ Geçtiğimiz Hafta Çalıştığınız Süre 

Boyunca Sırt Bölgesinde Ne Sıklıkta Ağrı, Sızı ve Rahatsızlık Hissettiniz?” Sorusuna 

Verdikleri Cevapların Yüzde Dağılımı 

 

TARTIŞMA 

Günümüzde işyerlerinde bilgisayar kullanımının hızla artması çalışanlarda bilgisayar 

kullanımına bağlı gelişen mesleki kas iskelet hastalıkları sorununu beraberinde 

getirmektedir. Bilgisayar kullananlarda klavye kullanma, veri girme, Mouse tıklatma 

gibi tekrarlamalı hareketler, statik pozisyonda duruş, vücudun yanlış pozisyonlarında 

kullanımı ve işyerinin yetersiz ergonomik koşullarına bağlı gelişen ve sakat bırakabilen 

mesleki kas iskelet hastalıkları ayrı önem kazanmaktadır. Son yıllarda ofis çalışanları ve 

bilgisayar kullananların bu hastalıklar için yüksek risk altında olduğu gösterilmektedir 

(Özcan, Esmaeilzadeh, Bölükbaş 2007, s: 13).  

Yaptığımız araştırmada katılımcılardan 52 kişi uyguladığımız anket sorularına cevap 

vermiştir. Yaptığımız çalışmayla ilgili gerek ülkemizde gerekse başka ülkelerde daha 

önce yapılmış birçok araştırma bulunmaktadır. Daha önce yapılan araştırmaların 

sonuçlarıyla bizim elde ettiğimiz bulguları karşılaştıralım.   

Yaptığımız araştırmada sekreterlerin yaş ortalamasının 10.4 ± 2.79 ve dağılım 

aralığının 24 ve altı-43 ve üzeri yaşları arasında olduğu, birimdeki çalışma süresi 

ortalamasının 10.4 ± 6.06 ve dağılım aralığının 0-5 yıl-21 ve üzeri olduğu saptandı 

(Tablo 1).  

Yaptığımız araştırmaya katılan sekreterlerin %61.5’inin (N:32) kadın olduğu ve 

%38.5’inin (N:20) erkek olduğu saptandı. 

 Sekreterlerin %15.4’ü (N:8) 24 ve altı yaş aralığında olduğu, %28.8’i (N:15) 25-30 

yaş aralığında olduğu, %17.3’ü (N:9) 31-36 yaş aralığında olduğu, %21.2’i (N:11) 37-

42 yaş aralığında olduğu ve %17.3’ünün (N:9) ise 43 ve üzeri yaş aralığında olduğu 

saptandı (Tablo 2). Yapılan bir araştırmada sekreterlerin yaklaşık %60’ı kadın, %40’ı 

erkek olduğu saptanmıştır. Katılımcıların yaşını belirlemeye yönelik soruyu toplam 60 

kişi cevaplamış, bunların yaklaşık %48’i 29 yaşın altında, %52’si ise 29 ve üzerinde 
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olduğu saptanmıştır (Durukan, Dikmetaş, Coşkun 2011). Bir başka araştırmada ise 

sekreterlerin % 74.3’ü kadın olduğu ve % 49.3’ünün 20-23 yaş grubunda olduğu 

saptanmıştır (Ünalan, Çetinkaya 2006). Yapılan araştırmalarda kadın katılımcıların daha 

fazla olduğu görülmektedir.  

Yaptığımız araştırmada sekreterlerin eğitim durumları incelendiğinde, %3.8’i (N:2) 

Ortaokul, %28.8’i (N:15) lise, %30.8’i (N:16) Yüksekokul, %32.7’si (N:17) Fakülte ve 

%3.8’i (N:2) Yüksek lisans mezunu olduğu saptandı (Tablo 2). Yapılan bir araştırmada 

sekreterlerin eğitim durumları incelenmiş ve katılımcıların %49’u Ortaokul ya da lise, 

%35’i Ön lisans ve %16’sı lisans mezunu olduğu saptanmıştır (Durukan, Dikmetaş, 

Coşkun 2011). Yapılan bir başka araştırmada ise sekreterlerin %82.1’i Yüksekokul 

mezunu olduğu saptanmıştır (Ünalan, Çetinkaya 2006). 

Yaptığımız araştırmada sekreterlerin %57.7’sinin (N:30) gün içinde küçük molalarla 

germe egzersizleri yapmadığını ve %42.3’ünün (N:22) ise yaptığı saptandı (Tablo 16). 

Yapılan başka bir çalışmada çalışanların %54.1’i sürekli oturarak çalışmakta, %85.9’u 

hastane içinde katlara çıkmak için merdiven yerine asansör kullandığı ve %82.4’ünün 

ise otururken herhangi bir kas egzersizi yapmadığı saptanmış, ayrıca kas egzersizi 

yapanların %73.3’ünün 30 yaş altı gruptan olduğu saptanmıştır (http://uhsk.org). Bu iki 

sonucu karşılaştırdığımızda bulunan değerlerin uyuştuğu görülmektedir. 

Yaptığımız çalışmada sekreterlerin günde en fazla %51.9 (N:27) ile 6-8 saat, %19.2 

(N:10) ile 4-6 saat, %17.3 (N:9) ile 4 saatten az ve en az %11.5 (N:6) ile 8 saatten fazla 

bilgisayarla çalıştığı saptandı (Tablo 4). Sekreterlerin gün içinde hiç ara vermeden en 

fazla %36.5 (N:19) ile 4 saatten fazla, %26.9 (N:14) ile 2-4 saat, %23.1 (N:12) ile 1-2 

saat ve en az %13.5 (N:7) ile 1 saatten az bilgisayarla çalıştıkları saptandı (Tablo 5). 

Sekreterlerin %84.6’sı (N:44) çalışma bilgisayarının ekran koruyucusunun olmadığını, 

%15.4’ü (N:8) ekran koruyucusunun olduğunu belirttikleri saptandı (Tablo 8). 

Sekreterlerin en fazla %44.2 (N:23) ile sırt, %15.4 (N:8) ile gözler, %11.5 (N:6) ile 

omuz, %9.6 (N:5) ile boyun, %9.6 (N:5) ile bilek, %3.8 (N:2) dirsek ve en az %1.9 

(N:1) ile uyluk ve %1.9 (N:1) ile bacak gibi vücut bölgelerinden birinde rahatsızlığı 

olduğu saptandı(Tablo 13). Yapılan başka bir araştırmaya göre bilgisayarla çalışanların 

%81.2’sinin görme şikayeti olduğu ve görme sorunu yaşayanların ise %50.7’sinin 30 

yaş ve altı gruptan olduğu saptanmıştır (http://uhsk.org).  

SONUÇ VE ÖNERILER 

Araştırmaya katılan sekreterlerin %61.5’inin (N:32) kadın olduğu ve %38.5’inin 

(N:20) erkek olduğu görülmektedir. Sekreterlerin %15.4’ü (N:8) 24 ve altı yaş 

aralığında olduğu, %28.8’i (N:15) 25-30 yaş aralığında olduğu, %17.3’ü (N:9) 31-36 

yaş aralığında olduğu, %21.2’i (N:11) 37-42 yaş aralığında olduğu ve %17.3’ünün 

(N:9) ise 43 ve üzeri yaş aralığında olduğu görülmektedir. Sekreterlerin en fazla 

%59.6’sı (N:31) ile 5 yıl ve üstü, %17.3’ü (N:9) ile 2-3 yıl, %15.4’ü ile (N:8) 4-5 yıl ve 

en az %7.7’si (N:4) ile 0-1 yıl arası bilgisayarla çalıştığı görülmektedir.  

Sekreterlerin günde en fazla %51.9 (N:27) ile 6-8 saat, %19.2 (N:10) ile 4-6 saat, 

%17.3 (N:9) ile 4 saatten az ve en az %11.5 (N:6) ile 8 saatten fazla bilgisayarla 
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çalıştığı görülmektedir. Sekreterlerin gün içinde hiç ara vermeden en fazla %36.5 

(N:19) ile 4 saatten fazla, %26.9 (N:14) ile 2-4 saat, %23.1 (N:12) ile 1-2 saat ve en az 

%13.5 (N:7) ile 1 saatten az bilgisayarla çalıştıkları görülmektedir. Sekreterlerin 

bilgisayarla çalışırken %50’sinin fiziksel olarak rahatsızlık duydukları görülmektedir. 

Sekreterlerin en fazla %44.2 (N:23) ile sırt, %15.4 (N:8) ile gözler, %11.5 (N:6) ile 

omuz, %9.6 (N:5) ile boyun, %9.6 (N:5) ile bilek, %3.8 (N:2) dirsek ve en az %1.9 

(N:1) ile uyluk ve %1.9 (N:1) ile bacak gibi vücut bölgelerinden birinde rahatsızlığı 

olduğu görülmektedir.  

Sekreterlerin %55.89’unun (N:29) bel desteklerinin olmadığını ve %44.2’sinin 

(N:23) ise bel desteklerinin olduğu görülmektedir. Sekreterlerden %53.8’i (N:28) 

monitörün konumunun göz kamaştırıcı ve ışığı yansıtan bir yerde olduğunu, %46.2’si 

(N:24) ise olmadığını belirttiği görülmektedir. Sekreterlerin %57.7’sinin (N:30) gün 

içinde küçük molalarla germe egzersizleri yapmadığını ve %42.3’ünün (N:22) ise 

yaptığı görülmektedir. Geçtiğimiz hafta çalıştıkları süre boyunca sırt bölgesinde ağrı, 

sızı ve rahatsızlık hisseden sekreterlerden en çok %61.5’i (N:32) ile “Hiç hissetmedim”, 

%26.9’u (N:14) ile “Hafta boyunca 3-4 kez hissettim”, %9.6’ı (N:5) ile “Hafta boyunca 

1-2 kez hissettim” ve en az %1.9’u (N:1) ile “Her gün bir kez hissettim” dedikleri 

görülmektedir. 

ÖNERILER 

Korunma Sağlanmalı ve Ergonominin Etkinliliği Arttırılmalı: Endüstride farklı iş 

kollarında çalışanlarda ve bilgisayar kullananlarda yapılan araştırmalarda ergonomi 

eğitimi ve iyileştirmelerin Mesleki Kas İskelet Hastalıkları’ nın sıklık ve maliyetini 

azaltmada, iş verimliliğini, memnuniyetini, yaşam kalitesini ve yatırımın geri dönüşünü 

artırmada etkili olduğu gösterilmiştir. Uzun dönem izlemeli çalışmalarda da medikal 

harcamalar, iş günü kaybı, sigorta tazminat ödemeleri ve işe dönüş üzerindeki 

etkinlikleri kanıtlanarak maliyet etkinlikleri de gösterilmiştir. 

Ergonomi Programlarının Kapsamı Genişletilmeli: İşyeri risk etkenleri 

değerlendirilmesi, Ergonomi eğitimi, Ergonomik girişimler yapılmalı 

İşyerinde Kas İskelet Hastalıkları İçin Risk Etkenleri Değerlendirilmeli: İşyerinde 

kullanılan ekipmanın çalışana uygunluğu,  

Çalışma sırasında vücut pozisyonları, Tekrarlamalı aktivitelerin sıklığı ve süresi, 

Alışılmadık aktiviteler, Titreşim, ısıtma ve havalandırma gibi çevre etkenleri 

değerlendirilmeli 

Ergonomi Eğitimleri Yapılmalı: Çalışanların ve ergonomi ekibinin eğitiminin amacı 

uygun ve güvenli iş davranışları geliştirmek ve ergonomi bilinci ve güvenli iş 

davranışları geliştirmek ve ergonomi bilinci oluşturmak 

Ergonomi Eğitimleri Kapsamalı Olmalı: Kas iskelet hastalıkları, risk etkenleri, erken 

tanı ve tedavi, Korunma ve ergonomi, Doğru vücut mekaniklerinin kullanımı, 

Ergonomik riskler ve çözümleri, Egzersizler ve fiziksel aktivite, Sağlıklı yaşam biçimi 

geliştirme eğitimleri sağlanmalı 
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Ergonomik İyileştirmeler Yapılmalı: İş istasyonu, Ekipman ve çalışma koşullarının 

çalışana uygun hale getirilmesi, İş modifikasyonu, İş planlaması, İş organizasyonu, 

Molalar gibi yönetimsel kontroller sağlanmalıdır. 
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1. ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ KONGRESİ 

BİLDİRİLERİ 

 

 

 

BU BİR BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU YAYINIDIR 

Bingöl Üniversitesi bu bildirideki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan 

ve yazım hatalarından sorumlu değildir. 

 

 

İŞE  GİRİŞ  RAPORLARI 

 

 

Fahriye Yonca AYAS 

 

 

 

 

 

 

İşyeri Hekimi, Eğitici 
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                               İŞE  GİRİŞ  RAPORLARI 

İşe  giriş  raporları  İŞYERİ  HEKİMİNİN  görevleri  arasında  önemli  bir  yere  

sahiptir. İş yerinin  kapısından  içeri  adım  atan    her  birey  çalışabilmek  için  İŞYERİ  

HEKİMİ  onayı  almak  zorundadır. 

Bu  sunumun  amacı  İŞE  GİRİŞ  raporlarını  nasıl  olması  gerektiği,  

standardizasyonun  bu  konudaki  sınırlarının  nasıl  olması  gerektiğini  tartışmak  olup,  

bu  amaç  doğrultusunda  hedef  asıl  olanın  İŞYERİ  HEKİMİ  imzası  olduğun  

vurgulamaktır. 

İŞE  GİRİŞTE  YAPILAMASI  GEREKEN  TAHLİLLER  HANGİ  HASTANEDEN  

OLMALIDIR? 

İşe  girişte  yapılması  gereken  tetkikleri  özel  ya  da  kamu  hastanelerinden  olabilir.  

Bu  konuda  çeşitli  uygulamalar  mevcuttur.  Ancak  önemli  olan  hangi  tetkiklerin  

yapılacağıdır. Burada  belirleyici  olan  sektöre  göre  İŞYERİ  HEKİMİ  kararı  olsa  da 

bazı  tetkiklerin  tüm  çalışanlar  için  standart    olması   en  doğrusudur.  Bunlar: 

HEMOGRAM 

PA  AC 

SFT 

ODYOMETRİ 

Özellikle  ofis  çalışanları  için  Göz  Muayeneleridir. 

Ancak  bunların  yanı  sıra  hekim  tüm  sektörlerde  tabi  ki   kan  grubu,  hepatit  

markırları, idrar  tahlili  ekleyebilir. 

Ve  sektörde  yer  alan  risklere  göre  ek  tetkikler  isteyebilir. 

Bazı  firmalarda  hastaneden  gelen  kurul  raporları  mevcuttur. Bu  raporlarda  şu  ibare  

yer  alır:   ‘Ağır  ve  tehlikeli  işlerde  çalışabilir’   İşte  burada  durmak  zorundayız:   

Kesinlikle  meslektaşlarımızın  tıbbi  bilgisini  tartışmak  gibi  bir  haddimiz  yok  

ancak: 

İŞYERİ  HEKİMLİĞİ  artık  mesleki  bir  ihtisas  dalı  kabul  edilmelidir.  Her  ağır  iş  

raporu,  her  ağır  iş  için  geçerli  olamaz.  

Ayrıca  bazen  bazı  hastanelerde  o  kurullarda  tetkik  sonuçlarına  bakılıp,  bazen  ne  

yazık  ki  muayene  bile  edilmeden  imza  atıldığını  biliyoruz.   Bana  göre  ise  bunun  

sorumlusu  meslektaşlarımız  değil   sistemdir. 

Burada  olması  gereken;   ÇALIŞAM  BAKANLIĞI  ile  SAĞLIK  BAKANLIĞI   

arasında  işbirliğine  gidilerek   
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İŞE  GİRİŞ  RAPORLARI  konusunda  tetkik  ve  kurul  standardı  sağlanıp  tüm  özel  

ve  kamu  hastanelerinde  aynı  uygulamanın  şart  koşulmasıdır. 

İŞYERİ  HEKİMİNİN   bu  konudaki  sorumluluğuna  ve  yetkisine  gelince: 

Tetkik  seçiminde,  işe  giriş  muayenesi  sonrası  çalışanın  işe  başlaması  ya  da  

başlamaması  konusunda   asıl  YETKİLİ  ve  SORUMLU  KİŞİ   İŞYERİ  

HEKİMİDİR. 

İŞYERİ  HEKİMİ  önüne  en  yetkili  kurumdan  bile  gelmiş  olan  çalışabilir  ya  da  

çalışamaz  raporu   YETKİ  ve  ÖZELLİKLE  SORUMLUK  konusunda  bizi  

bağlamaz. 

Çünkü: 

Herhangi  bir  şekilde  çalışabilir  raporu  verilmiş  bir  kişide  atlanmış  olarak  

olabilecek  bir  hastalık  bir  süre  sonra: 

SİZİ  ve  İŞVERENİ  meslek  hastalığı  olarak  vurabilir. 

Ayrıca  bir  çalışanı  çalışmaması  gereken  bir  işte  çalıştırarak  ona  da  zarar  vermiş  

olabiliriz. 

Peki  ne  yapmalıyız: 

İŞYERİ  HEKİMİ  olarak  çalıştığımız  firmaların  iş  ve  tehlike  sınıfına  hakim  olup: 

Standart  tetkikler  dışında  kendi  özel  tetkiklerimize  karar  vermeliyiz. 

İşe  giriş  raporu  vereceğimiz  çalışan  adayının  vücudunu  mutlaka  görmek  

zorundayız. 

Vücudunu  görmeliyiz  çünkü,  hekim  olarak  işimiz  insan  vücududur,  İŞYERİ  

HEKİMİ  olarak  vereceğimiz  kararda  kişinin  vücudunda  bulunan  yara,  ameliyat,  

girişim  izleri  çok  önemlidir. 

Ayrıca bazı  izler  kişinin  ruhsal  durumu  hakkında,  kişilik  yapısı  hakkında  bize  ip  

ucu  verir.  

(  Dövme,  kendini  kesme,  uyuşturucu  kullanımı  vb.) 

Bu  izler  bize  kişi  ve  geçmişi  hakkında  ip  ucu  verdiği  gibi: 

Raporlarımıza  bu  izlerle  ilgili  DÜŞECEĞİMİZ  HER  NOT  BİZİM  O  KİŞİYİ  

GÖRDÜĞÜMÜZÜN,  MUAYENE  ETTİĞİMİZİN    DELİLİDİR. 

İŞYERİ HEKİMİ  olarak  kişinin  işe  uygunluğundan   ve  çalışabilir  onayından  biz  

sorumluyuz. 

Ancak  tetkik  istediğimiz  ve  çalışan  adaylarının  kurula  sokan  kamu  ve  özel  

hastanelerde  de bir  standardizasyon  olması  gereklidir. 

Hekim  olarak,  İŞYERİ  HEKİMİ  olarak  işe  girişlerde  kişiyi  soyarak  FM  yapmanın  

yanı  sıra sektörümüze  özel  tetkik istemlerinde  bulunup,  muayene  yapıyoruz. 
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 Bingöl Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 
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SİLİKA TOZUNA MARUZ KALMIŞ KOT TAŞLAMA 

İŞÇİLERİYLE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

UYGULAMALARI HUSUSUNDA GÖRÜŞME ’KARLIOVA 

ÖRNEĞİ’  

ÖZET 

Sanayileşmeye bağlı olarak çalışanların maruz kaldıkları iş kazası ve meslek 

hastalıklarında artışlar olmaktadır. İş kazaları, işçilerin eğitimsiz olması ve dikkatli 

çalışmaması ile işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almamasından 

kaynaklanmaktadır. Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta her 6 saatte de bir 

işçimiz hayatını kaybetmektedir. Tekstil sektörü, maden işletmeleri, taş ocakları ve 

bunları işleyen çimento ve kireç sanayi vb. temizleme ve aşındırma işlemlerinin 

yapıldığı işyerlerinde kristal yapıdaki solunabilir silika tozuyla karşılaşılabilir.  Silika 

Tozu,  uzun süre solunduğunda çalışan sağlığı açısından Silikozis gibi ciddi riskler 

taşıyan başta tekstil sektörü olmak üzere birçok alanda kullanılan ve SiO2’den oluşan 

kimyasal bir bileşiktir. Silika Tozuna maruz kalan çalışanlarda geri dönüşümsüz sağlık 

problemleri şekillenip can kaybıyla sonuçlanan olumsuz durumlar ortaya çıkar. Bu 

çalışmada Bingöl iline bağlı Karlıova ilçesi, Tokular ve Taşlıçay Köylerinde yaşaya 

n ve Silika tozuna maruz kalmış 25 kot taşlama işçisiyle yüz yüze anket çalışması 

yapıldı. Anket çalışmasında çalışma şartları, sağlık problemleri, silikanın etkileri ve 

çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler de bulunuldu. Çalışma sonucunda, silikozisli 

kot taşlama işçileri işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarından ve denetimden uzak, 

kötü koşullarda çalıştıklarını, mesleki risklere yabancı oldukları verilerine ulaşıldı. 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Silika Tozu, Silikozis, Kot 

Taşlama İşçileri, Meslek Hastalıkları, İş Kazaları 

1. GİRİŞ 

İş sağlığında asıl amaç; iş hayatında çalışanları olumsuz yönde etkileyebilecek 

hususların önceden belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınarak güvenli bir çalışma 

ortamının sağlamaktır. 
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Silika tozu uzun süre solunduğunda ciddi sağlık problemlerine yol açan Zaralı bir 

tozdur. Silika ile çalışanların konu alındığı bu çalışmada silikozisli işçilerin çalışma 

şartları tespit edilerek Silikozis olgusu üzerinde yoğunlaşılmıştır. 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Araştırmanın genel amacı,  silika ile çalışanların başlıca iş sağlığı ve güvenliği 

yaklaşımlarını saptamak, meslek hastalıkları ve iş kazalarının meslekteki boyutlarını 

tespit ederek çalışma ortamı ve şartlarındaki düzenlemeler için zemin hazırlamaktır. 

3. EVREN VE ÖRNEKLEM 

Bu araştırma 2014-2015 akademik yılı, bahar döneminde Bingöl ilinde yürütülmüştür. 

Araştırmanın evrenini, Bingöl ilindeki silikozisli kot taşlama işçileridir. Araştırmanın 

çalışma evreni ise Karlıova İlçe Merkezi, Tokular ve Taşlıçay Köylerinde yaşayan 

silikozisli 25 kot taşlama işçisi oluşturmaktadır. 

4. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Araştırmada kullanılan temel veri toplama aracı, silika tozuna maruz kalmış kot 

taşlama işçilerinde, iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımları ve uygulamaları, meslek 

hastalıkları, iş kazaları, risk etmenleri vb. gibi çalışma şartlarının belirlenmesi üzerine 

geliştirilmiş olan ve toplam 30 maddeden oluşan ankettir. Geliştirilmiş olan anket, silika 

tozuna maruz kalmış 25 kot taşlama işçisiyle ile yüz yüze anket olarak uygulanmıştır. 

Anket sonuçları bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. 

5. BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde, araştırmaya katılan silikozisli kot taşlama işçilerinin iş sağlığı ve 

güvenliği yaklaşımları, iş kazaları ve çalışma şartları vb. öğelere ilişkin elde edilen 

sonuçlar temel başlıklara ayrılarak anket sonuçları tablolaştırılıp, yorumlanmıştır. 

5.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yaklaşımları 

Araştırmaya katılan kot taşlama işçilerinin yüzde 100’ününiş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerine katılmadıkları tespit edildi. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Kot Taşlama İşçilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yaklaşımları 
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Sonuç F % 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine Katıldım 0 0 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine Katılmadım 25 100 

5.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanlarının Varlığı 

Araştırmaya katılan kot taşlama işçileriyle yapılan anket çalışması sonucunda 

yüzde 100’ünün iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin olmadığı yerlerde 

çalıştıkları tespit edildi. 

Tablo 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Varlığı 

Sonuç F % 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanımız Vardı 0 0 

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanımız Yoktu 25 100 

Tablo 3. İş Yeri Hekimi Varlığı 

Sonuç F % 

İş Yeri Hekimimiz Vardı 0 0 

İş Yeri Hekimimiz Yoktu 25 100 

5.3. İş Kazaları 

Araştırmaya katılan kot taşlama işçilerinin yüzde 92’sininin iş kazası 

geçirmediği, yüzde 8’inin ise iş kazası geçirdiği tespit edildi. 

Tablo 4. İş Kazaları 

Sonuç F % 

İş Kazası Geçirdim 2 8 

İş Kazası Geçirmedim 23 92 

5.4. Kişisel Korunma Araçları Kullanımı 

Araştırmaya katılan kot taşlama işçileriyle yapılan anket çalışması sonucunda 

yüzde 100’ünün kişisel korunma araçları kullanmadığı tespit edildi. 
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Tablo 5. Araştırmaya Katılan Kot Taşlama İşçilerinin Kişisel Korunma Araçları 

Kullanımı 

Sonuç F % 

Kişisel Korunma Araçları Kullanıyordum 0 0 

Kişisel Korunma Araçları Kullanmıyordum 25 100 

5.5. Çalışma Ortamında Toz Ölçümü ve Havalandırması 

Araştırmaya katılan kot taşlama işçileriyle yapılan anket çalışması sonucunda 

yüzde 100’ünün çalışma ortamının havalandırılmadığını ve toz ölçümlerinin 

yapılmadığı, tespit edildi. 

Tablo 6. Çalışma Ortamının Havalandırılması 

Sonuç F % 

Çalışma Ortamımız Havalandırılıyordu 0 0 

Çalışma Ortamımız Havalandırılmıyordu 25 100 

 

Tablo 7. Toz Ölçümleri 

Sonuç F % 

Çalışma Ortamımızda Toz Ölçümleri Yapılıyordu 0 0 

Çalışma Ortamımızda Toz Ölçümleri Yapılmıyordu 25 100 

5.6. Çalışma Ortamının Denetlenmesi 

Araştırmaya katılan kot taşlama işçileriyle yapılan anket sonucunda yüzde 

92’sinin çalışma ortamının denetlenmediği, yüzde 8’inin ise çalışma ortamlarının 

denetlendiği tespit edildi. 

Tablo 8. Çalışma Ortamlarının Denetlenmesi 

Sonuç F % 

Çalışma Ortamım Denetleniyordu 2 8 

Çalışma Ortamım Denetlenmiyordu 23 92 
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6. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 Çalışmada elde edilen veriler neticesinde silika tozuna maruz kalmış kot taşlama 

işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve gelişmelerinden uzak kaldığı, 

mesleklerini güvenli bulmadıkları; başta Silikozis gibi pnömökonyoz hastalıklar olmak 

üzere, tozlu ortamda çalışmaları nedeniyle işlerinin birçok riski barındırdığı tespit 

edildi. 

 Anketimizde yer verdiğimiz öneriler kısmında; kot taşlama işçilerinin Kot 

taşlama işinin yaygın olarak yasal olmayan işletmelerde, sosyal güvence ve iş sağlığı ve 

güvenliği uygulamalarından uzak ortamlarda irca edildiği üzerinde yoğunlaşıldı. 

Ayrıca anket uygulanan 25 kot taşlama işçisinin gerek maddi gerek manevi olarak zor 

durumda oldukları ve desteğe ihtiyaçları olduğu tespit edildi. Silika tozu mağdurlarının 

son çağrısı ise şu an çalışan tüm kot taşlama işçilerinin derhal işi bırakması oldu. 

KAYNAKÇA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2011, Meslek Hastalıkları Rehberi, Ankara 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN  ACİL DURUM 

PLANLAMASI VE ÖNEMİ 

GİRİŞ 

İlk olarak sadece kadın ve çocukların çalışma yöntem ve şekillerini düzenlemek 

amacıyla ortaya çıkan iş sağlığı ve güvenliği önlemleri zaman içinde gelişen teknoloji 

ve değişen çalışma şartlarıyla birlikte her çalışanın sağlığını tehdit edebilecek unsurların 

artması nedeniyle daha geniş kapsama yayılmış ve tüm çalışanların sağlığını korumayı 

hedeflemiştir. Bu kapsamda; meydana gelmesi halinde can kaybına, fiziksel 

yaralanmaya veya kronik sağlık problemlerine neden olabilecek olayların önceden 

belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması iş sağlığının korunması adına oldukça 

önemlidir. Çalışanların sağlığını korumak amacıyla normal zamanlarda alınan rutin 

önlemler iş kazalarını belirli oranda kısıtlamış ve iş sağlığını korumayı belirli bir düzeye 

kadar sağlamıştır. Ancak iş sağlığının yaşanabilecek her durumda korunması söz 

konusu olduğundan hem olağan hallerde hem de acil durum ve afetlerde koruyucu 

önlemlerin alınması gerekmektedir. Acil durum ve afetler meydana geldiklerinde 

normal yönetim anlayışını ortadan kaldırarak kriz yönetimi aşamasına geçmeyi 

gerektirirler. Bu nedenle iş sağlığının acil durum ve afet hallerinde korunması normal 

zaman da korunmasından daha zor ve karmaşık bir yapıya bürünür. Yönetimin 

güçleştiği, hızlı ve doğru karar almanın gerektiği acil durum ve afet hallerinde iş ve işçi 

sağlığının korunması ancak; önceden hazırlanmış ve tatbikatlarla denenmiş olan acil 

durum planının uygulanması ile mümkündür. Bu nedenle her bir işletme veya işyeri 

çalışan sayısına ve diğer özelliklerine göre acil durum ve afetlerde tüm çalışanların 

görev ve sorumluluklarını belirleyen ve toplu davranış biçimlerini açıklayan yazılı bir 

acil durum planına sahip olmalıdır. 

Araştırmanın Modeli ve Önemi 

Bu araştırma kapsamında iş sağlığı ve güvenliği açısından acil durum planlaması 

konu alınmıştır.  

İş sağlığının afet ve acil durum hallerinde korunması, zarar verme potansiyeli 

olan olayların meydana gelmeden önce engellenmesi, engellenemeyen türlerinin ise 

zararlarının asgariye indirilmesi ile ilgili yürütülecek olan tüm çalışmalar acil durum 

planlaması kapsamında ele alınacağından bu çalışmaya konu alınan acil durum planı 

çalışan ve işverenler açısından hayati öneme sahiptir. Araştırma süresince alanla ilgili 
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taranan literatür ve yapılan incelemelerde; iş sağlığı ve güvenliği açısından acil durum 

planlamasının önemini ortaya koyarak örnek acil durum planı uygulamasını konu alan 

bir çalışmaya ulaşılamadığından çalışmanın alanla ilgili literatür boşluğunu dolduracağı 

düşünülmektedir. Çalışmanın amacı işyerlerinde acil durum planlamasının önemini 

ortaya koyarak bu planların hazırlanmasını sağlamak ve uygulatmak, acil durum ve 

afetin meydana gelmesi halinde iş sağlığının korunması amacıyla acil durum planı 

kapsamında doğru davranışlar sergileyebilen çalışan ve işverenlere kavuşmaktır. Bu 

çalışmanın sonucunda iş sağlığı açısından güvenli yaşam kültürünün yaygınlaşması 

hedeflenmiştir.  

Yöntem 

Bu çalışma nitel araştırma yönteminden yararlanılarak tasarlanmıştır. Çalışma 

kapsamında öncelikle “Türkiye Afet Müdahale Planı” ve “Bingöl Afet Müdahale Planı” 

taranmış olup kurumların afet ve acil durumlara karşı hazırlıkları saptanmıştır. Ayrıca 

Bingöl ilinde bulunan resmi ve özel kurumların acil durum planları incelenerek mevcut 

durumları tespit edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliğinin acil durum ve afet hallerinde 

korunması kapsamında kurumsal hazırlıkların incelendiği bu çalışmada Bingöl Devlet 

Hastanesi, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile İl Afet ve Acil 

Durum Müdürlüğünün alanla ilgili hazırlık düzeyleri belirlenerek, doğru ve 

uygulanabilir bir acil durum planının taşıması gereken özellikler ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler 

İş Sağlığı, Acil Durum, Acil Durum Planı, İş Sağlığı Güvenliği Açısından Acil 

Durum Planlaması 
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GSM İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 
 

ÖZET 

 

GSM sektörü dışarıdan bakıldığında çok bilinen neredeyse herkes tarafından 

kullanılan bir sektör gibi gözükmesine rağmen,maalesef çalışma şartları, tehlikeler ve 

riskler bakımından bilinmeyen bir sektördür. Ülkemizde iş kazaları bakımından basın ve 

medyada ismi geçmeyen bir sektördür.Tabi ki böyle olunca sanki bu sektörde iş 

güvenliği sağlanmış gibi toplumda yanlış bir algı oluşmaktadır.Gsm sektörü de tehlike 

bakımından diğer sektörlerden geri kalmaya ve bir çok iş kazasının yaşandığı bir 

sektördür.Bu sektör de yoğun iş kazaları ve ölümler yaşanmaktadır.Yaptığımız çalışma 

ile Gsm sektöründeki güvensiz çalışma ortamları konusunda toplumda bir farkındalık 

yaratmak ve böylece toplumda iş güvenliği kültürünün oluşmasına ve gelişmesine katkı 

sağlamak amaçlanmıştır.Çalışma derleme şeklinde bir çalışmadır. Çalışma bu sektörde 

daha önce bu konuda fazla bir çalışma yapılmadığı için kendinden sonra yapılan 

çalışmalara bir yol gösterici olacaktır.Çalışmada iş kolundaki tehlikeler ve riskler 

belirtilmiş olup bu konudaki ILO sözleşmelerinin ışığında ülkemizdeki bu sektördeki 

durumun değerlendirilmesi yapılıp bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Gsm sektöründe iş güvenliği, Gsm sektöründe iş kazaları, 

Gsm sektöründe ülkemizin durumu. 

 

GSM COMMUNICATION SYSTEM SAFETY 

ABSTRACT 

Although GSM sector is mostly known and used almost by everyone,it is 

usfortunately unknown in terms of working conditions,dangers and risks.It is a sector 

which isn’t mentioned with work accidents in the media in our country.Of course,this 

situation creates a false perception in society as if job security has been ensured in this 

sector.GSM sector is a which doesn’t stay back from the other ones in terms of danger 

anda lot of work accidents happen.In this sector,intersive work accidents and deaths 

take place.With this study,it is aimed toraise awareness in the subject of unsafe working 

environments in GSM sector and so contribute to the establishment and development of 

job security culture in society.The study is the one in the form of compilation.This study 

will be a guide for subsequent ones because there aren’T many studies bafore on this 

subject in the sector.In the study,dangers and risks in the business line have been stated 

and the situation of the sectorin our country has been evaluated in light of ILO contracts 

in order to reach a result. 

Key words: job security in GSM sector,work accidentsin GSM sector,our 

country situation in GSM sector. 
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   1.GSM İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 

         1.1. GSM NEDİR? HAYATIMIZDAKİ YERİ NEDİR? 

         Gsm sektörü insanların yoğun olarak çalıştığı geniş istihdam olanakları sağladığı 

ve maddi hacmi nedeni ile dünyada ve ülkemizde ekonomik gelişim sürecinde öncül 

olarak nitelendirilen sektörlerden biridir.GSM (Global System for Mobile 

Communications) Önceleri Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi'nin 

(Groupe Spéciale Mobile) isimli alt kuruluşunun ismini taşıyan GSM, daha sonraları 

sistemin küresel bir büyüklüğe erişmesiyle yeni adıyla anılmaya başlandı. En yaygın 

olan cep telefonu standardı olarak 212 ülkede iki milyardan fazla insan tarafından 

kullanılmaktadır. En kullanışlı özelliklerinden birisi kullanıcıların aynı hat ile değişik 

ülkelerden görüşme (roaming) yapabilmeleridir. 

          Bilindiği gibi ülkemizde 3 GSM operatörü bulunmaktadır. Turkcell Vodafone 

Avea. Günümüzde herkes yaşlısı genci  cep telefonu kullanmaktadır. Artık olmazsa 

olmaz haline gelmiştir.GSM sektörünün görünen yüzü abone merkezleri,tv reklamları 

görünmeyen yüzü de alt yapı ve baz istasyonlarıdır.İnsanların baz istasyonlarına 

tepkileri de ayrı bir durum.Ama şu bilinmelidir ki bu baz istasyonları sağlık 

bakanlığının onayı olmadan hiçbir yere kurulamaz.Sağlık açısından kanıtlanmış 

herhangi bir durum söz konusu değildir.Ama psikolojik durum da görmezden 

gelinemez.Ülkemizde ki alt yapıda işleyiş sistemi de Avrupa da kilerle aynı 

şekildedir.İnsanlar genelde cep telefonunun çalışma prensiplerini merak etmezler.Bir 

insanın sesi nasıl 7 sn de dünyanın diğer ucundan duyulur nasıl görüntülü konuşulabilir 

bunları merak etmezler.Genelde fatura ödeyip veya lira yükleyip hayatlarını 

sürdürürler.Bilmek zorunda da değiller zaten.Çoğu insan baz istasyonunun ne demek 

olduğunu bile bilmiyorken bu sektörde hayatını kaybeden çalışan sayısı da 

azımsanmayacak kadardır. 

           1.2. SEKTÖRDEKİ İŞ KAZALARI VE YARALANMALAR 

           Yüksekten düşüp hayatını kaybedenler, bir baz istasyonu arızasına giderken 

yolda trafik kazası yapıp hayatını kaybedenler,elektriğe çarpılıp hayatını kaybedenler 

gibi.6 yıldır gözlemlenen sadece Diyarbakır bölge de 3 kişinin hayatını kaybetti( 2 si 

elektrik çarpması biri trafik kazası) ve sayısız iş kazasının meydana geldiği 

biliniyorç.Her ailenin ortalama 4 kişiden oluştuğunu düşünürsek demek ki 12 kişi bu 

durumdan sosyolojik psikolojik ve ekonomik yönden etkilenmektedir.Diğer bölgelerde 

yaşanan iş kazaları ve ölümleri siz tahmin edin.Bu ölümler kader değil sermaye 

sahiplerinin kar hırsından kaynaklanmaktadır. 

İş veren kendince önlemleri aldığını gereken eğitimleri verdiğini söyler.Ama öte 

yandan işlerin yetiştirilmesi için yapılan baskıyı görmezden gelir.Örneğin bir işçi günde 

11 saat ten fazla çalışamaz çalıştırılırsa diğer gün izinli olması gerekir.Ama gerçekler 

öyle değil.İşçilerin günlerce eve girmediklerine şahit olduğumu biliyorum. 

Yaşanan iş kazalarının da büyük bölümü dikkatsizlik,uykusuzluk,yorgunluk ve 

fazla çalışma sonrası gerçekleştiğini düşünüyorum. 

http://standart.nedir.com/
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         2014 TURKCELL’e ait firmalara bağlı çalışanlar için iş kazası istatistikleri 

aşağıdaki gibidir; 

17 BÇO 

ARALIK 

2014 

Yaralanmalı (Majör) 

Uzun Tedavi Gören 

Ölümlü 

5 9 3 

 

Buda 290 gün kayıp güne denk gelmektedir. İş görmezlik raporu vs. 

1.3. BÖLGEMİZDE Kİ TURKCELL BAZ İSTASYONLARININ  

       İSTATİSTİK DURUMU        

        Bölgemiz de ki Turkcell operatörüne ait baz istasyonlarının istatistik durumu 

aşağıda ki gibidir: 

İL Sayı 

ADIYAMAN 105 

BATMAN 98 

BINGOL 80 

DIYARBAKIR 409 

ELAZIG 165 

MALATYA 235 

MARDIN 140 

SANLIURFA 245 

TUNCELI 34 

Genel Toplam 1511 

   

           Bu sayı tüm Türkiye için 30500 dür.Elazığ için örnek verecek olursak Elazığ da  

Turkcell operatörüne ait 165 adet baz istasyonu vardır ve bunların çalışmasının devam 

etmesi için bakım onarımı için çalışan ekip sayısı 2 dir.Şöyle bir düşünün aynı anda 20 

farklı baz istasyonunda arızanın geldiğini düşünürsek çalışan 2 ekip nasıl yetişecek ve 

nasıl mesai saatlerine uyacak.Sürekli şirket yönetiminden gelen baskı fazla çalışmadan 

gelen yorgunluk,dikkatsizlik,istenmeyen kazalara bu kazaların   bazıları da ölüme neden 

olduğuna şahit oluyoruz. Sonrada bunun adı iş kazası oluyor. Oysa ki kaza ben 

geliyorum diyor. 
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          Bunların önüne baz istasyonu sayısına göre yeterli ekip kurulması veya vardiya 

sistemi getirilerek geçileceğini  düşünüyorum.Tabi buda iş verene ekstra masrafa mal 

olduğu için pek sıcak bakılmıyor.Bu nedenle iş kazaları meydana geliyor.Burada 

çalışanların eksikliklerini de görmezden gelemeyiz.Kurallara uyamama gibi.Arabaya 

binerken emniyet kemerini arkadan baglarlar trafık polisini görunce takarlar kendılerıne 

verılen kişisel koruyucu donanımları  kullanmazlar. Gecen yıl bir baz istasyonunun 

kulesinde çalışma yapılırken aşağıda çalışan arkadasımız baret takmadığı için küçük bir 

cıvata yukarıda ki çalışan tarafından düşürülünce arkadasımızın gözüne isabet etti ve bir 

gözü görmez hale geldi.Bunlar sadece benim çalıştığım dönemde başımdan geçen şahit 

olduğum olaylar. Bunlar kayıt altında olanlar. Ülkemizde  bir çok iş yerinde sigortasız 

işçi çalıştırıldığını  ve kayıt dışı iş kazalarına maruz kaldıklarını biliyoruz. 

          Özellikle yüksekten düşme sonucu oluşan kazalarda(baz istasyonlarının 10m ile 

110m uzunluğunda olduğunu düşünürsek)   birçok çalışan yaşamını yitirmekte veya iş 

göremez hale gelmektedir. 

1.4. İŞ KAZALARI NASIL ÖNLENEBİLİR? 

            Yaşanan iş kazalarının önlenmesi için işe uygun işçi çalıştırılması 

gerekmektedir. Gerekli sertifikaları olan kişiler çalıştırılmalıdır.Yükseklik korkusu 

olmayan kişiler çalıştırılmalıdır.ama ne yazık ki işe alım yapılırken ki mülakatta kişiye 

sordugumuzda yükseklik korkun varmı dıye kişi yok calısabılırım gibi cevaplar  verir 

işe  girmek için.ama işe girdikten sonra ben korkuyorum çıkamıyorum gibi davranmaya 

başlarlar. Bu da iş kazalarına sebeb oluyor. İkinci bir önemli konu ise EKAT (elektrik 

kuvvetli akım tesisi) belgeli kişi çalıştırılması.bu belgeye sahip olmayan kişilerin 

sektörde saha elamanı olarak çalıştırılmaması gerekmektedir.Gsm sektörüde elektrikle 

direk bağlantılı olduğu için son derece önemlidir. Bu belge TEDAŞ’ın onayladığı 

ERZİNCAN ve ANKARA GÖLBAŞI eğitim merkezleri tarafından verilmektedir. Bu 

eğitim toplamda 30 iş günü sürmektedir.bunlardan ilk 5 günü iş güvenliği sonraki 25 

gün ise elektrik ile ilgili konular içeren  hem pratik hemde teorik bir eğitim olarak 

verilmektedir. İş kazalarını temelinden önlemek yada en aza indirgemek için bu 

konulara dikkat etmek gerekmektedir. 

SONUÇ 

Ülkemizde iş kazalarından ölümler sosyal bir problem olarak varlığını devam 

ettirmektedir. Sayısal olarak inşaat sektörü,ölümlü iş kazalarında da maden sektörü 1. 

sırada yer almaktadır. Ulusal basında yeterince yer almamasına rağmen GSM 

sektöründe de iş güvenliğinin yeterince sağlanamaması önemli bir problemdir. Bu 

sektörde görülen iş kazalarının sebepleri arasında yüksekten düşme ve elektrik akıma 

kapılma olarak bilinmektedir. Bu her iki sebep de eğitim artı bazı tedbirlerle üstesinden 

gelinecek problemlerdir. Buna rağmen kazaların devam etmesi iş verenlerin 

ihmalkarlıklarından kaynaklanmaktadır. Devlet kurumları daha iyi bir denetimle (sadece 

ceza kesme anlayışına denetimden vazgeçerlerse) problemlerin büyük bir kısmı 

kendiliğinden hallolur. 
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Bu çalışmanın yapılmasında ki amaç sadece birazda olsa dikkatleri GSM 

sektörüne çekmek,insanların bakış açısını değiştirmektir..Gsm sektöründe ki iş 

güvenliği üzerinde araştırma yapılmamış bakir bir konudur. Bu konuda arastırma 

yaparak toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesi sağlamak amaçlanmıştır. 

İş kazası olmayan, çalışanların yaptığı işten mutlu olduğu bir çalışma yaşamı dilerim. 

Önlemek ödemekten daha az maliyetli ve insancıldır. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE ETİK YAKLAŞIM 

1. GİRİŞ 

Etik en genel anlamda ahlaki açıdan doğru - yanlış ya da iyi - kötü ile ilgilidir. 

Etik ilkeler ve kurallar toplumun birleştiricileri olarak ortak yaşamı mümkün kılar, 

toplum düzenini sağlarlar. İş etiği ise etiğin bir alt kümesi olarak, iş dünyasındaki etik 

sorunları inceler, davranışlara rehberlik etmek üzere kurallar geliştirmeyi amaçlar. 

birey/çalışan düzeyindeki davranışların etik boyutları ile ilgilenir. 

Çalışma etiği bir toplumda işe ve çalışmaya ilişkin değerler ve tutumlardır. 

meslek etiği ilkeleri genellikle toplumsal kültür ve değerlerden bağımsız olup, 

evrensellik arzeder.  

Son 40 yılda tüketicilerin farkındalık ve duyarlılık düzeyleri yükselmiş, tüketici 

örgütleri daha bilinçli ve güçlü duruma gelmiş; çevreci kuruluşlar işletmecileri 

zorlamaya başlamış; 

2000’lerde ABD’de iş etiği dersi olmayan işletme fakültesi programı kalmamış, 

Avrupa’da iş etiği kürsüleri benzer bir yoğunluğa ulaşmıştır. Ayrıca, 2000’lerde iş etiği 

ile ilgili önemli kuruluşlar da faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu merkezlerin pek çok 

ülkede şubeleri kurulmuş ve küresel boyutta uygulama ağırlıklı çalışmalar yürütülmüş, 

forumlar, toplantılar düzenlenmiştir. Bu yaygınlaşmaya örnek olarak, Japon İş Etiği 

Araştırmaları Derneği, Kore İş Etiği Enstitüsü, Latin Amerika İş Etiği Ağı/Branşı, 

Afrika İş Etiği Ağı, 

1970 ve 1980’lerde ABD’deki gelişmeler ile 1980 ve 1990’larda küreselleşme, 

demokratikleşme ve insan hakları hususundaki gelişmeler, etik ve sosyal sorumluluk 

konularını güncel ve popüler hale getirmişken, 1980’ler ve 1990’larda Türkiye’deki 

yolsuzluk ve rüşvet skandalları, kontrolsüz ve keyfi kamu harcamaları ve popülist 

nitelikli kamu destekleri “temiz toplum” çağrılarına yol açmıştır.  Önce iş güvenliği 

değil, işçinin güvenliğidir. Siz yerüstünde rahat yaşayın diye biz yer altında can 

veriyoruz 

Günümüzde, gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında, ülkemizde iş etiğinin çağdaş 

niteliği ile nispeten yeni olduğunu, ancak 2000’li yıllarda önemli gelişmeler 

kaydedildiğini söylemek mümkündür. Türkiye’de iş etiğine dair gelişmelere 

bakıldığında gerek siyasetin nüfuz alanını daraltmak, gerekse de özelleştirilen bazı 

sektörlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacıyla, SPK, RK, BDDK, EPDK, TKve 

KİK gibi bağımsız düzenleme ve denetim kurullarının kurulması önemli bir yer 

tutmaktadır.İş sağlığı profesyonelleri için Uluslararası Etik Kuralların temel aldığı ilke 

ve değerler aşağıdaki 3 başlıkta özetlenmiştir: 

1. İş sağlığının amacı, işçilerin bireysel ve toplu olarak sağlığına ve sosyal refahına 

yönelik hizmetlerin sunulmasıdır. İş sağlığı uygulaması en yüksek profesyonel 

standartlara ve etik ilkelere göre gerçekleştirilmelidir. İş sağlığı profesyonelleri, 

çevre ve toplum sağlığına katkıda bulunmalıdır. 



190 
 

 

2. İş sağlığı profesyonellerinin görevleri arasında, işçinin yaşamını ve sağlığını 

koruma, insan onuruna saygı ve iş sağlığı politikaları ile programlarında en yüksek 

etik ilkeleri geliştirme yer alır. Profesyonel davranış, dürüstlük, tarafsızlık, sağlık 

verilerinin gizliliğini ve işçilerin özel bilgilerini korumayı da içermektedir. 

3. İş sağlığı profesyonelleri, görevlerini yerine getirirken tam profesyonel bağımsızlığa 

sahip olması gereken uzmanlardır. Görevleri için gerekli olan yeterliliği edinip 

sürdürmeli ve işlerini doğru uygulamayla ve profesyonel etik kurallara uygun 

biçimde yürütmelerini sağlayacak koşulları talep etmelidirler. 

İş sağlığı çalışanlarının görevleri ve yükümlülükleri;  

1. Amaçlar ve danışmanlık rolü  

2. Bilgi ve uzmanlık    

3. Politika ve program geliştirilmesi  

4. Önleme ve hızlı hareket etmenin vurgulanması   

5. İyileştirici eylemlerin izlemi 

6. Güvenlik ve sağlık bilgileri   

7. Ticari sırlar           

 8. Sağlık izlemi  

 9. İşçiyi bilgilendirme  

10. İşvereni bilgilendirme     

11. Üçüncü kişilere yönelik tehlike  

12. Biyolojik izlem ve araştırmalar   

13. Sağlığın desteklenmesi    

14. Toplumun ve çevrenin korunması  

15. Bilimsel bilgiye katkı  

16. Yeterlilik, doğruluk ve tarafsızlık  

17. Profesyonel bağımsızlık  

18. Eşitlik, ayrım gözetmeme ve iletişim  

19. İş sözleşmelerinde etik hüküm  
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20. Kayıtlar ICOH İLKELERİ   

21. Tıbbi gizlilik  

22. Toplu sağlık verileri  

23. Sağlık profesyonelleriyle ilişkiler  

24. Suiistimalle mücadele  

25. Sosyal taraflarla ilişkiler  

26. Etiği destekleme ve denetim. 

İSGB ve OSGB’ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak 

amacıyla; e) İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları 

ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri 

sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık 

dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından, sorumludurlar. 

Tıbbi Gizlilik : 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. 

Bakım ve Onarım İşlerinde En Çok Rastlanan Kaza Türleri: 1- Elektriğe çarpılma; 

2- Hareketli kısımlarda (kayış-kasnak sistemleri, dişli, kaplin, operasyon 

noktalarında) yaralanma; 3- Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme 

ve boğulmaların meydana gelmesi; 4- Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana 

gelen kazalar; 5- Düşme şeklindeki kazalar; 6- Kişisel koruyucu malzemelerin 

(baret, eldiven, ayakkabısı gibi) kullanılmamasından meydana gelen kazalar; 

Bakım Onarım Faaliyetleri Sırasında Alınması Gerekli Tedbirler: 1- Tamir bakım 

işinin planlı yapılması, beklenmedik arızalar için de plan yapılması, 2- Gerekli 

yerlerden izin alınması (İzinlerin yazılı belgeye dayandırılması), 3- İzin veren 

makamların gerekli tedbirleri alıp izin vermesi 4- Bakım onarım ekibinin işe 

başlamadan önce gerekli tedbirleri alması, 5- Onarım süresince tedbirli çalışması, 6- 

İşin sonunda gerekli tedbirleri alması, 

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA 

YÖNETMELİK, 

 Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre; - 

Kişilerin varlığını algılamak amacıyla tasarımlanmış koruyucu tertibatlar, 
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-Makinanın çalışması sırasında, kişileri makinanın hareketli parçalarından korumak 

amacıyla tasarımlanmış mahfazalar ve koruyucu tertibatlar, 

-Kaldırma makinalarında yükleme ve hareket kumandasını izleme tertibatları, 

- Kişileri koltuklarında tutan bağlama sistemleri, 

- Acil durum durdurma tertibatları, 

-Potansiyel olarak tehlike oluşturan elektrostatik elektrik yüklerinin birikimini 

önleyecek, boşaltma sistemleri, 

-Gürültü ve titreşim emisyonlarını azaltan sistemler ve tertibatlar, 

-Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapılar (ROPS), 

- Düşen Nesnelere Karşı Koruyucu Yapılar (FOPS), 

- Çift el kumanda tertibatları. 

İş Ahlakı İlkeleri 

İş etiği kuralaları :dürüstlük,gizlilik, çıkar çatışması,ve sorumluluklarımızdır. 

Dürüstlük,Hukuka Saygı,Çalışma Ortamı ve Çalışanlar,Siyasi Partilerle İlişkiler,Bilgi 

Elde Etme, Kullanma ve Saklama,Çevre 

İş sağlığının amacı, işçilerin sağlığını korumak ve desteklemek, çalışma kapasitesi ve 

becerisini güçlendirmek, geliştirmek sağlık durumlarına bakarak işçilerin 

yeterliliklerine bakarak onları uyarlamak düzenlemek herkes için güvenli çalışma 

ortamı yaratmak ve bu ortamı sürdürmek 

İş sağlının geniş bir çalışma alanı vardır. İşten kaynaklanan zararları ödemeyi amaçlar. 

Etik Açıdan Karar Verilirken İzlenecek Yol ve Yöntemler : 

1. Olayı, Kararı ve Problemi Belirlemek 

 Sizden yanlış olabileceğini düşündüğünüz bir şey mi yapmanız istendi? 

 Kordsa Global veya iş ortaklarında potansiyel olarak yasal olmayabilecek veya iş 

yapma etiğine uymayan bir durumdan haberdar mısınız? 

 Bir karar vermeye çalışıyor ve iş yapma etiğine uygun olarak nasıl davranmanız 

gerektiği konusunda şüpheleriniz var mı? 

2. Karar Vermeden Önce Düşünün 

 Problemi veya sorunuzu açıkça belirlemeye çalışın ve özetleyin 
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 Neden bir ikilem olduğunu kendinize sorun 

 Seçenekleri ve sonuçları düşünün 

 Kimlerin etkilenebileceğini düşünün  

 Başkalarına danışın  

3. Bir Hareket Planı Üzerinde Karar Verin 

 Sorumluluklarınızı belirleyin  

 İlgili tüm gerçekleri ve bilgileri gözden geçirin 

 Uygun şirket politikalarına, porsedürlerine ve profesyonel standartlara başvurun  

 Riskleri değerlendirin ve nasıl azaltabileceğiniz konusunda düşünün 

 En iyi hareket etme planını oluşturmaya çalışın 

 Başkalarına danışın 

 4. Kararlarınızı Test Edin 

 Etik açıdan sorulması gereken soruları gözden geçirin 

 Şirketin temel değerleri çerçevesinde kararlarınızı gözden geçirin  

 Şirket politikalarını, kanunları ve profesyonel standartların dikkate aldığınıza emin 

olun 

 Başkalarına danışın ve görüşlerini planladığınız hareket planı içerisinde değerlendirin  

5. Kararlılıkla Devam Edin 

 Kararınızı gerekçelerinizle birlikte ilgili kişilerle paylaşın 

 Öğrendiklerinizi paylaşın 

 Başarı hikayenizi ilgili diğerleriyle paylaş 

 Etik Kurul Çalışma İlkeleri:  

(i) Bildirim ve şikayetler ile, bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini gizli 

tutar. 

(ii) Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütür.  

(ii) (iii) Soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan 

birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece 

soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir. 
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(iii) (iv) Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve 

belgeler tutanağa eklenir.  

(iv) (v) Tutanak, CEO ve Global/Lokal Etik Kural Danışmanı veya Etik Kurul 

Başkanı ve Üyeleri tarafından imzalanır.  

(v) (vi) Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri 

şekilde ulaşılır. 

(vi) (vii) Global/Lokal Kural Danışmanı ve/veya Etik Kurul’un aldığı kararlar 

derhal uygulamaya konulur.  

(vii) (viii) Sonuç hakkında ilgili kişi, bölümler ve mercilere bilgi verilir.  

(viii) (ix) Etik Kurul ve Etik Kurul Başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki 

görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve 

organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden 

hareket ederler. Kendilerine konu hakkında baskı ve telkin yapılamaz. 

(ix) (x) Etik Kurul veya Global/Lokal Etik Kural Danışmanı gerekli gördüğü 

takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik 

prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan 

faydalanabilirsiniz.  

Sonuç ve öneriler: 

Kusursuz bir iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamasının yalnızca ölçümler yapmak ve 

hizmet sağlamak olmadığı; işçileri koruyan, bakımını ve gelişimini sağlayan bir 

bakış açısıyla işçilerin sağlığına ve çalışma kapasitesine özen göstermektir. Bu daha 

iyi bir şekilde açıklanmalı ve bu durum analiz edilmelidir. İş sağlığında bu özen ve 

geliştirici yaklaşım; koruyucu,geliştirici, ve tedavi edici sağlık hizmetleri,ilk yardım 

ve rehabilitasyon ve gerektiğinde tazminat ödemesi , iyileşmesi sonrası iş ortamına 

yeniden katılmayı da içeren kapsamlı ve tutarlı bir anlayışla,işçilerin sağlığına insani 

ve sosyal gereksinimlerine yer verir. Benzer olarak iş sağlığı, iş güvenliği, çevre 

sağlığı, kalite yönetimi ve ürün güvenliği ve konrol  toplum sağlığı ve güvenliğinin 

göz önünde bulunmasının önemi ortaya çıkacaktır. 
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TÜRKİYE’DE İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI VE BU 

NEDENLERLE ÖLEN İŞ GÖREMEZLİK SAYILARININ 

İLLERDEKİ VE İŞ KOLLARINDAKİ, SİGORTALI İŞÇİ VE 

İŞYERİ SAYILARINA GÖRE STANDARDİZE EDİLEREK 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

  

ÖZET  

 

İş Güvenliği ve İş sağlığı Yönetim Sistemlerinde veri tabanları gün geçtikçe 

daha önemli bir hal almaktadır. Kalite standartlarının temel şartı olan bu veri 

tabanlarının işletme bazında tesisi gayet kolaydır. Ama ülke çapında gerekli istatistikler, 

yeteri düzeyde tutulmadığından, bazı önemli terminlerin tanımında (Meslek Hastalığı 

tanımı gibi) eksiklikler oluşmaktadır. Bu çalışmamızda 2013 yılı ÇSGB’nin SGK 

istatistik yıllıkları incelenmiş, iş kazası, meslek hastalığı, bu nedenlerle ölen ve iş 

göremezlikleri sayıları, illerdeki ve iş kollarındaki, sigortalı işçi ve işyeri sayılarına göre 

standardize edilerek değerlendirilmiştir.  

Elde edilen verilerde, ilk on ilimiz sıralanmış, yapılan sıralamalarda, 

alışılagelmiş bilgilerin dışında sonuçlar bulunmuştur. Özellikle meslek hastalığı gibi 

çok güvenilir olmayan istatistik bulgularındaki bu sıra dışılık, izah edilmeye veya diğer 

istatistik verilerden ipuçları aranılmaya çalışılmıştır. 

Sonuç olarak, rastlanılan eksiklikler ve yanlışlıklar ışığında, iyi bir İş Sağlığı 

(Çalışanların sağlığı ve güvenliği) veri tabanı hazırlamanın, İSG konusunda yasa 

çıkarmaktan daha önemli olduğu kanaatine varılmıştır. 

Ülkemizin, güvenilir verilere ihtiyacı vardır. Bu güvenilir verileri sağlayacak 

veri tabanlarının oluşturulması için hiç vakit kaybetmeden harekete geçilmelidir. İş 

Kazalarını ve Meslek hastalıklarını önlemenin tek yolu, nedenlerini iyi ölçmek ve 

değerlendirilmekle olur. Bu doğru değerlendirme ise, ancak güvenilir veri tabanlarının 

oluşturulmasıyla mümkün olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası, Meslek Hastalığı, İş 

Göremezlik, Standardizasyon 
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BAYAN AKADEMİSYENLERİN MEME KANSERİNE İLİŞKİN 

SAĞLIK İNANÇLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

  

Giriş: Meme kanseri, Dünya’da kadınlarda görülen tüm kanserler arasında ¼ 

oranı ile ilk sırada; kadın ve erkek birlikte değerlendirildiğinde ise akciğer kanserinden 

sonra 2. sırada yer aldığı ve kanserden ölüm nedenleri arasında 5. sırada olduğu 

görülmektedir. Meme kanserinin, kadınlarda yaşam boyu görülme riski %12,3’tür ve 

her 8 kadından 1’inde meme kanseri gelişme riski vardır. Mortalite ve morbidite oranı 

oldukça yüksek olan meme kanserinde  erken tanı  mortalite ve nüks oranının 

düşmesine yol açar. Birincil korunma mümkün olmadığı için ikincil korumada erken 

tanı önemlidir. Meme kanseri erken teşhisinde kullanılan yöntemler kendi kendine 

meme muayenesi, hekim tarafından yapılan fizik muayene ve mamografidir. Düzenli 

olarak yapılan muayene ve taramalar yardımıyla meme kanserine erken tanı konulduğu 

taktirde beklenen yaşam suresi 

uzatılabilmekte ve bazen de tamamen iyileşme sağlanabilmektedir. Bu bakımdan 

kadınların erken tanının önemini bilmeleri ve bu yönde bilgilendirilmeleri 

gerekmektedir. 

 

Gereç ve yöntem: Çalışma Bingöl Üniversitesinde çalışan akademisyenlerde 

yürütülmüştür. Veriler anket formu ve Champion’ un meme kanseri taramalarında 

sağlık inanç ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin 6  alt grubu bulunmaktadır ve her biri tek 

başına puanlanmaktadır. Puanların yükselmesi, duyarlılık ve önemsemenin arttıgını, 

yarar algısı için yararların, engel algısı için engellerin, saglık motivasyonu için saglık 

motivasyonunun ve öz-etkililik için öz etkililigin yüksek algılandıgını ifade 

etmektedir.Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerle  t testi 

kullanılmıştır.  

 

Bulgular: Akademisyenlerin yaş ortalamaları 30.6±4.7’dir. % 48.3’ü evli, 

%75’inin eğitim düzeyi yüksek lisans ve üstüdür. Kendi kendine meme muayenesi 

yapma oranı %56.7, doğru zamanda yapma oranı ise %17.6’dır. Kendi kendine meme 

muayenesi yapan akademisyenlerin engel puan ortalamaları düşük, özetkililik puan 

ortalamaları yüksektir (p<0.05). Ailesinde meme kanseri öyküsü olan kadınların sağlık 

motivasyonu puan ortalamaları yüksektir (p<0.05). Akademisyenliğin mesleki açıdan 

meme kanseri riskini artırdığını düşünenlerin duyarlılık puan ortalamaları anlamlı 

olarak yüksektir.  

 

Sonuç ve Öneriler: Akademisyenlerde kendi kendine meme muayenesi 

uygulamasının az oduğu ve yapanların doğru zaman ve doğru sıklıkta yapmadığı tespit 

edilmiştir. Bilgi ve tutumlarını değiştirecek çalışmalara önem verilmelidir.  
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İŞYERLERİNDE KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN 

KULLANIMI İÇİN ETKİN YÖNETİM SİSTEMİNİN 

OLUŞTURULMASI 

ÖZET 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yürürlüğe girmesi ile beraberinde işletmelerin 

tehlike unsurlarının belirlenmesi ve doğru önlemlerin alınması ile beraberinde kişiye 

yönelik olan kişisel koruyucu donanımlarının da doğru belirlenmesi ve temini önem 

kazanmıştır. Kişisel koruyucu donanımlar işyerinde ortaya çıkabilecek tehlikelere karşın 

çalışanın etkilenmesini azaltmak ve/veya etkilenmesini ortadan kaldırmaya yönelik 

olarak kullanımı ön görülmüştür. Bu nedenledir ki işyerlerinde kişisel koruyucu 

donanımların kullanımının ön görüldüğü işlerde tedariğinden başlayarak kullanıma 

kadar olan sürecin doğru bir yönetim modülünün oluşturulması ve işletilmesi büyük 

öneme sahiptir. 

İşletmelerde işe bağlı ortaya çıkabilecek etkilerin kişi üzerindeki tehlike 

varlığının yönetilmesine yönelik alınan önlemlerin değerlendirilmesi, sistem kurulması 

ve kendi kendine yöneten sistemlerin yaratılmasının sağlanmasının gereğini ulusal ve 

uluslararası yasal mevzuatlar ışığında görmekteyiz. İşletmelerde kişisel koruyucu 

donanımlar kişiye yönelik korunma olup toplu korunma önlemlerinden sonra gelmesine 

karşın, işletmelerde bu hususun önemi ön planda görülmektedir. Ayrıca ulusal ve 

uluslararası yasal mevzuata uygun bir şekilde tedariği sonrasında kullanımın 

sağlanmasına yönelik çözümler geliştirilmesi üzerinde durulmalıdır. Özellikle 

işletmelerde kullanılan kişisel koruyucu donanımların amacına uygun kullanılabilmesi 

adına; seçimi, tedariği, kullanım prensiplerinin belirlenmesi, işyerlerine uygun donanım 

sağlanmasına adına sistemsel çözümlemelerin sağlanması şarttır. Kişisel koruyucu 

donanımlar ile ilgili olarak işveren, yenilenen yasal mevzuatın getirdiği en önemli 

yaklaşım anlayışı ile proaktif bir çalışmayı işyerinde sağlamayı ve kazandırmayı 

amaçlamak durumundadır. Kişisel koruyucu donanımların çalışma sahasında 

kullanımını amaçlamak adına, sistemsel çözümler üretmek, yerinde uygulamalarla 

destelemek sorumluluk bilinci ile sürdürülebilir işyeri yönetimini çalışmalarında 

kazandırabilir ve olumlu katkı sağlayabilir.  

Çalışmada iş sağlığı ve güvenliği adına bir işletmede kişisel koruyucu donanımı 

işletmede kullanımının sağlanabilmesi için uygun sistem çözümüne yönelik yasal 

mevzuatın getirdiklerinin işletme modeli uygulamasının işyerleri için bir model 

oluşturacağı vurgulanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Tehlike, Risk Değerlendirme, Risk 

Azaltma, Kişisel Koruyucu Donanım. 
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RİSK DEĞERLENDİRMELERİNDE YAPILAN HATALAR VE 

KULLANILMASI GEREKEN YÖNTEMLER  

 

ÖZET 

 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde işyerinde tehlikelerin tespiti 

büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde tehlikenin tespiti ve söz konusu tehlikelerin riske 

dönüşmeden ortadan kaldırılmasına yönelik risk değerlendirme faaliyetleri günümüzde 

iş sağlığı ve güvenliğinin en öncelikli konularından birini teşkil etmektedir. 2003 

yılında yürürlüğe giren İş Kanunu’na bağlı yönetmeliklerde risk değerlendirilmesine yer 

verildi. Ancak 2003 ile 2012 yılları arasında yeterli düzeyde bilgi verilme faaliyeti 

yapılmamıştır. 2012 yılında yürürlüğe giren müstakil iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve 

bu kanunun 10. ve 30. maddelerini kapsayan risk değerlendirme yönetmeliği yayınlandı. 

6331 sayılı kanun ve buna bağlı çıkan yönetmelik arasında bile çelişkiler 

bulunmaktadır. Tehlike ve risk kavramlarının izah edilmesi gerekmektedir. Prensipleri, 

çalışma yöntemleri, standartları, sistemleri, sorumluları, sigortaları farklı olan iş 

güvenliği, iş sağlığı ve çevre sağlığı kavramlarının ayrı ayrı ele alınmaması, çok büyük 

hatalar çıkaracaktır. Bu üç farklı yönetim sistemine ait tehlikelerin aynı formatta 

değerlendirilmemesi gerekmektedir. Üretim riskleri ile çalışanların sağlığı risklerinin 

farklı düşünülmesi gerekmektedir, üretim güvenliğinde, ‘‘Kabul edilir Risk’’ vardır, 

fakat çalışanların sağlığına gelebilecek zararlar konusunda alınacak önlemlerde, böyle 

bir kabullenme olamaz. Çalışma ortamında bu üç yönetim sistemine farklı tehlike 

değerlendirme yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Çalışma ortamının 

değerlendirilmesinde (Risk=Olasılık*Şiddet) hatalı formül kullanılmaktadır.  Bu hatalı 

formülle ortaya konulmaya çalışılan ‘‘Risk’’ değil ‘‘Risk skoru’’ dur. Kendi içerisinde 

kişisel karşılaştırmalarda yarar sağlayacağı düşünülür. Fakat bu durum oldukça 

yanıltıcıdır.  

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4. madde (işverenin genel 

yükümlülüğü) 1.fıkra c bendinde ‘risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır’ ibaresi yer 

almaktadır. Ülkemizde halen daha risk değerlendirmesi yapan ekiplerde bir takım 

hatalar yapılmaktadır. Bu hataların bir an önce belirlenip iş sağlığı ve güvenliğinin 

olmazsa olmazı risk değerlendirmelerinin işyerlerinde iş güvenliği, iş sağlığı ve çevre 

sağlığı yönetim sistemleri için teker teker ele alınması büyük önem arz etmektedir.  

 

Anahtar Kelime: Tehlike, Risk, Risk Değerlendirmesi, İş Sağlığı, İş Güvenliği, 

Çevre Sağlığı 
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OFİS ÇALIŞMA KOŞULLARININ ERGONOMİK ANALİZİ 

ÖZET 

Ofis çalışma koşullarının ergonomik yapısı, performans, verimlilik ve yaşam 

kalitesi üzerinde önemli etkilere sahiptir. Çalışma hayatında ergonomik risklere dikkat 

edilmemektedir. Ergonomik risk faktörlerinin belirlenerek bu risklere karşı önlem 

alındığı takdirde daha verimli ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Bu çalışma 

ile ülkemizde sağlık hizmetleri alanında bireyler yetiştiren bir sağlık yüksekokulunda 

çalışan akademik ve idari personelin ergonomik problemlerinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Çalışmada personelin ergonomik risklerden etkilenme düzeyleri 

incelenmiştir. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar SPSS paket programı kullanılarak istatistiksel analiz yöntemleriyle 

değerlendirilip yorumlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ergonomi, Ofis çalışanları, Çalışma koşulları  

ABSTRACT 

Working conditions of the office ergonomics structure have a significant impact 

on performance, efficiency and life quality. It has not been paid attention to ergonomic 

risk in working life. As ergonomic risk factors in determining, if taken measures against 

these risks will be more efficient and safe working life. In this study, working in a 

medical school that trains individuals in the field of health care in our country has aimed 

to investigate the academic and administrative staff of the ergonomic problems. The 

study examined levels of personals affected by the ergonomics risks. Survey method 

was used as a means of data collection. The results of statistical analysis methods are 

evaluated and interpreted with using SPSS package program 

 

Key words:  Ergonomics, Office workers, Working conditions 
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İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK TEMELLİ 

GÜVENLİK KÜLTÜRÜ GELİŞİMİ VE İŞ SAĞLIĞI VE 

GÜVENLİĞİ İŞLETİM SİSTEMİ MODELLEMESİ  

 

ÖZET 

Çalışma hayatımızda yaşanan kazalar, mesleki maruziyetlere bağlı olarak 

görülen hastalıklar en önemli görülen sorunlu konuların başında gösterilmektedir. 

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin sürdürülülebilir anlayışa kavuşması ve 

tüm taraflarca uygulanmasının sağlanması üzerinde çalışmalar yürütülmekte olup insan 

odaklı çalışma kavramları ön plana gelmektedir. Bu çalışma, işyerlerinde iş sağlığı ve 

güvenliği uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesinde ve 

işletmelerde uygulanabilir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin oluşturulmasının 

incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmanın hedeflerinde işyeri tehlike ve risk 

etmenlerinden yola çıkarak temelinde bu anlayışın geliştirilmesi ile güvenlik kültürünün 

gelişimindeki modellemeyi sağlayabilmektir. Organizasyonda liderlik kavramını 

geliştirmek ve sorumlulukların paylaşımı ile güvenlik kültürü tabanlı iş güvenliği 

işletim sistemi gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemesinde iş sağlığı ve 

güvenliğinin herkesin ödevi olduğu ve işletme içinde çalışanlardan iş güvenliği 

şampiyonları yaratılarak risk temelli sürdürülebilir işyeri ve yönetim anlayışının nasıl 

oluşturulacağı aktarılması hedeflenmiştir. Çalışanlar güvenlik kültürü anlayışının farklı 

iş gurupları üzerinde organizasyonel sorumlulukları, demografik değişkenlikleri, 

tecrübe - kıdem faktörüne olan yansımalarını, iş ilişkilerine olan girdilerini 

değerlendirilmesi ile beraberinde işletim sisteminin oluşumuna imkan sağlayacaktır.  

Çalışmanın sonunda amacı ile ortaya konulmayı hedeflenmiş olan işyerlerinde risk 

temelli iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin oluşturulmasında güvenlik kültürünün 

anahtar bir rol oynağı ve iş sağlığı ve güvenliğinin temelinde anahtar rol oynadığı ve 

oluşturduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Risk, Tehlike, Risk Yönetimi, Güvenlik Kültürü, İş Sağlığı 

ve Güvenliği, İşyeri Kültürü, Kurumsallık, Güvenlik Performansı, İş Kazaları, Meslek 

Hastalıkları 
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İNŞAAT ŞANTİYELERİNDE İSG PLANININ HAZIRLANMASI 

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi inşaat sektöründe ki iş kazaları ülkemiz 

için de büyük sorunlar teşkil etmektedir. İnşaat sektörü iş kazası bakımından en fazla 

ölümlü kazanın yaşandığı sektördür. 

İnsan yerine üretimin öncelikli olmasından dolayı işçi sağlığı ve iş güvenliği ile 

ilgili gerekli düzenlemelerin eksikliği iş kazalarının artmasının temel nedenlerinden 

biridir.   

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 iş yeri olmaması ve inşaatı devam eden yapıların etrafında 

sürekli hareket halinde olunmasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarının ortak hedef ve 

amacı inşaat işlerinin güvenlik ve refahını geliştirmektir. Bu bağlam da dört ayağı 

vardır; devlet, işveren, işçi, ve işçinin yanında yer alacak olan İSG uzmanı olması 

gerekmektedir.                            

İş kazaları önlenmesi için ülkemizde önemli adımlar atılmasına rağmen istenilen 

başarıya ulaşılamamıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: inşaat şantiyesi, şantiyedeki sosyal mekânlar, ilkyardım 

planı 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE KÜLTÜRÜ 

Giderek endüstriyelleşen dünyamızda daha çok kazanç elde etme çabası 

özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler için işçi sağlığını tehdit etmekte ve 

maalesef dünyada birçok iş kazası gerçekleşmektedir. İşverenlerin genellikle maliyetten 

kaçması ve çalışanların haklarını bilmemesi ve sendikalaşamaması işçi ölümlerinin 

nedenleri arasında yer almaktadır. Bu durum maalesef ülkemizde ve dünyada binlerce 

işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu kötü tablonun önlenmesi amacıyla 

iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin küçük yaşlardan itibaren alınması zorunlu hale 

gelmektedir.Bu bildiride iş kazalarının işçi,işveren ve devlet perspektifinden bakarak iş 

sağlığı ve güvenliği eğitimin öneminden ve neden gerekli olduğundan bahsedip atılması 

gereken adımlar tartışmaya sunulmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler; İş Sağlığı ve Güvenliği, eğitim, kültür. 
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BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İSG EĞİTİMİ 

HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

Teknolojideki hızlı gelişim, toplumsal refaha hizmet etmenin yanında insan 

hayatı ve çevre için tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliğindeki 

bilgi yetersizliği, işyerindeki iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili bilgilerin bir 

araya getirilerek değerlendirilmemesi ve en önemlisi de çalışanlarımızın yaptıkları bu 

işler hakkında bilgilendirecek eğitim kurumlarımızın bulunmamasıdır. Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi’nde de bu 

eksikler belirtilmiş. İş ve İşçi uyumunu sağlamak için işçilerin sağlığının, yapılan iş ve 

çalışma ortamındaki çeşitli stres faktörlerinden olumsuz yönde etkilenmesi olasılığına 

karşı inceleme ve araştırmalar yapılmalı. Meslek hastalıkları olma riski de göz önünde 

bulundurularak Meslek Hastaneleri ile işbirliği içinde çalışılmalı ve oluşabilecek 

risklere karşı çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak eğitimler verilmelidir.   

Bingöl sağlık çalışanlarında İSG eğitimi hakkındaki görüşleri alınarak yapılan 

araştırmada da İSG eğitimi ile ilgili yapılması gerekenleri bu araştırmada 

görebilmekteyiz. 

 

 Anahtar kelime: Sağlık çalışanları, İSG eğitimi 
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TÜRKİYE’DE İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ İŞ KAZALARI 

İnşaat sektörü son yüzyılda gelişen teknoloji ile birlikte önemli değişiklikler 

geçirmiştir. Eskiden çok daha uzun zaman alan işler, makinaların ve özel inşaat 

malzemelerinin kullanılmaya başlaması ile birlikte çok daha kısa sürer olmuş ve 

insanoğlunun belki de bundan 150 yıl önce hayal bile edemeyeceği büyüklükte binalar, 

barajlar, havaalanları, gökdelenler ve sanayii tesisleri, kısa zaman dilimlerinde, 

yapılmaya başlanmıştır. Teknoloji de yaşanan gelişmeler elbette inşaat sektöründe 

kullanılan malzemelerin de çeşitlenmesine yol açmıştır. Isı izolasyonunun yapıldığı, 

depreme, rüzgâra, fırtınalara karşı çok daha dayanıklı yapılar inşa edilmeye 

başlanmıştır. 

Gelişmiş ülkelerdeki inşaat işçileri, diğer sektörlerde çalışan işçilere oranla 3-4 

kat daha fazla kazaya uğrama riski taşımaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

verilerine göre bu oran altı kata kadar çıkmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de bir yılda gerçekleşen tüm iş kazalarının 

%10’u, sürekli iş göremezliklerin %25’i ve ölümlü iş kazalarının %34’ü inşaat işlerinde 

gerçekleşmektedir. İnşaat sektöründe 2006 yılında 7.143 iş kazası meydana gelmiştir. 

Ölümlü iş kazası oranlarının sıralamasında inşaat sektörü toplamda %25 ile ilk sırada 

yer almaktadır. İnşaat sektöründe yaşanan iş kazalarının sayısal çokluğu ve ağır 

sonuçları bakımından Türkiye’deki iş kolları arasında ilk sıralarda yer almaktadır.  

Bu çalışmanın temel amacı, son yıllarda ülkemizdeki inşaat sektöründe yaşanan 

iş kazalarının sıklığına dikkat çekmek, iş kazaları türleri hakkında bilgi vermek, iş 

kazalarının temel sebeplerini tespit etmek ve yaşanan iş kazalarını önleyecek önerileri 

ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler; İş Kazaları, İnşaat Sektörü, İş Sağlığı ve Güvenliği 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ 

Fadime KORKUT 

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması çalışma hayatının en 

önemli ve öncelikli şartıdır. İş sağlığı ve güvenliği için alınacak önlemler bir maliyet 

olarak değil iş yerlerinin daha huzurlu, çalışanların daha mutlu ve iş yerlerinin daha 

verimli olabilmesi için gerekli görülmektedir. 

Çalışmada konuyla ilgili literatür taraması yapılmış konuyla ilgili mevzuat, 

kitap, makale, bildiriler incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, iş kazaları ve meslek 

hastalıkları ortaya çıkmadan önce yapılması gereken ‘risk yönetim sürecini’ 

irdelemektir. Bu çalışmada risk kavramı ile iş sağlığı ve güvenliğinde risk yönetiminin 

önemi ve risk değerlendirme süreci irdelenmiştir. Araştırma, iş sağlığı ve güvenliğinde 

risk yönetimi kavramı ve süreci üzerine yapılmış ampirik bir çalışmadır. Risk 

yönetiminin amacı, çalışan ve işveren açısından gerekliliği tartışılmıştır. Çalışmada risk 

yönetimi sürecinin aşamaları, farklı iş kolları için oluşturulan çeklist örnekleri 

kullanılarak detaylandırılmıştır. 

Tehlike ve riskin büyüklüğü, iş yerinde işin tekrarlama sıklığı ile doğru 

orantılıdır. Bir tehlike veya risk ne kadar çalışanı etkiliyorsa şiddeti o kadar fazladır. 

Risk değerlendirmesi yapılırken önceden tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı 

ayrı dikkate alınarak, bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sıklıkta 

oluşabileceği ve bu risklerden kimlerin, nelerin ne şekilde ve hangi şiddette zarar 

görebileceği belirlenir. Yapılan risk analizi sonucunda risk dereceleri ve risk 

derecelerine göre alınacak önlemler belirlenir, faaliyetler planlanır. 

Riskleri yönetmek, risklerle mücadele etmek için temel yaklaşımları belirlemeyi, 

risk sorumlularını tayin etmeyi ve gerekli kontrol faaliyetlerini belirleyerek  bunları  

hayata  geçirme,  sonuçları  izleme  ve  gerekli  mercilere rapor etmeyi kapsamaktadır. 

Bir işin risklerini en iyi o işi yapan bilir. Bu nedenle risk faktörlerinin giderilmesi için 

yapılacak tüm faaliyetlere çalışanların dahil edilmesi gerekmektedir.İş yerlerinde risk 

değerlendirmesi yoluyla elde edilen veriler eğitim yoluyla çalışanlara aktarılmalıdır. İyi 

bir risk yönetimi uygulaması için kurumsal risk kültürü oluşturulması tüm kurum 

çalışanları tarafından benimsemesi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Risk, Risk Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk 

Yönetimi 

 

 

 

 

 


