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ÖZET 

Yenilmez, Fatma Betül (2009). Kuyumculuk ve kuaförcülük işkollarında çalışan 
çocuklarda mesleki astım ve alerjik riskler. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Abd. Yüksek lisans tezi. İstanbul.  

 

Bu tanımlayıcı-ilişki arayıcı araştırmanın amacı, Çıraklık Eğitim Merkezlerinin 

kuyumculuk ve kuaförcülük bölümlerinde eğitim gören ve aynı zamanda çalışan 

çocuklarda mesleki astım, rinit, dermatit ile ilgili risklerin ve etkileyen faktörlerin 

belirlenmesidir. 

Çalışmanın örneklemini İstanbul ilinde bulunan Çıraklık Eğitim Merkezleri’nin 

kuyumculuk ve kuaförcülük bölümlerinde okuyan 582 çocuk oluşturmuştur. Veriler, 

çocukların tanıtıcı özellikleri veri toplama formu ve Uluslararası Çocukluk Çağı Astım 

ve Alerji Çalışması veri toplama formu ile toplanmıştır. Veri analizinde, tanımlayıcı 

analizler, ki kare, students’ t ve lojistik regresyon analizi testleri kullanılmıştır.  

Araştırma grubuna alınan çocukların yaş ortalamalaması 17.2±1.3 yıl olarak 

bulunmuştur. 18 yaş altında olan çocukların oranı %57,6’dır. Çocukların %82,6’sı 

erkektir ve % 62’si kuaför olarak çalışmaktadır. Çocukların %67,1’i birinci sınıfta 

okumaktadırlar. Çalışma kapsamın alınan çocukların %6,8’nin doktor tarafından 

tanılanmış astım hastalığı olduğu bulunmuştur. Tüm çocuklarda “son 12 ayda göğüste 

sıkışma veya nefes darlığı görülme” oranı ise %30 olarak bulunmuştur. Rinit 

semptomlarının kuyumcu ve kuaför çocuklar arasında görülme sıklığı açısından 

anlamlı fark bulunamamıştır. Ancak doktor tarafından konulmuş dermatit tanısı almış 

kuyumcu çocuklar daha fazladır (p<0,05). 

“Daha önce göğüste nefes darlığı veya sıkışma yaşama” durumunu erkek 

olmanın 1,8 kat (%95 CI=1,043-3,109), saç boyası kullanmanın 0,3 kat (%95 

CI=0,1340,871) arttırdığı bulunmuştur. ”Daha önce burun tıkanıklığı, burun akıntısı 

veya hapşırma şikayeti yaşamayı”; yapılan işin gelecekte sağlığı olumsuz 

etkileyeceğini “bazen düşünme”nin 3,4 kat (%95CI=1,764-6,919), ailede astımlı alerjik 

birey olmasının ise 0,5 kat (%95CI=0,305-0,889) attırdığı bulunmuştur. “Son 12 ayda 

vücutta kaşıntılı deri döküntüler olma” semptomunu erkek olmanın 2,7 kat 

(%95CI=1,049-7,383) arttırdığı bulunmuştur. 



 xiii

Çalışma sonuçları araştırma grubunu oluşturan çocuklara mesleki korunma 

önlemleri ile ilgili eğitim programlarının planlanması gerekliliğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çalışan Çocuklar, Mesleki Astım, Alerjik Rinit, Dermatit, ISAAC 
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ABSTRACT 

Yenilmez, Fatma Betül (2009). Occupational Asthma and Allergy Risks Among 

Working Children in Jewellers and Hairdressers. Istanbul University, Institute of Health 

Science, Department of Public Health Nursing. Master thesis. Istanbul.   

 

The purpose of this correlative and descriptive research study was to determine 

the occupational asthma and allergy risks,specifically in a jewelers and hairdressers 

environment,amongst children who both work and attend school at the same time. 

 The sample of the study consisted of 582 pupils who were studying and working 

as jewelers or hairdressers in vocational education schools in Istanbul,Turkey.The 

data was gathered through a questionnaire which contained some of the socio-

demographic properties,working conditions,smoking situation and family 

properties,awareness about occupational asthma combined with the standard 

questionnaire of ISAAC.The data was analyzed by employing the descriptive statistics 

and chi square,student t’ and logistic regression analysis.  

The average age of children were 17.2±1.3. 57,6% children were under the age 

of 18, 82,6% were male and 62,1% were hairdressers.67,1% of children were 

freshman.All the children who participated in this study only 6,8% had asthma 

diagnosed by a doctor.All of the children were asked “if they had had wheezing or 

whistling in the chest in the last 12 months”;30% answered yes. There is no significant 

difference between jewellers and hairdreesser in terms of rhinitis symptoms.However, 

more children working as jewellers were diagnosed with dermatitis than hairdressers.  

Being male increases the likelihood of wheezing and whistling in the chest by 

1,8 times (%95 CI=1,043-3,109) and this,coupled with using hair dyes further 

increases this to 0,3 times (%95 CI=0,1340,871).Sometimes thinking about ‘’the 

occupational risks bound to the job” ıncrease the risks of sneezing and a runny or 

blocked nose unrelated to a cold or flu by 3,4 times (%95CI=1,764-6,919)  and if a 

family member has asthma and allergies this increases by 0,5 times (%95CI=0,305-

0,889).The risk of developing an itchy rash increases with being male by 2,7 times 

(%95CI=1,049-7,383). 



 xv

The results of this study show that the children who particpated in this study 

and both work and attend school,should join a programme of protection from 

occupational risks.  

 

Key Words:  Working Children, Occupational Asthma, Allergic Rhinitis, Dermatitis, 

ISAAC 
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1.  GİRİ� VE AMAÇ 

 

Çalışma ortamından kaynaklanan fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik 

ve psikolojik tehlikeler çalışanın sağlığını olumsuz etkileyerek meslek 

hastalıklarına ve iş kazalarına neden olmaktadır. Meslek hastalıkları içerisinde 

solunum sistemi ile ilgili meslek hastalıklarının giderek arttığı ifade edilmektedir. 

Tüm mesleki akciğer hastalıklarının içerisinde mesleki astım (MA) oranının %29 

olduğu ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu oranın gittikçe artacağı 

belirtilmektedir (Acar ve Yenigün 2005; Çimrin 2009; Hendrick 2001; Rogers 

1994). 

Mesleki astım iş ortamı dışında meydana gelen astımdan farklı değildir. 

Ancak iş ortamından kaynaklanan tehlikeler MA’yı başlatabilir, tetikleyebilir.  

Mesleki astım yaptığı bilinen 250’den fazla etken bulunmaktadır. Düşük veya 

yüksek moleküllü maddeler immünolojik mekanizma ile astımı 

başlatabilmektedir. Ayrıca irritanlar immünolojik olmayan mekanizma ile de 

astıma neden olabilmektedir. Ayrıca bazı çalışmalara göre de işyeri mevcut 

astımı alevlendirerek mevcut hastalığı ortaya çıkarabilmekte ya da 

başlatabilmektedir (Erelel 2007). 

Mesleki astım, görülme sıklığı ise tüm astımlıların % 2 - 3'ü düzeyindedir. 

Mesleki astımın sanayileşen ülkelerde görülen en yaygın hastalık olduğu 

belirtilmektedir. Mesleki astım ile ilgili yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde; 

çoğunluğunun yetişkinlere yönelik olduğu görülmektedir. Değişik meslek 

gruplarındaki kesitsel çalışmalarda MA prevalansının; işçilerin maruz kaldıkları 

etken, maruziyet düzeyi/şiddeti ve sigara içme öyküsü ile ilişkili olduğu 

gösterilmiştir (Çimrin 2009; Hendrick 2001; Martinez et all 2006; Özkurt ve 

ark.2003). 

Astım ve alerjik hastalıklar genetik ve çevresel faktörlerin bir arada rol 

aldığı dünya çapında kronik hastalıklardır. Alerji tanım olarak bağışıklık 

sisteminin geliştirdiği aşırı bir reaksiyondur. Bağışıklık sistemi vücuda giren tüm 

yabancı maddelere karşı bir yanıt geliştirmektedir. Normal şartlar altında bu 

doğal bir korunmadır. Bununla birlikte bazı kişiler bir takım maddelere karşı 

farklı bir bağışıklık cevabı geliştirmekte ve bu maddelerle tekrar 
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karşılaşıldığında beklenmeyen aşırı reaksiyonlar görülmektedir. Alerji genetik 

olarak geçiş gösteren bir özelliktir ve her iki ebeveynin alerjik olması durumunda 

çocuklarında yaklaşık % 50 oranında alerji görülmektedir (ISAAC Steering 

Committe 1998;Kırmaz 2009). 

Astım akciğer hava yollarının, rinit üst hava yollarının ve dermatit de 

derinin kronik inflamasyonudur. Atopik dermatitli hastalarda alerjik rinit ya da 

astım gibi diğer alerjik bir hastalıklarda bulunabilir.  Yine bu hastalarda, alerjik 

rinit veya astım ortaya çıkma riski normal populasyona göre daha yüksektir. 

(Yorgancıoğlu ve ark. 2008) 

Astım, alerjik rinit ve dermatit sıklığı giderek artan kronik tekrarlayıcı 

inflamatuar hastalıklarıdır. Bu hastalıkların birden fazlasının bir arada görülme 

sıklığı % 0,5 ile % 1 olup, çocuklarda görülme sıklığı ise; % 5 ile % 10 arasında 

değişmektir (Acil Tıp, 2001). 

 Çocuk işçiliği; çocukların çocukluk çağının gerektirdiği davranışları 

yaşamasını ve çocuk olarak görülmesini engelleyen, fiziksel ve psikolojik 

gelişimlerinin kısıtlanmasına neden olan işlerde çalıştırılmaları olarak 

tanımlanmıştır. Bedensel gelişmeleri henüz tamamlanmış olmadığından 

çocuklar ve genç çalışanlar bazı çevre faktörlerinden, yetişkinlere göre daha 

fazla etkilenirler. Bu nedenle çalışan çocuklarda da mesleki astım ve rinit, 

dermatit (MARD) görülme sıklığının yüksek olduğu tahmin edilmektedir. (ILO 

2009a; Bilir 2009) 

Çalışan çocuklar; çalışma koşullarının ağır ve işin tehlikeli olmasından 

çok, çalışma süresinin uzun olması ve dinlenmeye yeteri kadar zaman 

ayrılamamasından kaynaklanan tehlikelerden etkilenmektedir. İstanbul’da 

kuaför ve motor tamiri işlerinde çalışan gençler ile yapılan bir çalışmada, 

haftada 66 saat çalıştıkları bulunmuştur. Diğer bir çalışmada, pazarcılık yapan 

çocuk ve gençlerin ise sabah erken saatlerden çoğunlukla gece saat 22.00’ye 

kadar çalıştıkları belirlenmiştir. Bir çıraklık okulu öğrencilerinin de % 90’ı günlük 

çalışma sürelerinin 8 saatten daha uzun olduğunu belirtmişlerdir (Bilir 2009). 

Kesin sayılar olmamakla birlikte çalışan çocukların, çoğunlukla kuaför, 

kuyumculuk ve konfeksiyon atölyelerinde çırak olarak çalıştığı görülmektedir. Bu 

meslek grupları MARD açısından yüksek riskli gruplar olarak belirtilmektedir. 

Ancak MARD çalışma yılı arttıkça bulgu göstermesi nedeniyle çocuklarda erken 
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dönemlerde belirti vermeyebilir. (Asher et all 1995; Coppieters ve Piette 2004; 

Esin ve ark. 2005) 

Hem kuaför hem de kuyumculuk mesleklerinde çalışan çocukların maruz 

kaldıkları iş tehlikeleri nedeniyle en sık karşılaştıkları hastalık olarak MA 

belirtilmektedir. Mesleki astım ile ilgili olarak rinit ve dermatit semptomları da 

görülmektedir. Bazı durumlarda MARD semptomları olmadan sadece rinit veya 

dermatit semptomları da görülebilir. Kuaför çocuklarda yapılan çalışmalarda 

özellikle ellerde dermatitin yaygın olarak görüldüğü ve yine kuyumcu çocuklarda 

rinit, sık gribal enfeksiyon geçirme gibi sağlık sorunlarının olduğu bulunmuştur. 

(Esin ve ark 2005; Esin 2002) 

Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarının yapılan iş ve çalışma 

ortamından kaynaklanan tehlikelerden korunması sunulacak etkin iş sağlığı 

hizmetleri ile sağlanabilir. İş sağlığı hizmetleri bir ekip hizmetini gerektirir ve bu 

ekibin en önemli üyelerinden birisi iş sağlığı hemşireleridir (Rogers 1994; Smith 

and Maurer 1995; Spradley and Allender 1996)  

Bu çocuklara iş sağlığı hizmeti eğitim görmek için geldikleri çıraklık eğitim 

merkezlerinde (ÇEM) verilebilir. Bu merkezlerde oluşturulacak sağlık 

birimlerinde çalışacak iş sağlığı hemşireleri aracılığı ile etkin iş sağlığı hizmetleri 

sunulabilir. 

Çalışan çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin planlanmasında öncelikle 

çocukların var olan sorunlarının belirlenmesine gereksinim vardır. Özellikle 

MARD açısından riskli mesleklerde çalışan çocukların sağlık sorunları ve ilişkili 

faktörler ile ilgili çalışmaların “çalışan çocuklar”, mesleki astım”, “mesleksel 

astım”, “alerjik rinit”,  “dermatit”, ”egzama” anahtar  kelimeleri ile yapılan çeşitli 

veri tabanlarındaki taramalarda yeterli bilgiye ulaşılamaması nedeniyle yetersiz 

olduğu  söylenebilir. Çalışan çocukların MARD ile ilgili semptomlarının ve 

etkileyen faktörlerin uluslararası kabul görmüş geçerli ve güvenilir veri toplama 

araçları ile belirlenmesi iş sağlığı hemşireliği hizmetlerinin planlanmasına temel 

veri sağlayabilecektir. 

Bu bağlamda bu çalışma, ÇEM’lerin kuyumculuk ve kuaförcülük 

bölümlerinde eğitim gören ve aynı zamanda çalışan çocuklarda MARD ile ilgili 

riskleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1.  ÇOCUK İ�ÇİLİĞİ   

 

Çocuk işçiliği; çocukların çocukluk çağının gerektirdiği davranışları 

yaşamasını ve çocuk olarak görülmesini engelleyen, fiziksel ve psikolojik 

gelişimlerinin kısıtlanmasına neden olan işlerde çalıştırılmaları olarak 

tanımlanmıştır. Bu işlerin; çocuğun ruhsal, fiziksel, sosyal ve ahlaksal gelişimi 

açısından tehlikeli ve zarar verici, eğitimi ile çatışan, okula gitme seçeneğinden 

mahrum bırakan, okulu zorla terk ettiren ya da okula devam etse bile aşırı ve 

uzun saatler çalıştırmayı gerektiren ağır işler olduğu ifade edilmiştir (ILO 

2009a). 

Tüm dünyada çocuklar tarafından yapılan çok çeşitli işler tanımlanmıştır. 

Çocuklar işçi olarak çalıştıklarında çok geniş bir alandaki görevleri ve aktiviteleri 

yapmaktadırlar. Bu işlerin bazılarının ağır çalışma koşullarını kapsadığı, 

bazılarının ise toplum ahlakına aykırı işler olduğu belirlenmiştir. Ancak, 

çocukların işçi olarak çalıştığı her iş, ortadan kaldırılması gereken bir iş olarak 

görülmemelidir. Eğer çocukların ya da adolesanların yaptıkları işler kendi 

sağlıklarını ve kişisel gelişimlerini etkilemiyor ya da eğitimleri ile çatışmıyorsa bu 

işlerin belirli düzenlemelerle çocuklar tarafından sürdürebileceği belirtilmektedir. 

Bu işlere örnek olarak, ev ve aile işlerinde aileye yardım etmek ya da okul 

saatleri dışında veya okul tatillerinde harçlık için çalışmak gösterilebilir. Bu 

aktivitelerin çocuğun gelişimini desteklediği, aileye katkı sağladığı, çocukların 

yetenek ve deneyim kazanmalarını sağladığı ve yetişkin hayatlarında onları 

toplumda üretici bireyler olmaları için hazırladığı belirtilmektedir (Bilazer ve ark. 

2008; ILO 2009a; Özeren 2004). 

Çok ağır çalışma koşullarında çalışan çocuklar tıpkı bir esir gibi 

çalışmakta, ailelerinden ayrılmaya zorlanmakta, çok ciddi tehlikelerle ve 

hastalıklarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu çocuklar çoğunlukla büyük 

şehirlerin sokaklarında çalışmaya zorlanmaktadırlar. Hangi koşullarda yapılırsa 

yapılsın çocuk işçiliği; çocuğun yaşına, işin cinsine ve zamanına, koşullara ve 

ülkelerin kendi uygulamalarına bağlı olarak değişebilmektedir. Çocuk işçiliği 



 

 

5

düzenlemelerinin ülkeden ülkeye değişebileceği gibi ülkelerde sektörden 

sektöre değişebileceği ifade edilmektedir (Bilazer ve ark 2008; ILO 2009a; 

Özeren 2004). 

Çocuk işçiliği yeni bir problem olarak karşımıza çıkmamaktadır. Çocuklar 

sanayi devrimden bu yana sağlıkları tehdit edici ve hijyenik olmayan koşullarda 

uzun saatler çalıştırılmaktadırlar (Bilir 2009). 

Önceleri çalışma yalnızca yetişkin kişilerin uğraşısı olmuş, ancak 

özellikle sanayi devrimini izleyen yıllarda kadınlar ve çocuklar da çalışma 

hayatında yer almaya başlamışlardır. Çocuklar çalışma koşullarına yetişkinlere 

göre daha duyarlı olduklarından daha fazla etkilenmişler ve sağlıkları hızla 

bozulmuştur (Bilir 2009). 

Küreselleşme, dünyadaki tüm ülkelerin çocuk işçiliği konusunda 

bilinçlenmesine yol açmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerdeki zengin alıcılar, çocuk 

emeği ile üretilen ürünlerin farkına varmışlar ve çocuk emeğinin kötüye 

kullanılmasının önlenmesi ile ilgili girişimlere destek olmaya başlamışlardır 

(Hagemann et all 2006; Images of Child Labour 2009).  

Çocuk işçiliği; dünya çapında çok değişik biçimlerde karşımıza çıkabilen 

ve çocukların her türlü ihmal ve istismarına yol açabilen bir olgudur. Uluslararası 

Çalışma Örgütü’nün raporların da çocuk işçiliği dünyadaki tüm işçilikler arasında 

en uzun çalışma saatleri olan ve en az para ödenen işçilik olarak belirtilmiştir. 

Çocuklar çocuk olmalarının doğası gereği sağlıklarını tehdit eden ve istismara 

açık çalışma koşullarına boyun eğerek çalışmaktadırlar ve itiraz 

etmemektedirler. Çocuklar itiraz etmeyi ve haklarını aramayı bilmedikleri için 

genellikle en çok tercih edilen iş gücü olmuştur. Çalışan çocuklar çocukluğun en 

basit eğlencesinden mahrum bırakılarak hayatın en ağır işlerini yapmak 

zorunda bırakılmışlardır (Bilazer ve ark. 2008). 

Çeşitli araştırmalarda çocuk işçiliğinin temel nedenleri olarak; yoksulluk, 

göç, gelir dağılımındaki eşitsizlikler, aile gelirlerindeki düşüş, geleneksel bakış 

açısı, çocukların ucuz işgücü olarak görülmesi, işsizlik, mevzuat yetersizliği ve 

mevzuatın etkin uygulanmaması belirtilmektedir (Bilazer ve ark. 2008; 

Senemoğlu 2001; TUİK 2006). 
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2.1.1.  Dünya’da Çocuk İşçiliği 

 

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde 18 yaş altındaki tüm 

bireyler çocuk olarak kabul edilmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütünün 1973’te 

onayladığı “138 Nolu İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşmesi’”nde 

asgari yaş sınırı,” zorunlu öğrenim yaşının bittiği yaşın altında ve her koşulda 15 

yaşın altında olmamalıdır” olarak belirtilmiştir (ILO 2007). 

Çocuk işçiliği sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde 

de kısaca tüm dünyada önemli ve çözülmesi kolay olmayan bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Çalışan çocukların % 61’i Asya’da, % 32’si Afrika’da, 

%7’si Latin Amerika’da, ve % 1’i Amerika, Kanada, Avrupa ve diğer gelişmiş 

ülkelerde bulunmaktadırlar (ILO 2009b).  

Çalışan çocukların dünyadaki durumu ile ilgili istatistik veriler; “Çalışmaya 

İlişkin Temel Haklar ve İlkeler” ile ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü bildirgesinin 

izlenmesi amacıyla hazırlanan 2006 küresel raporunda açıklanmıştır. Bu rapora 

göre; dünyada çalışan çocukların % 69’u tarım sektöründe, % 22'si hizmet 

sektöründe, % 9'u ise sanayide çalışmaktadır (TİSK 2009). 

Raporda 2004 yılında; 5-17 yaş grubunda ekonomik açıdan gelir 

kazanmak için çalışan 317 milyon çalışan çocuk bulunduğu, bunların 218 

milyonunun çocuk işçi olduğu, bunun da 126 milyonunun tehlikeli işlerde 

çalıştığı ve 5-14 yaş kategorisinde olan 191 milyon çocuğun 166 milyonunun 

çocuk işçi olduğu, bunun 74 milyonunun ise tehlikeli işlerde çalıştığı 

belirtilmektedir (TİSK 2009). 

Rapora göre, 5-14 ve 5-17 yaş gruplarındaki çocuk işçi sayısı, 2000 ile 

2004 yılları arasında % 11 oranında azalmıştır. Bu düşüş hızının gelecek on 

yılda da sürmesi durumunda 2016 yılına kadar çocuk işçiliğinin en kötü 

biçimlerinin ortadan kalkması mümkün olabilecektir. Genel olarak dünyadaki 

çalışan çocuk sayısındaki azalmanın nedenleri konusunda; uluslararası 

çabaların arttığı, konuya ilişkin politika önlemlerinin daha yaygın olarak kabul 

edildiği, ILO Sözleşmelerinin daha fazla sayıda ülke tarafından onaylanması ile 

ulusal ve uluslararası düzeylerde çocuk işçiliğine karşı dünya çapında 

sürdürülen hareketlerin etkin olduğu düşünülmektedir (TİSK 2009).  
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Dünya kamuoyu çocuk emeği istismarına karşı duyarlılığını geliştirirken, 

çocuk işçiliğinin önlenmesini amaçlayan hareket de, hızı ve yoğunluğu 

açısından artarak küresel bir olgu haline gelmiştir. Bu, siyasal sınırları, dilleri, 

kültürleri ve manevi gelenekleri aşan bir harekettir. Sivil toplumun bütün 

kesimleri (hükümetler, işverenler, sendikalar ve dinsel kuruluşlar) bir araya 

gelerek çalışma yaşamında çocuk sömürüsüne son verilmesi gerektiğini ilan 

etmişlerdir (ILO 2009c). 

 

2.1.2. Türkiye’de Çocuk İşçiliği 

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan “Çalışan Çocuklar 2006” 

raporunda da çocuk işçiliğinin temel nedeni, “yoksulluk” olarak belirtilmiştir. Bu 

raporda: 6-17 yaş arasındaki çocukların çalışma nedenleri; % 51,1 oranında 

hane halkı gelirine katkıda bulunmak iken % 17,4 oranında iş öğrenmek, meslek 

sahibi olmak şeklinde saptanmıştır (TÜİK 2006). 

2006 yılının 4. döneminde Türkiye genelinde 6-17 yaş grubundaki çocuk 

sayısı 16 milyon 264 bindir. Bu yaş grubundaki çocukların % 60,9'u (9 milyon 

902 bin) kentsel, % 39,1'i (6 milyon 364 bin) kırsal yerlerde bulunmaktadır ve bu 

çocukların % 84,7'si bir okula devam ederken, % 15,3'ü (2 milyon 491 bin) okula 

devam etmemektedir (TÜİK 2006). 

6-17 yaş grubundaki çocukların % 43,1'i (7 milyon 4 bin) ev işlerinde 

çalışmakta, % 51'i (8 milyon 305 bin) ise hiçbir işte çalışmamaktadır (TÜİK 

2006). 

Çalışan çocukların % 31,5'i bir okula devam ederken, % 68.5'i (656 bin) 

öğrenime devam etmemektedir (TÜİK 2006). 

6-17 yaş grubunda bulunan çocukların % 5,9'u (958 bin) ekonomik bir 

işte çalışmakta, bir başka ifadeyle istihdam edilmektedir. Türkiye genelinde 6-17 

yaş grubunda istihdam edilen çocukların % 47,7'si (456 bin) kentsel, % 52,4'ü 

(501 bin) kırsal yerlerde yaşamaktadır (TÜİK 2006). 

Gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı hızlı nüfus artışı; aşırı ve düzensiz 

kentleşmeye, dolayısıyla kentsel işsizlik ve gelir dağılımı sorunlarına yol 

açmaktadır. Aile gelirindeki hızlı düşüşler karşısında, tüm aile üyelerinin 
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çalışmak zorunda kalmaları ve özellikle küçük yaşlardaki çocukların çalışma 

yaşamına atılmaları kaçınılmaz olmaktadır (TÜRKİ5 2009). 

 

2.2. ÇOCUK İ�ÇİLİĞİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 138 sayılı istihdama kabulde asgari 

yaşa ilişkin sözleşmesi’nin ikinci maddesine göre; bu sözleşmeyi onaylayan her 

üye, onay belgesine ekleyeceği bir açıklamayla ile kendi ülkesinde ve kendi 

ülkesinde kayıtlı bulunan ulaşım araçlarında istihdama veya çalışmaya kabul 

için asgari yaş sınırını belirleyecektir ve belirlenen bu asgari yaş sınırı, zorunlu 

öğrenim yaşının bittiği yaşın, altında ve 15 yaşın altında olmayacaktır (ILO 

2007). 

Türkiye’de 1998 yılında bu sözleşmeyi kabul etmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti 1982 Anayasası İş Kanunu’nun 67.maddesinde çalışma yaşının 15 

olarak saptandığı görülmektedir ve 15 yaşından küçük çocukların çalıştırılmaları 

yasaklanmıştır.  

2003 yılında çıkarılan 4857 sayılı İş Kanununun “Çocuk ve Genç İşçilerin 

Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 71 inci maddesi gereğince, 

18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 

yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına 

izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların 

çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları 

belirtilmiştir. Kanunda, çocuk ve genç işçilerin çalıştırılamayacakları işlere örnek 

olarak; aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler, sağlığa zararlı ve 

meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işler, meslek eğitim programı 

gereği staj nedeni ile yapılan çalışmalar hariç güzellik salonlarında yapılan yüz, 

vücut bakımı ve estetiği, epilasyon ve masaj işleri, toksik ve kanserojen 

maddelerle çalışma, genetik etkileri olan veya konjenital anomalilere yol açan 

ve herhangi bir şekilde insan sağlığını etkileyen zararlı maddelerle ilgili işler 

verilmiştir (Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 2004). 
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Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 138 sayılı istihdama kabulde asgari 

yaşa ilişkin sözleşmesinin yedinci maddesinde; “Ulusal mevzuat 13-15 arası 

yaşlardaki kişilerin; sağlıklarına veya gelişmelerine zarar vermesi ihtimali 

bulunmayan, okula devamlarını, yetkili makamın onayladığı mesleğe yöneltme 

veya mesleki eğitim programlarına katılmalarını veya derslerden 

yararlanmalarını engellememek koşuluyla hafif işlerde çalışmalarına veya 

istihdamlarına izin verilebilir.” ifadesi yer almaktadır. Bu ifade ile ülkemizde 

meslek eğitim okulları müfredatları planlanmıştır ve çıraklık eğitimi bunun bir 

parçasıdır (ILO 2007). 

 

2.3. ÇIRAKLIK EĞİTİMİ 

 

İş ve mesleklerin uluslararası düzeyde standartlarının belirlenmesi ve bu 

standartları karşılayabilen kişilere mesleğe ilişkin sertifika verilmesiyle hem 

çocukların ucuz işgücü olarak kullanılmaları önlenebilir hem de daha kaliteli mal 

ve hizmet üretimi sağlanarak ülkenin çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma 

çabalarına katkıda bulunulabilir (Senemoğlu 2001). 

Türkiye’de hiçbir mesleki bilgi ve beceri kazanmadan çalışma yaşamına 

girmek zorunda kalmış çocuk ve gençlerin korunma ve mesleki eğitimlerini 

gerçekleştirme de 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Yasası bir ölçüde 

yardımcı olmuştur. Bu yasa ile mesleki eğitim; örgün mesleki eğitim, çıraklık 

eğitimi ve meslek kursları olmak üzere üç tür modelle yapılmaktadır (Senemoğlu 

2001). 

3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası’nın temel amaçlarından biri 

zorunlu eğitimden sonra gerçek iş ortamında meslek öğrenmek isteyen çocuk 

ve gençlere okul ve işyerleri işbirliği ile meslek kazandırmaktır. Çıraklık eğitimi 

adı verilen bu eğitim, mesleklerin özelliklerine göre 3-4 yıl süreli olup, eğitimini 

tamamlayanlar kalfalık sınavına girerek kalfalık belgesi almaktadırlar. Kalfalık 

belgesi alanlar 3 yıl daha eğitimlerine devam ederek ustalık sınavına girebilirler 

ya da eğitime devam etmeden beş yıl süreli iş deneyiminden sonra ustalık 

sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Yasa, mesleki eğitimde yatay ve dikey 

geçişlere olanak vermektedir. Bu hüküm gereğince aday, çırak, kalfa ve 
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ustaların eğitimleri sırasında bilgi ve beceriler meslek liselerine geçişte; çıraklık 

eğitimi dışında kazandıkları bilgi ve becerileri de kalfalık ve ustalığa geçişte 

kullanılabilmektedir (Senemoğlu 2001). 

İlkokulu bitirmiş olup, çırak olma yaşına gelmemiş 12-13 yaşlarındaki 

çocuk “aday çırak “ olarak 14-18 yaşlarındaki ise “çırak” olarak eğitime alınıp 

kalifiye eleman olarak yetiştirilmeye çalışılmıştır. Aday çırak ve çırak öğrenciler, 

iş saatleri içinde mesleğin özelliklerine göre haftada 8 saatten az olmamak 

üzere 10 saate kadar teorik genel ve mesleki eğitim görmektedirler (Canbaz ve ark 

2005; Senemoğlu 2001). 

Aday çırak ve çırak öğrenciler teorik eğitimlerini ÇEM’lerde ya da 

işletmelerce temin edilen eğitim yerlerinde görmekte; pratik eğitimlerini ise 

işyerlerinde yapmaktadırlar. Çıraklık dönemini teorik eğitim programlarının 

yaklaşık % 30’u genel bilgi dersleri % 70‘i ise meslek bilgisi derslerinden 

oluşmaktadır (Canbaz ve ark 2005; Senemoğlu 2001). 

Çıraklık eğitiminin çalışan çocuğa ve gence sağladığı yararlar olarak;  

• Çırak çocuğun tüm öğrencilik haklarından yararlanması, 

• Sosyal güvencesinin olması, 

• Genel kültür, mesleki bilgi ve beceri kazanması, 

• Çocuk ya da gencin işyeri dışında, okulda farklı kişilerle etkileşimde 

bulunarak iletişim becerilerini geliştirmesi gösterilmektedir (ILO 2009; 

Senemoğlu 2001; TİSK 2009b).  

Ancak, bu uygulamanın; temel olarak çalışan çocuğun ve gencin 

haklarını yasa ile koruma altına alarak sömürülmesinin önlenmesi yanında bir 

taraftan çocuklara en az asgari ücretin % 30’u kadar ücret verilmesiyle ilgili 

madde nedeniylede çocuk işgücünün kötüye kullanılmasını desteklediği de 

belirtilmektedir. Ayrıca çırakların sendikalara üye olma haklarının olmaması 

nedeniyle korumasız kaldıkları da belirtilmektedir. 3308 sayılı yasa’nın yukarıda 

kısaca belirtilen sosyal ve ekonomik sınırlılıklarının yanında, çıraklık eğitiminin 

uygulanmasında bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Genel olarak bu sorunlar 

şunlardır:  
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� Çıraklık eğitimine kırsal kesimden gelenlerin barınma ve beslenme 

zorlukları, 

� Çıraklık eğitimlerini sürdürmede öğrenme güçlükleri, 

� Mesleki rehberlik hizmetlerinin yokluğu, 

� Eğitim programlarındaki yetersizlikler, 

� ÇEM ve işletmelerdeki donanım yetersizliği, 

� Öğretmen ve usta öğretici nitelik ve sayılarındaki yetersizlik, 

� Denetim yetersizliği; çıraklık eğitimindeki yasal yaptırımların işlememesi, 

� Aile-okul ve işyeri işbirliğinin yeterince sağlanamaması (Senemoğlu 

2001). 

Ülkemizdeki mesleki-teknik eğitimin ve çıraklık eğitiminin sorunlarından 

biri de aile – okul işletme işbirliğinin sağlanamamasıdır. Çocuklarının meslek 

seçimleri, mesleki eğitimleri ve çalışma koşulları konularında yeterince duyarlı 

ve bilinçli olmayan aileler, okul ve işletme ile de işbirliği yapma gereksinimini 

hissetmeyebilir. İşletmelerde ise işveren ve ustaların 3308 sayılı Çıraklık ve 

Mesleki Eğitim Yasası kapsamını tam olarak bilememeleri birçoğu ilkokul 

mezunu ya da daha altında öğrenim gören işveren ve ustaların eğitime gereken 

önemi vermemeleri, geleneksel usta-çırak ilişkilerini benimsemeleri ve 

ÇEM’lerdeki ya da okullardaki öğretmenlerin ise iş yükünün fazla olması aile-

okul işletme işbirliğini önleyen faktörler olabilir (Canbaz ve ark. 2005; 

Senemoğlu 2001). 

Ayrıca “Çırağın mesleğe olan ilgisi ve yeteneği”ni en önemli etken olarak 

görülmektedir. Bugün evrensel düzeyde; “birey ilgi ve yeteneğine uygun bir işte 

daha başarılı ve mutlu olmaktadır” ilkesini uygulayabilmek için gerek ÇEM’lerde, 

gerekse tüm örgün eğitim kurumlarında nitelikli meslek rehberlik ve danışmanlık 

hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır (Senemoğlu 2001). 

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışan çocukların eğitim 

sorunları, ülkenin Milli Eğitim ve daha özelde de örgün mesleki ve teknik eğitim 

sorunlarından bağımsız değildir. Çalışan çocuk sorunun kökünden 

çözümlenmesi, enformel sektörün haksız rekabetinin önlenmesi, iş dünyasının 

çağın niteliklerine uygun kalifiye insan gücüyle çalışabilmesi için, zorunlu temel 
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eğitim süresinin uzatılmasına ek olarak; mesleki ve teknik eğitimin sanayi ve 

hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye insan gücünü yetiştirecek biçimde 

geliştirilmesi ile mümkündür (Senemoğlu 2001). 

 

2.4. KUYUMCULUK VE KUAFÖRCÜLÜK MESLEKLERİ  

Kuyumculuk 

Kuyumculuk, değerli maden ve taşlardan takı ve süs eşyası yapma 

sanatıdır. Kuyumcu ise; tüketici isteklerini ve kullanım alanlarını dikkate alarak 

tasarım yapan, altın, gümüş gibi kıymetli metal ve alaşımları eriterek döküm 

yapan ve plaka veya tel haline getirildikten sonra, işleyerek ziynet eşyası 

meydana getiren kişidir (Meslek rehberi 2009a). 

Kuyumcular;  

� Yapılacak süs eşyalarını tasarlar ve resmini çizer, 

� Platin, altın, gümüş veya bunların alaşımlarını eriterek, hazırladığı kalıba 

döker, 

� Kalıptan çıkan parçalara, tasarıma uygun olarak, dövme, delme, basınç 

altında tutma, inceltme vb. yoluyla şekil verir, 

� Tıraşlama, parlatma, temizleme yöntemleri ile ve kimyasal boyalarla 

yüzeyleri düzeltir, 

� Parçaları bozulmuş takımları tamir eder ve 

� Altın alım satımı yaparlar (Meslek rehberi 2009a). 

Tüm bu işlerli yaparken küçük el aletleri; eğeler, penseler, çekiçler, keski 

ve makas, kıl testere, heştek takımı ve zımbaları, örs, düzdemir, oluklu demir, 

mengeneler, malafalar, raspa ve çelik kalemler, kaynak kabı ve çift pergel ve 

büyük elektrikli motorlu aletler; eritme ocakları, astar için silindir, tel için hadde, 

vakumlu döküm ocağı, tavlama ve mine fırını, lazer makinesi, zincir makinesi, 

freze, cila motoru, vibratör (yazı makinesi), presler gibi aletleri kullanırlar 

(Meslek rehberi 2009a). 
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Kuyumcular atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı sıcak ve madeni koku 

ile yüklü olabilir (Meslek rehberi 2009a). 

Genel olarak, zaç yağı (sülfrik asit), kezzap (nitrik asit), hidroklorik asit 

(tuz ruhu), amonyum klorur (nişadır), sodyum tetra borat (boraks/teneker), 

sodyum hidroksit (kostik), sodyum klorur (sofra tuzu) ve siyanür (süblime) 

kullanımı kuyumculuk atölyelerinde ve fabrikalarında kullanımı yaygındır. Bu 

kimyasallardan özelikle sülfrik asit, hidroklorik asit ve amonyum klorurun 

solunması ile çeşitli akciğer hastalıklarına ve özellikle MARD’ye neden oldukları 

belirtilmektedir (Çimrin 2009; Esin 2007). 

Çocukların bu fiziksel ve kimyasal riskleri barındıran ortamlarda eldiven 

ya da maske koruyucu donanımı kullanmaları ve işyeri ortamında gerekli 

koruma önlemlerinin alınması gereklidir.  

Kuaförcülük 

Saçı günün modasına ve kişinin zevkine göre, kesen, biçimlendiren, 

boyayan ve saç bakımını yapan kişidir. Bay ve bayanların saçlarını kesen, 

şekillendiren, tarayan, saça perma, röfle yapan, boyayan, dökülen saçların 

yerine peruk yapan, başın ve vücudun çeşitli bölgelerindeki kılların temizliğini 

yapan, baş ve yüz masajı yapan kişidir.  (Meslek rehberi 2009b;Meslek rehberi 

2009c).             

Kuaförler; 

� Müşteriyi karşılar, isteğe göre tipine göre saç modelini belirler, saçları 

yıkar, keser ve elektrikli kurutucu ile fön çekerek şekil verir, 

� Müşterinin talimatına uyarak saçın rengine göre boyama işlemini yapar, 

� Müşterinin isteğine göre tıraş eder, sakal ve bıyıklarını düzeltir, yüzüne 

masaj yapar, 

� Islatılmış saçı bigudilerle sarar, üzerine file bağlayarak makinede 

kuruttuktan sonra açar ve şekil verir, 

� Saça perma ilacı sürerek, küçük bigudilerle sarar, kurutur ve açarak şekil 

verir, 
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� Düğün, nişan gibi özel günlerde saça şekil vererek duvak, çiçek, taç gibi 

aksesuarlarla süsler.  

� Salonun temizliğini ve düzenini sağlar (Meslek rehberi 2009b; Meslek 

rehberi 2009c).            . 

Kuaförler işlerini yaparken, elektrikli saç kurutma makinesi, traş makinesi, 

saç maşası, buharlı makine, ustura-jilet, çeşitli makaslar, önlükler, çeşitli boy ve 

şekilde taraklar, fırçalar, toka, pens, bigudi, havlu, sabun, şampuan, saç boyası, 

sakal fırçası, aynalar gibi araçlar kullanılırlar (Meslek rehberi 2009b; Meslek 

rehberi 2009c).             

Kuaförler, kuaför ve güzellik salonları gibi kapalı ortamlarda, sürekli 

ayakta ve yoğun bir şekilde çalışırlar. Boya maddeleri nedeniyle elleri sürekli 

boyalıdır. Saç kılları dışında ortam temiz ve aydınlık ancak bazen boya 

kokuludur. Saçı ve sakalı aletlerle keserken ve düzeltirken, müşterisi ile yoğun 

iletişim halindedir (Meslek rehberi 2009b; Meslek rehberi 2009c).             

Kuaförlerin kullandıkları kimyasallar nedeniyle sağlıkları olumsuz 

etkilenmektedir. Kuaförlerin en yaygın olarak kullandıkları kimyasal ise saç 

boyası ve saç spreyidir. Saç boyası kimyasal içeriği aşağıdaki gibidir: 

� 6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine  

� 2,3-Naphthalenediol  

�  2,4-Diaminodiphenylamine  

�  2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine  

� 2-Methoxymethyl-p-Aminophenol  

�  4,5-Diamino-1-Methylpyrazole  

�  4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate  

�  4-Chloro-2-Aminophenol  

� 4-Hydroxyindole  

� 4-Methoxytoluene-2,5-Diamine  

� 5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate  

� N,N-Diethyl-m-Aminophenol  



 

 

15

� N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine  

� N-Cyclopentyl-m-Aminophenol  

� N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine  

� 2,4-Diamino-5-methylphenetol  

� 1,7-Naphthalenediol  

� 3,4-Diaminobenzoic acid  

� 2-Aminomethyl-p-aminophenol  

� Solvent Red 1 (CI 12150)  

� Acid Orange 24 (CI 20170)  

� Acid Red 73 (CI 27290) 

Bu kimyasallar içinde solunum yolları hastalıklarına yol açan en önemli 

iki madde; p-aminodiphenylamine ve p-phenylenediamine (PPD)’dir.  PPD 

mavi-siyah bir anilin boyasıdır, çok alerjen bir maddedir ve en yaygın kullanım 

alanlarından birisi saç boyalarıdır (http://www.allerjim.com/kd_allerjenler.htm). 

Saç spreyi içeriği; fragrance mix – fragrans karışımı (cinnamic alcohol, 

cinnamic aldehyde, eugenol, alpha-amylcinnamic aldehyde, isoeugenol, 

geraniol, hydroxycitronellal, oak moss)’dır 

(http://www.allerjim.com/kd_allerjenler.htm). 

Saçın iç yapısına müdahale ederek saç rengini değiştiren tüm kimyasal 

maddelerin sağlık için sakıncaları vardır. Örneğin, saç boyalarındaki 

phenilendiamin (PDA), o-toluylendiamin, Resorcin, alpha naphthol; böbrek, 

karaciğer ve kalbe zarar vermektedir. Kurşun asetat kanserojen ve aşırı 

toksiktir. Danimarka'da yapılan bir araştırma, kuaförlerde kanserin iki kat daha 

sık görüldüğünü belirlenmiştir. Diğer bir çalışmada, kadınların rahimlerinde ve 

idrarlarında saç boyası maddesi olduğu bulunmuştur. Seçilen saç boya rengi ne 

kadar koyu ise kanser riski de o derece büyüktür. Amerika'da California 

Southern Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada ayda bir kez saçını boyatan 

bayanlarda bir yıl sonra mesane kanseri riskinin 2.1 oranında arttığı 

saptanmıştır. 15 yıl süreli uygulamadan sonra ise bu artış oranı; saçını 

boyatmayanlara göre % 33'dür. Boya ürünleri ile çok sık temasta olan 
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kuaförlerde de bir sene sonra mesane kanseri riski yüzde 50 artmaktadır. 

Amerikalı bilim adamları saç boyası ile meme kanseri arasında da ilişkiyi ortaya 

koymuşlardır. Sürekli saç boyatanlarda meme kanseri riski 5 kat artmaktadır. 

Yalnızca boya maddesi değil, ürünlerdeki oksidasyon maddesi de hastalıklara 

neden olmaktadır. Örneğin amonyum persulfat/ amonyum peroksodisulfat toz 

ve buharıyla kuaför astımı olarak tanımlanan rahatsızlığa yol açmaktadır. 

Hidrojenperoksit hücrelerimize zarar veren serbest radikalleri oluşturmaktadır. 

Bu nedenlerle saç boyası ürünlerinin baş derisiyle temasının elden geldiğince 

azaltılması ve uygulayıcının eldiven kullanması önerilmektedir 

(http://www.dantelci.org/archive/sac-boyama-ile-ilgili-hersey-t240.html). 

Kuaför ve berberlik ile ilgili çalışma alanları da çocuk işgücünün sıkça 

kullanıldığı hizmet sektörüdür. Kuaför ve berber yanında çalışan çocuklar; 

çalışma koşullarından kaynaklanan çeşitli risklerle karşılaşmaktadır. Bunların en 

yaygın bilinenleri ise boya karıştırmak ve kimyasal maddelerle temas, manikür 

pedikür ağda uygulamaları ile mikrobiyolojik riskle, fön makinası ve elektrikli 

kaza riskleri, uzun süre ayakta durmakla ilgili ergonomik risklerdir. Bunların 

dışında ağır iş koşulları, kötü muamele, uzun iş saatleri ve düşük ücretler gibi 

özellikle uzun vade de psikososyal sorunlara kaynaklık eden çalışma riskleri de 

vardır (Ocakçı ve ark. 2000).  

 

2.5. MESLEKİ ASTIM, RİNİT ve DERMATİT 

Mesleki Astım 

Mesleki astım, sanayileşen toplumlarda en önemli solunumsal meslek 

hastalığı iken, ülkemizdeki resmi veriler silikozis gibi toz hastalıklarını hâlâ en 

fazla gözlenen mesleki akciğer hastalıkları olarak göstermektedir. Oysa 

ülkemizde MA açısından riskli işkollarında önemli sayıda insan çalışmakta ve bu 

işkollarında yapılan araştırmalarda önemli oranda MA’lı olgu bulunduğu, bu 

sonuçların, MA’nın ülkemizde de önemli bir meslek hastalığı olabileceğini 

bildirilmektedir. (Çimrin 2000; Malo 2002) 

Mesleki astım, sadece iş ortamında karşılaşılan ve işyeri dışında 

bulunmayan spesifik etken ya da koşulla duyarlılaşmaya bağlı ortaya çıkan 

astımdır. Başka bir değişle; MA, işyeri ortamı dışında karşılaşılan bir uyaran 
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olmaksızın, özel bir iş çevresinde spesifik bir ajanla karşılaşmaya bağlı, 

değişken hava akım kısıtlılığı ve/veya hava yolu aşırı duyarlılığının ortaya 

çıkmasıdır (Erelel 2007). 

Genel toplumda astımlı olguların yaklaşık % 5-17’si mesleki etkenler ile 

meydana gelmektedir. Daha önce sağlıklı olan kişiler işyerinde karşılaştıkları 

yoğun ortaya irritanlar nedeniyle astım hastası olabilmektedirler. Ayrıca daha 

önce var olan astım işyerinde de alevlenebilmektedir (Erelel 2007). 

Mesleki astım iş ortamı dışında meydana gelen astımdan farklı değildir. 

Ancak iş ortamından kaynaklanan tehlikeler MA’yı başlayabilir, tetikleyebilir.  

Mesleki astım yaptığı bilinen 250’den fazla etken bulunmaktadır. Düşük veya 

yüksek moleküllü maddeler immünolojik mekanizma ile astımı 

başlatabilmektedir. Ayrıca irritanlar immünolojik olmayan mekanizma ile de 

astıma neden olabilmektedir. Ayrıca bazı çalışmalara göre de işyeri mevcut 

astımı alevlendirerek mevcut hastalığı ortaya çıkarabilmekte ya da 

başlatabilmektedir (Jenkins et al 1996; Erelel 2007). 

İş ortamında inhalasyon yoluyla maruz kalınan maddelerin, hava yolu 

üzerine etkisi ve astım ile ilişkisi tartışılmaz bir gerçektir. İşyerindeki teknoloji 

maruziyeti etkileyen temel faktördür. Aynı zamanda Reactive Airway 

Dysfunction Syndrome (RADS)'da olduğu gibi kaza sonucu yüksek 

konsantrasyonda irritan inhaler madde ile karşılaşmanın ortaya çıkarabileceği 

hava yolu bozukluğu da mesleki hava yolu hastalığının nedeni olabilir. Veriler 

yurdumuzda bu tür potansiyele sahip kazaların oluştuğunu da göstermektedir 

(Jenkins et al 1996; Çimrin 2009; Lemiere et al 2007). 

Toplumumuzda astım sıklığının % 2 -15 düzeyinde olduğu farklı 

çalışmalarla ortaya konmuştur. Mesleki astım, görülme sıklığı ise tüm 

astımlıların % 2 - 3'ü düzeyindedir. Mesleki astım; sprey boyacıları arasında 

%0-10, kuaförlerde % 1,72 – 13,6, orman ürünleri çalışanlarında % 2,5, sağlık 

çalışanlarında latekse bağlı olarak % 14, toz morfin işçilerinde % 11,6, deterjan 

işçilerinde % 7, fırın işçilerinde % 3,3, cam süsleme işçilerinde % 7,3, çiçek 

satıcıları arasında % 30,4 düzeyindedir (Çimrin 2000; Yorgancıoğlu ve ark. 

2008). 
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Mesleksel akciğer hastalıklarının % 29’undan MA sorumludur. 

Sanayileşmiş ülkelerde mesleki astım sıklığında artış görülmekte, Türkiye de 

dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde sorunun boyutları tam olarak 

bilinmemektedir. Mevcut astımın iş ortamındaki maddelerin etkisi ile 

alevlenmesi durumundan yani ‘işin ağırlaştırdığı astım’dan ayırt edilmelidir (Acar 

ve Yenigün 2005; Lemiere et al 2007). 

Mesleki astım sıklığı, endüstrileşme ile birlikte artmaktadır. Önemli bir 

toplum sağlığı sorunu olan MA, riskli işlerde çalışan çocuklar ve gençleri de 

etkilemektedir (Acar ve Yenigün 2005). 

 

Rinit ve Dermatit 

Son yıllarda hem astım hem de alerjik hastalıklar olan rinit ve dermatitte 

belirgin bir artış görülmektedir. Ülkeden ülkeye değişiklikler olmakla birlikte, 

erişkinlerde alerjik rinit % 10 - 25, astım ise % 2-10 gözlenmektedir 

(http://www.guncelpediatri.com/yazilar.asp?yaziid=441&sayiid=13). 

Türkiye 'de de bölgeden bölgeye değişmekle birlikte ortalama astım 

prevalansı % 6 – 9,  alerjik rinit prevalansı ise % 7 -20 olarak ifade 

edilmektedir(http://www.guncelpediatri.com/yazilar.asp?yaziid=441&sayiid=13) 

Epidemiyolojik çalışmalar dünyanın her yerinde, astım ve rinitin aynı 

hastada sıklıkla birlikte görüldüğünü göstermektedir. Astımlı hastaların büyük 

çoğunluğunda rinit vardır, ancak rinitli hastalardaki astım prevalansının 

araştırılması hâlâ gereklidir (Yorgancıoğlu ve ark. 2008). 

Çocuklarda genellikle ilk karşılaşılan alerjik hastalık atopik dermatit olup 

alerjik sürecin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Atopik dermatit'li olguların 

ailelerinde alerjik hastalık öyküsü sıklıkla bulunmaktadır, çocukların % 80 

kadarında serumda IgE düzeyi yüksektir, rinit ve astım gibi solunum yolu 

alerjik hastalıkları sıklıkla tabloya katılır, alerjiden korunma önlemleri ile 

hastalık bulgularında iyileşme görülürken, alerjenlerle karşılaşma sonrasında 

klinik bulguların ortaya çıktığı görülmektedir. Yaşamın daha sonraki yıllarında 

ise solunum alerjilerine duyarlılık gelişmekte olup astım ve  alerjik rinit 

bulguları tabloya eklenir 

(http://www.guncelpediatri.com/yazilar.asp?yaziid=441&sayiid=13). 



 

 

19

İstatistiksel olarak; astımlı hastaların ortalama % 75 'inde alerjik rinit, ve 

alerjik rinit hastalarında ise %40 oranında astım gözlenir (Yorgancıoğlu ve ark. 

2008; http://www.allerjim.com/tekhavayolu.htm).  

Astım ve rinit birlikteliği konusunda bilimsel veriler şöyledir; 

� Alerjik rinit ve astımın birlikte olduğu hastalarda, genellikle önce rinitin 

başladığı, daha sonra astım geliştiği gözlenir.  

� Alerjik riniti olup astım şikayetleri olmayan hastaların akciğer hava 

yollarında astımlı hastalardakine benzer değişiklikler olduğu 

saptanmıştır.  

� Astımı olup rinit şikayetleri olmayan hastalarda da burunun alerjenle 

uyarılması astım şikayetlerinde alevlenmeye yol açmaktadır.  

� Rinit ve astım birlikteyse, rinitin iyi tedavi edilmemesi astım 

şikayetlerinin yeterince kontrol altına alınamamasına neden olmaktadır. 

Bu durumda hem hastaların acil servis başvuru sıklığı, hem de ilaç 

kullanma yoğunluğu yani astımın tedavi maliyetleri artmaktadır 

(http://www.allerjim.com/tekhavayolu.htm).  

Sonuç olarak; 

� Alerjik rinit varsa astım gelişme riski yüksektir. 

� Rinitin etkin tedavisi astımın daha iyi kontrol altına alınmasını 

sağlayacaktır. 

� Astım ve rinit birlikteyse, her iki hastalıkta etkin bir şekilde tedavi 

edilmelidir (http://www.allerjim.com/tekhavayolu.htm). 

 

2.6. MESLEKİ ASTIM, RİNİT VE DERMATİT OLU�UMUNU ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

 

Tüm hastalıklarda olduğu gibi MARD de % 20 genetik yatkınlık ve % 80 

çevresel faktörler etkinlik gösterir. Bu araştırmanın “2. 4 Kuyumculuk ve 

Kuaförcülük Meslekleri” bölümünde ayrıntıları ile açıklandığı gibi Mesleki astım, 

rinit ve dermatit oluşumunda; çevresel etmenler; yapılan iş, maruz kalınan 
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fiziksel ve kimyasal etkenler, işin süresi ve yoğunluğu etkili olmaktadır. Ayrıca 

sigara kullanma da MA oluşumunda etkili olan nedenlerden biri olarak 

belirtilmektedir (Çimrin 2000; Rogers 1994; Smith and Maurer 1995; Spradley 

and Allender 1996). 

Çalışan çocuklarda risk alma davranışlarını yüksek olması nedeniyle 

kişisel koruyucu kullanma oranın düşük olması MARD riskini attırmaktadır. 

Ayrıca bu hastalıklar ile ilgili olarak bilgi sahibi olmalarının farkındalık 

durumlarını, hastalığa bakış açılarını ve davranışlarını etkileyebileceği 

düşünülmektedir. Bu hastalıklar hakkında bilgi sahibi olan çocuklar, 

semptomların oluşumunu engelleyecek davranışlar gösterebilecek ya da 

semptomları erken dönemde tanıyabileceklerdir (Coppieters and Piette 2004; 

Esin 2002). 

Çocukların farkındalık ve bilgi düzeylerinin arttırılmasına yönelik sağlık 

programlarının planlanması iş sağlığı hemşirelerinin rolleri arasında 

tanımlanmaktadır. Çocukların küçük işletmelerde çalışması sebebiyle iş sağlığı 

hemşirelerine ulaşmamaktadırlar bu nedenle okullarda, çocukların mesleki 

hastalık ve riskler konusunda bilgi edinmeleri için iş sağlığı hemşireleri 

bulunmalıdır (Coppieters and Piette 2004; Esin 2002). 

 

2.7. MESLEKİ ASTIM VE ALERJİK HASTALIKLARDA İ� SAĞLIĞI 

HEM�İRELİĞİ UYGULAMALARI 

 

    İş Sağlığı Hemşireliği 

İş sağlığı hemşireliği, hemşirelik ilkelerini, çalışanların sağlığını 

geliştirme, güvenliklerini sürdürme ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak için 

uygulama olarak tanımlanabilir (Rogers 1994). 

Sağlıklı ve güvenli işyeri ortamı oluşturmak, çalışanın işi ve sağlığı 

arasındaki dengeyi korumak için birçok disiplinin katıldığı bir ekip çalışması 

gereklidir. Uyumlu ve iş birliği içinde çalışması gereken ekibi; tıp bilimlerinden 

hekim ve hemşire, mühendislik bilimlerinden iş güvenliği uzmanı ve iş hijyenisti, 

sosyal bilimlerden ekonomist, sosyal antropolog ve psikolog oluşturmaktadır. İş 

yeri hemşiresi, ekibin üyesi olarak diğer ekip üyeleri ile işbirliği içinde, 
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profesyonel meslek üyesi olarak çalışır (Carroll 2004; Rogers1994; Smith and 

Maurer 1995; Spradley and Allender 1996). 

 

İşyeri ortamı ve işin yapılması sırasında oluşabilecek tehlikelerin 

karmaşıklılığı, işyeri hemşiresinin genel hemşirelik bilgi ve becerisinin üstünde 

alana özel bilgi ve becerileri de kazanmasını gerektirir. Bu nedenle iş yeri 

hemşireleri iş sağlığının temel bilgi alanlarında bilgi ve beceri sahibi olmalıdırlar. 

Uygulamalarını bu temeller üzerinde geliştirmelidirler. İşyeri hemşirelerinin 

temel rolleri, doğrudan bakım, eğitimci, yönetici, danışmanlıktır. Bu rolleri 

kapsamında çok çeşitli fonksiyonları vardır. Fonksiyonlar çeşitli iş kollarına göre 

farklılık gösterebilir (Caroll 2004; Rogers 1994; Smith and Maurer 1995; 

Spradley and Allender 1996). 

İşyeri hemşirelerinin, çalışanları mesleki astım ve alerjik hastalıklardan 

koruma, erken dönemde tanılama ve hastalık oluşmuşsa tedavisini sağlama ile 

ilgili hemşirelik uygulamaları yukarıda belirtilen dört temel rolü kapsamındaki 

fonksiyonlarını, endüstriyel hijyen ve toksikoloji bilimlerinin temel ilke ve 

becerilerini içermektedir (Carroll 2004; Rogers1994; Smith and Maurer 1995; 

Spradley and Allender 1996). 

Mesleki eğitim merkezlerinde okuyarak çalışan çocuklara yönelik 

sunulması gereken iş sağlığı hizmetleri; çalışılan işyerinin sağlık birimi veya 

mesleki eğitim merkezlerinin okul sağlık birimlerinde sunulabilir. Ancak bu 

çalışmanın örneklemini oluşturan kuaför ve kuyumcu olarak çalışan çocuklarda 

olduğu gibi bu çocukların çalıştıkları işyerleri genellikle 10 kişiden az çalışanın 

olduğu işyerleridir ve bu çalışanlar için hizmet sunacak bir işyeri sağlık birimi 

bulunmamaktadır. Yasal açıdan da iş kanunu 50 ve üzrinde işçi çalıştıran 

işyerleri için işyeri sağlık biriminin oluşturulmasını öngörmektedir. Bu bağlamda 

bu çocuklar için okullarda oluşturulan sağlık birimlerinde hizmet sunulabilir ve 

bu birimde çalışacak iş sağlığı hemşireleri bu hizmeti yürütebilir (Esin ve ark. 

2005; Esin 2002). 

Konu ile ilgili olarak işyeri hemşirelerinin fonksiyonları aşağıda 

özetlenmiştir: 
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1. Çalışma ortamı ve yapılan iş ile ilgili tehlikeleri tanımlamada 

fonksiyonları 

Tehlikelerin belirlenmesi ve tanımlanması:  

� İşyerinde kullanılan tüm kimyasalları belirler ve ilgili kaynaklardan sağlık 

üzerine etkilerini bularak yazılı hale getirir. Tablo 3 de buna benzer bir 

liste örnek olarak verilmiştir. Kimyasal maddeler ile ilgili bilgiler; işyeri 

yöneticilerinden, kimyasal madde imalatçısı ya da satıcılarından, kaplar 

üzerindeki etiketlerden ve eğitim programlarından sağlanabilir. Bilgi 

kaynakları ayrıntılı olarak aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (Esin 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ekil 1. Kimyasal Maddelerle İlgili Bilgi Alınabilecek Kaynaklar 

Kaynak: Esin, M.N.(2007). Çalışanın solunum sisteminin korunmasında iş sağlığı hemşireliği. 

İ5HEM-DER Yayınları, Yayın no: 5. 

 

 

İşyerindeki kimyasal 

Maddelerle İlgili 

Bilgilerin 

Sağlanabileceği Yerler 

 

Başvuru kitapları 

Uluslararası 

Çalışma Programı  

 

Yerel İtfaiye 

Uluslararası İşkolu 

Federasyonları 

Çalışma Bakanlığı 

Yerel Kütüphane 

İşveren 

Etiketler 

Eğitim Programlar 

Sendikalar 

Yerel İş Müfettişleri Yerel Yüksek Okullar/ 

Üniversiteler 

Tehlike Bilgi Formları 

Kimyasal Madde 

İmalatçısı/Satıcıs
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� Kullanılan kimyasal maddelerin işyerinin hangi biriminde ve hangi işlerde 

kullanıldığını belirler ve listeler. 

� Kimyasal maddelerle çalışan işçilerin, hangi maddelerle ne kadar 

zamandır, hangi vardiyada çalıştıklarını belirler ve listeler. 

� Kullanılan kimyasal maddelerin vücuda hangi yollarla girdiğini belirler. 

� Çalışanlarda oluşabilecek toksik belirtileri gözler, ne tip kişisel 

koruyucular kullanılıyor belirler. 

� Düzenli aralıklarla çalışanların işyerlerini gezerek gözlem yapar ve 

çalışma ortamını risk ve tehlikeler yönünden değerendirir (Esin 2007). 

 

İşe giriş ve periyodik muayeneler:  

Hemşire bu görevini yerine getirirken hekim ile birlikte çalışır. İşe giriş 

muayenelerinde: 

� Çalışanın genel sağlık öyküsünü ve iş sağlığı öyküsünü alır. 

� Çalışanı muayeneye hazırlar: TA, ateş, boy, kilo, genel ölçümleri 

ve çalışanın yapacağı iş ile ilgili özel ölçümleri (gürültü eşiği, 

akciğer fonksiyon testleri, vital kapasites, göğüs röntgeni, EKG 

çekme, kan ve idrar testleri, vb.) yapar. 

� Hekimin yapacağı fizik muayene bulgularını ve yukarıdaki 

bulguları bir araya getirir ve hekim ile birlikte değerlendirme yapar 

(Esin 2007). 

Periyodik muayenelerde: 

� Muayeneleri planlar 

� Fizik muayeneye hazırlar 

� Tüm bulguları olası meslek hastalığı açısından hekim ile birlikte 

değerlendirir. 

İşe giriş ve periyodik muayenelerde bazı kimyasal maddelere göre 

yapılması gereken uygulamalarla ilgili örnekler Tablo 2.1’de gösterilmiştir (Esin 

2007). 
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2. Çalışma ortamı ve yapılan iş ile ilgili tehlikeleri tanımlamada 

fonksiyonları 

� İşyerlerinde korunma önlemleri ile ilgili olarak hangi önlemler alınmış ve 

uygulanıyor bu bilgileri çalışandan veya işyeri gözlemleri sırasında toplar. 

� Kimyasal maddelerin toksik etkilerine maruz kalarak etkilenmiş 

çalışanların iş değişimleri ile ilgili yönetime gerekçeleri ile bilgi verir. 

� Çalışanlara kullandıkları kimyasalların olası ya da bilinen tehlikeleri ve 

sağlık üzerine etkileri konusunda eğitim yapar. 

� Sigara ve alkol kullanan çalışanlara bırakma programları düzenler. 

� Çalışanları akut olarak tek ve yüksek dozda kimyasal madde ile 

karşılaştıklarında örneğin; karbonmonoksit zehirlenmesi, deriye dökülme, 

göze kaçma gibi acil müdahale gerektiren durumlarda yapması 

gerekenler konusunda eğitir. 

� Kişisel koruyucu kullanımı ile ilgili olarak genel eğitim programları ve 

kullanmayan çalışanlara yönelik davranış değiştirme programları 

düzenler (Esin 2007).  

 

3. Diğer Fonksiyonları 

� Çalışanlara uyguladığı sağlık programlarının sonuçlarını okul yöneticileri 

ile ilgili toplantılarda tartışır. 

� Çalışanın sağlığına ve hemşirelik uygulamalarına yönelik sorunların 

çözümü için araştırmalar planlar, sonuçlarını ve önerilerini, yönetim ve 

meslektaşlarıyla paylaşır. 

� Çalışana ve ailesine sağlıkla ilgili konularda danışmanlık yapar. 

� Toksik etkiye maruz kalarak meslek hastalığına yakalanmış iş görmez 

durumda olan çalışanların tedavi ve izlemlerini takip eder. 

� Acil müdahale gerektiren durumlarda ilkyardım uygulamalarını yapar 

(Esin 2007). 
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Tablo 2.1: Endüstride Sık Kullanılan Kimyasal Maddelerin Sağlık Üzerine 

Etkileri, Sağlığı Koruma ve Tedavide Yapılması Gereken Uygulamalar 

 

Maddeler Vücuda Giriş Yolu  İlk Sağlık Etkileri 
Etkilendiği Organ Ve 

Sistemler 
Sağlık Uygulamaları 

Amonyak 
Deriden emilim,  

Mideye yutma, soluma 

Gözlerde, deride ve 

solunum yollarında  

Irritasyon 

Solunum sistemi, gözler 

Genel sağlık öyküsü, 

Fiziksel muayene,  

Vital kapasite, Soluk verme 

kapasitesinin  

Ölçümü, göğüs röntgeni 

Anilin 

Deriden emilim,  

Mideye yutma,  

Soluma 

Baş ağrısı, güçsüzlük, 

sinirlilik,  

Sık nfes alma, baş 

dönmesi, 

 Anemi, hemopoetik 

Kan sistemi, merkezi sinir 

sistemi,  

Karaciğer, böbrekler 

Genel sağlık öyküsü, 

Fiziksel muayene,  

Tam kan analizi 

Benzen 
Emilim, mideye yutma, 

soluma 

Gözlerde, burunda, 

solunum sisteminde  

Irritasyon, dermatit, kemik 

iliği  

Depresyonu,  merkezi sinir 

sistemi  

Depresyonu 

Merkezi sinir sistemi 

Kan sistemi 

Iskelet sistemi 

Solunum sistemi 

Genel sağlık öyküsü, 

Fiziksel muayene, 

 Idrarda fenol ölçümü, tam 

kan analizi,  

Retükülosit sayımı 

Kadmium 

tozları 
Mideye yutma, soluma 

Akciğer ödemi, dispne, 

öksürük, kas ağrıları, 

amfizem, nefrozis, 

gastrointestinal sistem 

semptomları 

Böbrek  

Solunum sistemi  

Hemopoetik sistem 

Prostat 

Genel sağlık öyküsü, fiziksel 

muayene, idrar analizi, 

albumin ölçümü, karaciğer 

fonksiyon testleri, vital 

kapasite, soluk verme 

kapasitesi, göğüs röntgeni 

Karbon difulsid Mideye yutma, soluma 

Parkinsonizm, psikozlar, 

suicid, periferal nöropati, 

kalp hastalıkları, dermatit, 

nefrotik sendrom,üreme 

sistemi sorunları 

Merkezi sinir sistemi 

Periferik sinir sistemi 

kardiyovasküler sistem, 

gözler, böbrekler, 

karaciğer 

Genel sağlık öyküsü, fiziksel 

muayene, göz muayenesi, 

idrar analizi, karaciğer 

fonksiyon testleri, 

elektrokardiyogram  
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Tablo 2.1(Devamı): Endüstride Sık Kullanılan Kimyasal Maddelerin Sağlık 

Üzerine Etkileri, Sağlığı Koruma ve Tedavide Yapılması Gereken 

Uygulamalar 

 

Karbon 

monoksid 
Emilim, soluma 

Baş ağrısı, halsizlik, çift 

görme, baş dönmesi, 

taşipne, siyanoz, senkop 

Kardiyovasküler sistem, 

merkezi sinir sistemi, kan, 

akciğerler 

Genel sağlık öyküsü, fiziksel 

muayene, 

karboksihemoglobin düzeyi 

Krom Emilim, soluma 

Akciğer kanseri, dermatit, 

deri yaralanmaları, nazal 

semptom yaralanmaları 

Akciğerler, deri 

Genel sağlık öyküsü, fiziksel 

muayene, göğüs röntgeni, 

vital ve soluk verme 

kapasitesi 

Formal dehid Soluma 
Deri, göz, solunum yolları 

irritasyonu, astım 
Solunum sistemi, deri, göz 

Genel sağlık öyküsü, fiziksel 

muayene 

Demir Emilim, soluma 

Anemi, nefropati, karın 

ağrısı, felç, ansefolapati, 

davranışsal bozukluklar 

Merkezi sinir sistemi, 

hemopoetik sistem, 

böbrek, gastrointestinal 

sistem, üreme sistemi 

Genel sağlık öyküsü, fiziksel 

muayene, tam kan analizi,  

Kan; kurşun, eritrosit, çinko, 

paratrombin düzeyi,  

Idrarda aminolevulinik asit 

düzeyi 

Magnezyum 

oksid 
Emilim, soluma 

Göz ve burunda irritasyon, 

metal dumanı ateşi, 

öksürük, göğüs ağrısı 

Solunum sistemi, gözler 

Genel sağlık öyküsü, fiziksel 

muayene, göğüs röntgeni, 

tam kan analizi 

Styrene Mideye yutma, soluma 

Göz ve burun irritasyonu, 

uyku hali, halsizlik, 

düzensiz yürüyüş 

Merkezi sinir sistemi, 

solunum sistemi, deri, 

gözler 

Genel sağlık öyküsü, 

Fiziksel muayene, tam kan 

analizi, idrarda mandelik asit 

ölçümü 
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Tablo 2.1(Devamı): Endüstride Sık Kullanılan Kimyasal Maddelerin Sağlık 

Üzerine Etkileri, Sağlığı Koruma ve Tedavide Yapılması Gereken 

Uygulamalar 

 

Nikel Soluma 

Kontakt dermatit, alllerjik 

astım, akciğer, sinüs 

kanseri 

Nazal boşluk, akciğer, deri 

Genel sağlık öyküsü, fiziksel 

muayene, tam kan/eozinofil 

analizi, karaciğer fonksiyon 

testleri, idrarda nikel düzeyi 

Paratron 
Emilim, mideye yutma, 

soluma 

Göğüs gerginliği, 

wheezing, el semptomları, 

terleme, kas yorgunluğu, 

nöbetler, koma 

Merkezi sinir sistemi, 

solunum sistemi, 

hemopoetik sistem, 

kardiyovasküler sistem, 

deri, gözler 

Genel sağlık öyküsü, fiziksel 

muayene, eritrosit sayımı, 

kolinesteraz ölçümü 

Fosgen Mideye yutma, soluma 

Göz ve sonunum 

irritasyonu, kusma, 

dispne, siyanoz, deri 

yanıkları, köpüklü balgam 

Solunum sistemi, deri, 

gözler 

Genel sağlık öyküsü, fiziksel 

muayene, göğüs röntgeni, 

akciğer fonksiyon testleri 

 

Kaynak: Esin, M.N.(2007). Çalışanın solunum sisteminin korunmasında iş sağlığı hemşireliği. 

İ5HEM-DER Yayınları, Yayın no: 5. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. ARA�TIRMANIN �EKLİ 

 

Bu çalışma; Çıraklık Eğitim Merkezlerinin kuyumculuk ve kuaförcülük 

bölümlerinde eğitim gören ve aynı zamanda çalışan çocuklarda mesleki astım, 

rinit ve dermatit ile ilgili riskleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı-ilişki arayıcı tipte planlanmıştır. 

 

3.2. ARA�TIRMANIN SORULARI 

 

Bu araştırma ile cevaplanması beklenen sorular aşağıda belirtilmiştir.  

1. Çocuklarda MARD ile ilgili varolan semptomlar nelerdir? 

2. Çocukların MARD semptomlarını etkileyen faktörler nelerdir? 

a.  Mesleki astım, rinit ve dermatit semptomları ile bazı sosyo-

demografik özellikler arasında bir ilişki var mıdır? 

b. Mesleki astım rinit ve dermatit semptomları ile çalışma koşulları 

arasında bir ilişki var mıdır? 

c. Mesleki astım ve alerjik hastalık semptomları ile çocukların bu 

hastalıklarla ilgili farkındalık durumları arasında bir ilişki var mıdır? 

3. Çocuklarda MARD semptom sıklığı üzerinde etkili değişkenler 

nelerdir? 

 

3.3. ARA�TIRMANIN YAPILDIĞI YER 
 

Araştırma, İstanbul’da bulunan ÇEM’lerde yapılmıştır. İstanbul ÇEM’lerin 

en fazla bulunduğu ildir. Toplam 18 ÇEM bulunmaktadır. Çıraklık Eğitim 

Merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim vermektedirler. Bu 

okullarda; mekanik ve metal işleri, malzemeler, elektirik ve enerji, el sanat 

becerileri, saç bakım ve güzellik gibi 17 ana bölüm olmak üzere toplam 150 
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bölüm bulunmaktadır. Okullar 3 yıl süre ile eğitim vermektedir. Okullara 

girebilmek için ilkokul mezunu olmak, bir işletmede çalışıyor olmak ve sağlık 

durumunun mesleğin yapılmasına uygun olması koşulları aranmaktadır. 

Çocuklar haftanın bir günü okulda eğitimlerinin sürdürmekte, diğer günlerde de 

işyerlerinde çalışmaktadırlar. Okulların fiziksel olarak sınıf, atölye, tuvalet v.b. 

özelliklerinin yeterli olduğu görülmüştür. Okullarda çocuklara yönelik sağlık 

hizmetlerinin sunulabileceği sağlık birimleri bulunmamaktadır.  

 

3.4. ARA�TIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ 
 

Araştırmanın; MARD oluşumunu ve bu hastalıkların semptomlarının 

ortaya çıkmasını kolaylaştıran mesleki risklere sahip mesleklerde çalışan 

çocuklarda yapılması planlanmıştır. Bu nedenle ÇEM’lerde kuyumculuk ve 

kuaförcülük bölümlerinin olduğu 4 okul seçilmiştir. Araştırmanın çalışma 

evrenini 843 çocuk oluşturmuştur. Bu evrenden örnekleme yapılmadan evrenin 

tamamının örnekleme alınması planlanmıştır. Ancak, veri toplama günlerinde 

261 öğrenci okulda bulunmadığı için bu öğrenciler çalışmaya alınmamıştır. Bu 

nedenle örneklemi 582 öğrenci oluşturmuştur. Örnekleme ulaşım oranı 

%69’dur. Çalışmanın yapıldığı okullara göre, örneklemi oluşturan öğrenci 

sayıları Tablo 3.1’de gösterilmiştir.   

Tablo 3.1: Okullara Göre Öğrencilerin Örnekleme Girme Oranları 

Okul Adı 

Öğrenci 
Sayısı 

 
(N) 

Araştırmaya Katılan 
Öğrenci Sayısı  

        ( n )       ( %) 

Muhsin Ertuğrul Mesleki Eğitim Merkezi 402 303 52,1 

Mustafa Nevzat Pisak Mesleki Eğitim 
Merkezi 

67 49 8,4 

Gaziosmanpaşa Mesleki Eğitim Merkezi 235 148 25,4 

Fatih Mesleki Eğitim Merkezi 140 82 14,1 

Toplam 843 582 100 
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3.5. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

 

Araştırmanın verileri; araştırmacı tarafından literatür bilgileri 

doğrultusunda hazırlanan “Çocukların Tanıtıcı Özellikleri Veri Toplama Formu” 

(Ek. 1) ve “Uluslararası Çocukluk Çağı Astım ve Alerji Çalışması (UÇÇAAÇ) 

Veri Toplama Formu” (Ek. 2) ile toplanmıştır. 

 

3.5.1. Çocukların Tanıtıcı Özellikleri Veri Toplama Formu (Ek. 1) 

Çocukların Tanıtıcı Özellikleri formu; 

� Sosyo-demografik özellikler (5 soru) 

� Çalışma koşulları ( 9 soru) 

� Çocukların sigara kullanma durumu ve ailesel özellikleri (7 soru) 

� Astım hastalığı ile ilgili farkındalık durumu (4 madde) olmak üzere 

4 kısım ve 25 sorudan oluşmaktadır. 

Veri toplama formunun ilk bölümünü oluşturan sosyo-demografik 

özellikler bölümü; öğrencilerin yaş, cinsiyet, öğrenim gördükleri bölüm ve sınıf, 

ailede çalışan birey sayısını değerlendiren sorulardan oluşmuştur. 

İkinci bölüm çocukların çalışma koşullarını değerlendiren sorulardan 

oluşmuştur. Bu bölümde toplam çalışma yılı, şu anda yapılan işte çalışma yılı, 

çalışılan yerdeki çalışan sayısı, haftalık çalışma günü, günlük çalışma saati, 

haftalık izin günü, çalışırken kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, çalışma 

ortamında bulunan fiziksel, kimyasal ve güvenlik ile ilgili tehlikeler ve bu iş 

yerlerinde korumaya yönelik alınan önlemleri değerlendiren sorular yer 

almaktadır. 

Çocukların sigara kullanma durumu ve ailesel özelliklerini değerlendiren 

üçüncü bölüm; sigara kullanma durumu, ailede ve çalışılan ortamda sigara içme 

durumu ve aile/çevredeki insanlarda astım ya da alerji hastalığına sahip 

bireylerin olma durumunu ile ilgili soruları içermektedir. 

Dördüncü bölümdeki maddeler, Coppieters ve Piette (2004) tarafından 

astım hastalığı ile ilgili farkındalık durumunu belirlemeye yönelik olarak 

geliştirilen 4 maddeden oluşmuştur.  
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Öğrencilerden yanıt olarak her bir soru için; “Hayır düşünmüyorum.”, 

“Bazen düşünüyorum.”, “Sık sık düşünüyorum.”, “Her zaman düşünüyorum.” 

seçeneklerinden kendilerine göre en uygun seçeneği işaretlemeleri istenmiştir. 

 

3.5.2. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood 

(ISAAC) (Ek.3) / Uluslararası Çocukluk Çağı Astım ve Alerji Çalışması Veri 

Toplama Formu (Ek. 2) 

 

Araştırmada çocukların astım, rinit ve dermatit semptomlarını 

belirlemede “UÇÇAAÇ Veri Toplama Formu” kullanılmıştır. Bu form 1991 yılında 

The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) için 

geliştirilmiştir. Uluslararası Çocukluk Çağı Astım ve Alerji Çalışması, batı 

ülkelerinde ve gelişmekte olan ülkelerde çok önemli bir sağlık sorunu olan astım 

ve astım ile ilişkili alerjik hastalıkların belirlenmesi amacıyla sürdürülen etkin bir 

epidemiyolojik çalışma olarak belirtilmektedir (ISAAC,2009; Jenkins et al 1996; 

Juniper et al 1999). 

Bu çalışma ile 100 ülke ve 2 milyon çocuğa ulaşılması amaçlanmıştır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların astım ve astım ile ilişkili alerjik 

hastalıklar rinit ve dermatit semptomlarının belirlenmesi ve bu hastalıkların 

erken dönemde tedavi edilmesini amaçlayan çok önemli bir çalışmadır. Ayrıca 

bu çalışmanın başka bir önemli özelliğinin, tüm dünyada geniş bir işbirliği ile 

yürütülmesi olduğu da ifade edilmiştir (ISAAC,2009; Jenkins et al 1996; Juniper 

et al 1999). 

Uluslararası Çocukluk Çağı Astım ve Alerji Çalışması’nda kullanılan soru 

formları, 6-7 yaş ve 13-14 yaş grubuna özel iki ayrı form olarak geliştirilmiştir. 

Bu araştırmada, çalışma örnekleminin özelliklerine uygun olan 13-14 yaş grubu 

için geliştirilen form kullanılmıştır. 

Form; astım, rinit ve dermatit semptomlarını değerlendiren 3 bölümden 

oluşmuştur. Formda; astım semptomları ile ilgili 8 madde, rinit semptomları ile 

ilgili 6 madde, dermatit semptomları ile ilgili 6 madde olmak üzere toplam 20 

madde yer almaktadır. Formdaki maddelerin büyük çoğunluğu “evet-hayır” 

şeklinde yanıtlamayı gerektirmektedir. Formun toplam puanı yoktur her madde 

ayrı ayrı değerlendirilir.  
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Astım semptomlarının değerlendirilmesi: Birinci soru olan “Daha önce hiç 

göğsünüzde nefes darlığı ya da sıkışma oldu mu?” sorusuna “evet” cevabı 

verilirse, ikinci soru olan ”son 12 ay içinde göğsünüzde nefes darlığı ya da 

sıkışma oldu mu? ” sorusuna geçilir. Eğer birinci soruya yanıt “hayır” ise altıncı 

soru olan “Doktor tarafından da doğrulanmış astım hastalığınız var mı? 

sorusuna geçilir. İkinci soruya “evet” yanıtı verilirse, form yanıtlanmaya devam 

edilir. İkinci soruya yanıt “hayır” ise altıncı sorudan forma devam edilir. 

Rinit semptomlarının değerlendirilmesi: Birinci soru olan “Soğuk algınlığı 

ya da grip gibi hastalıklardan kaynaklanmayan burun tıkanıklığı, burun akıntısı 

veya hapşırma gibi şikayetleriniz oldu mu?” sorusuna “evet” cevabı verilirse 

ikinci soru olan ”son 12 ay içinde soğuk algınlığı ya da grip vb. hastalıklardan 

kaynaklanmayan burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma gibi 

şikayetleriniz oldu mu?” sorusuna geçilir. Eğer birinci soruya yanıt “hayır” ise 

altıncı soru olan “son 12 ay içinde ateşiniz oldu mu? sorusuna geçilir. İkinci 

soruya evet yanıtı verilirse, form yanıtlanmaya devam edilir.  İkinci soruya yanıt 

“hayır” ise altıncı soru yanıtlanır . 

Dermatit semptomlarının değerlendirilmesi: Birinci soru olan “Daha önce 

hiç vücudunuzda aralıklı olarak en az 6 ay süren kaşıntılı deri döküntüleri oldu 

mu?” sorusuna “evet” cevabı verilirse ikinci soru olan ”son 12 ay içinde 

vücudunuzda kaşıntılı deri döküntüleri oldu mu?” sorusuna geçilir. Eğer birinci 

soruya yanıt “hayır” ise altıncı soru olan “Doktor tarafından da doğrulanmış 

egzamanız var mı? sorusuna geçilir. İkinci soruya “evet” yanıtı verilirse, üçüncü, 

dördüncü, beşinci ve altıncı soruya cevaplandırılır. İkinci soruya yanıt “hayır” ise 

altıncı soru yanıtlanır . 

Bu çalışmada, MA semptomları üzerinde etkili faktörleri değerlendirmek 

için yapılan istatistiksel analizlerde bağımlı değişken olarak formun astım 

semptomları ile ilgili maddelerinden; ”Daha önce hiç göğsünüzde nefes darlığı 

ya da sıkışma oldu mu?”, ”Son 12 ay içinde göğsünüzde nefes darlığı ya da 

sıkışma oldu mu?” ve “Doktor tarafından da doğrulanmış astım hastalığınız var 

mı?” maddeleri alınmıştır. 

Rinit semptomları üzerinde etkili faktörleri değerlendirmek için yapılan 

istatistiksel analizlerde bağımlı değişken olarak ; “Soğuk algınlığı ya da grip gibi 

hastalıklardan kaynaklanmayan burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma 
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gibi şikayetleriniz var mı?” ve “Son 12 ay içinde soğuk algınlığı ya da grip vb. 

hastalıklardan kaynaklanmayan burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma 

gibi şikayetleriniz var mı?” maddeleri alınmıştır.    

Dermatit semptomları üzerinde etkili faktörleri değerlendirmek için 

yapılan istatistiksel analizlerde bağımlı değişken olarak; “Daha önce 

vücudunuzda aralıklı olarak en az 6 ay süren kaşıntılı deri döküntüleri oldu mu?” 

ve “Son 12 ay içinde vücudunuzda kaşıntılı deri döküntüleri olma durumu?” 

maddeleri alınmıştır.  

 

3.6. VERİ TOPLAMA ARAÇLARININ GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİĞİ 

 

3.6.1. Çocukların Tanıtıcı Özellikleri Formu 

Çocukların Tanıtıcı Özelikleri Formunun; sosyo-demografik, çalışma 

koşulları ve sigara kullanma durumu ve ailesel özellikleri ile ilgili bölümlerinde 

yer alan soruların anlaşılırlığı örneklem gurubundan seçilen 30 çocukta yapılan 

pilot çalışma ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda çalışma 

koşullarını değerlendiren soruların anlaşılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle bu 

bölümdeki sorular,  

� “Kaç yıldır çalışıyorsunuz? (Lütfen yazınız)��..yıl���ay”, 

� “5u anki işinizde ne kadar süredir çalışıyorsunuz?(Lütfen  

                      yazınız)�.yıl�.ay “,  

� “Çalıştığınız işyerinde toplam kaç kişi çalışıyor?”, 

� “Günde kaç saat çalışıyorsunuz?”,  

� “Haftada kaç gün çalışıyorsunuz?”, 

� “Haftada kaç gün izin kullanıyorsunuz?” şeklinde açık uçlu sorular 

olarak değiştirilmiştir. 

Çocukların çalışırken kullandıkları kimyasal maddelerin isimlerini 

bilmedikleri için bu bölümdeki soruları boş bıraktıkları gözlenmiştir. Bu nedenle 

çocuklardan kullandıkları ürünlerin genel adlarını yazmaları istenmiştir (Örneğin; 

saç spreyi, saç boyası, zaç yağı v. b.). 



 

 

34

Çocukların astım ve alerjik hastalıklarla ilgili farkındalık durumları 

belirlemeye yönelik olarak sorulan ve Coppieters ve Piette (2004) tarafından 

geliştirilen sorular, öncelikle araştırmacı tarafından Türkçeye çevirilmiş ve 

Türkçe ve İngilizce dillerini okuyup yazabilen, günlük yaşamında kullanabilen 

ve her iki ülkenin kültürünü tanıyan bir uzman tarafından geri çeviri tekniği ile 

tekrar İngilizceye çevirilmiştir. Orijinal İngilizce ifadelere göre farklılık gösteren 

ifadeler değiştirilmiştir. Sorular bir ölçek niteliğinde olmadığı ve toplam puan 

olmaması nedeniyle güvenilirlik analizleri yapılmamıştır. Soruların anlaşılırlığı 

örneklemden seçilen 30 kişide yapılan pilot çalışma ile değerlendirilmiştir. 

 

3.6.2. Uluslararası Çocukluk Çağı Astım ve Alerji Çalışması Veri 

Toplama Formu 

 

Birinci aşamada; formun kullanımı için ISAAC Araştırma Yöneticisi 

Philippa Ellwood ile iletişim kurulmuş ve kullanım izni alınmıştır (Ek 5). Form 

tıbbi terminolojik kelimeler içerdiği için Türkçeye çevirilmesinde, İngilizce ve 

Türkçe her iki dili anlayabilen ve kullanabilen, 2 göğüs hastalıkları hekiminden 

görüş alınmıştır. Uzmanların çevirileri araştırmacı tarafından değerlendirilmiş ve 

tek bir Türkçe form oluşturulmuştur. Bu form geri çeviri tekniği ile İngilizce diline 

hakim bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından tekrar İngilizceye çevirilmiş ve 

orijinal İngilizce form ile karşılaştırılmıştır. Farklı olan maddeler tekrar 

düzeltilmiştir.  

İkinci aşamada; formun içerik geçerliliğini sağlamak için, form 6 

uzmanın görüşüne sunulmuştur. Değerlendirme Burns ve Groves tarafından 

geliştirilen yapı geçerliliği indeksi ile yapılmıştır. Uzmanlar form her bir 

maddesini kavramsal açıdan değerlendirmiş ve 1-4 arasında puan vermiştir. 

Puanlama değerleri şöyledir:  

� 1 puan; uygun değil,  

� 2 puan; biraz uygun(maddenin revizyonu gerekli),  

� 3 puan; oldukça uygun(uygun ancak ufak düzeltmeler gerekli),  

� 4 puan; çok uygun olarak tanımlanmıştır.  



 

 

35

Yapılan değerlendirmede, ölçek maddelerinin % 80’nin 3 ve 4 puan 

değerini alması beklenmiştir. 3 ve 4 puandan daha düşük puan alan maddeler 

tekrar gözden geçirilerek küçük düzeltmeler yapılmıştır. Çalışmada yapılan 

yüzdelik değerlendirmeye göre CVI: 0,95 gibi yüksek bir değerde bulunmuştur. 

 

3.7. VERİLERİN TOPLANMASI 

 

Araştırmanın verileri 01.04.2008 - 01.06.2008 tarihleri arasında, veri 

toplama formlarını çocukların özbildirimi ile toplanmıştır. Veriler toplnmadan 

okul yöneticileri ve öğretmenleri ile görüşülüp araştırmanın amacı belirtilmiş ve İl 

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan izinler sunulmuştur. Öncelikle, uygulamanın 

yapılabilmesi için boş bir sınıf belirlenmiş ve bu sınıfa çocuklar 20’şer kişilik 

gruplar halinde çağırılmıştır. Çocuklara çalışma hakkında bilgi verildikten sonra 

formları doldurmaları istenmiştir. Her bir oturum yaklaşık 30 dakika sürmüştür.  

 

3.8. ETİK KONULAR 

 

Araştırmanın ön projesi hazırlandıktan sonra İstanbul İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’nden kurum uygulama izinleri alınmıştır (Ek 6). Uygulamanın 

yapıldığı okulların müdürleri ile görüşülerek çalışmanın amaç ve yöntemi ile ilgili 

gerekli açıklamalar yapılmıştır. Veriler toplanmadan önce çocuklara çalışmanın 

amacı, çalışmanın sonuçlarının nasıl kullanılacağı, soruları yanıtlarken nelere 

dikkat etmeleri gerektiği konusunda açıklama yapılmış, formlara isimlerini 

yazmamaları istenmiş ve isterlerse çalışmaya katılmayabilecekleri belirtilmiştir.  
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3.9. ARA�TIRMANIN SINIRLILIKLARI  

 

1. Verilerin çocukların özbildirimine dayalı olması, 

2. Verilerin sınırlı bir zaman diliminde toplanması,  

3. Örneklemin sınırlı sayıda olması. 

 

3.10. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Araştırmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler 

için SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 16.0 programı 

kullanılmıştır. Verilerin dağılımının incelenmesinde “sayı, yüzdelik, ortalama, 

standart sapma değerleri” kullanılmıştır.  Astım ve alerjik hastalıkların 

semptomları ile etkileyen faktörler arasındaki ilişkiyi değerlendirmede; ki kare, 

students’ t ve lojistik regresyon analizleri kullanılmıştır. Sonuçlar % 95’lik güven 

aralığında değerlendirilmiştir. 
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4. BULGULAR 

 

Mesleki astım, rinit ve dermatit semptomlarının oluşmasına, ortaya 

çıkmasına ve şiddetlenmesine neden olan mesleki tehlikeleri içeren kuyumculuk 

ve kuaförcülük mesleklerinde çalışan çocukların MARD ile ilgili semptomlarını 

ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlan çalışmadan elde edilen 

bulgular 3 bölüm halinde sunulmuştur.  

1.bölümde,  çocukların bazı tanıtıcı özellikleri ile ilgili bulgular, 

2. bölümde, çocukların MARD semptomları ile ilgili bulgular, 

3.bölümde, MARD semptomları üzerinde etkili olan değişkenleri gösteren 

bulgular yer almaktadır.  
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4.1. ÇOCUKLARIN TANITICI ÖZELLİKLERİNE İLE İLGİLİ BULGULAR 

 

Bu bölümde çocukların MARD semptomlarını etkileyen bağımsız değişkenlerle 

ilgili tanıtıcı bulgulara yer verilmiştir. Çocukların bazı sosyodemografik özellikleri, 

çalışma koşulları, sigara kullanma durumu ve MARD ile ilgili farkındalık durumunu 

değerlendiren bulgular yer almıştır. Bu bölümde çalışma koşulları, sigara kullanma ve 

ailesel özellikler ve MARD ile iligili farkındalık durumlarını gösteren bulgular, 

mesleksel farklılıkları ortaya koymak için kuyumculuk ve kuaförcülük mesleklerine 

göre karşılaştırılarak gösterilmiştir.    

Çocukların bazı sosyodemografik özellikleri ile ilgili bulgular Tablo 4.1’ de 

gösterilmiştir. Araştırma kapsamında yer alan çocukların yaş ortalaması 17,2±1,3’tür. 

(Range:14-21) Çocukların % 82,6’sının erkek , % 17,4’ünün ise kız olduğu, 

%37,9’unun kuyumculuk ve % 62’sinin ise kuaförcülük bölümünde okuduğu 

bulunmuştur.  Ayrıca % 67,1’i 1.sınıf öğrencisi, % 32,8’i 3.sınıf öğrencisidir. 

 

Tablo 4.1: Çocukların Bazı Sosyodemografik Özellikleri (N:582) 

Değişkenler  n % 

Yaş 
18 yaş altı 335 57,6 

18 yaş üstü 247 42,4 

Cinsiyet 
Erkek 481 82,6 

Kız 101 17,4 

Meslek 

Kuyumculuk  221 37,9 

Kuaförcülük 361 62,0 

Sınıf 
1. Sınıf 391 67,1 

3. Sınıf 191 32,8 
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Çocukların mesleklerine göre çalışma koşulları ile ilgili bulgular Tablo 4.2’de 

gösterilmiştir. Buna göre; 1 yıldan az çalışanlar içinde kuaför çocukların, buna karşın 

1-5 yıl çalışanlar içinde kuyumcu çocukların daha fazla çalıştıkları (p:0,020) 

bulunmuştur. 10 kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinin içinde kuaför çocuklar daha 

fazla çalışırken, kuyumcu çocukların 10 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde daha 

fazla oranda çalıştıkları (p=0,000) saptanmıştır. Günlük çalışma saatleri 

değerlendirildiğinde; gruplar içinde kuyumcu çocukların günde 8 saat kuaför 

çocukların ise 9-16 saat arası çalıştığı (p=0,008) belirlenmiştir. Çalışma bulguları, 

yine gruplar içinde kuyumcu çocukların haftada 2 gün izin kullandığını buna karşın 

kuaför çocukların 1 gün izin kullandığını (p=0,000) göstermiştir.  

 

Tablo 4.2: Çocukların Mesleklerine Göre Çalışma Koşulları (N=582) 

Değişkenler 
Kuyumculuk Kuaförcülük 

X2 p n=221 
n (%) 

n=361 
n (%) 

Çalışma 
yılı 

1 yıldan az 77 (46,4) 89 (53,6)*   

0,020 1-5 yıl 97 (33,2)* 195 (66,8) 7,790 

6-10 yıl 47 (37,9) 77 (62,1)   

İşyerinde 
çalışan 
kişi sayısı 

10 kişiden az 113 (23,9) 359 (76,1)* 

2,088 0,000 

10 kişiden fazla 108 (98,2)* 2 (1,8) 

Günlük 
çalışma 
saati 

8 saat 8 (61,5)* 5 (38,5) 

9,759 0,008 9-16 saat 211(38,4) 338 (61,6)* 

16 saatten fazla 2 (10) 18 (90) 

Haftalık 
izin süresi 

1 gün 84 (20,9) 317 (79,1)* 

1,601 0,000 2 gün 117 (74,1)* 41 (25,9) 

3 gün 20(87) 3 (13) 

* Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir, ”*” işaretleri beklenen değerlerin gözlenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir.  
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Tablo 4.3’teki çalışma ortamı riskleri ile ilgili bulgular değerlendirildiğinde; 

kategoriler içinde kuaför çocukların çalışırken iş elbisesini (p=0,000) ve maskeyi 

(p=0,000) kuyumcu çocukların ise eldiveni (p=0,048) daha fazla kullandıkları 

bulunmuştur. Kişisel koruyucu donanımların hiçbirini kullanmayanlar kuyumcu olarak 

çalışan çocuklarda daha fazla oranda bulunmuştur (p=0,000). 

Çocukların çalışırken kullandıkları kimyasal maddeler değerlendirildiğinde; 

gruplar içinde kuaför çocukların saç boyası (p-aminodiphenylamine, p-

phenylenediamine,v.b.) ve saç spreyi (cinnamic alcohol, cinnamic aldehyde, v.b.) 

(p=0,000) kullandığı, kuyumcu çocukların ise sülfürdioksit (p=0,001) ve hidrojensülfür 

(p=0,005) kullanarak çalıştıkları saptanmıştır. Kuaför çocukların gürültülü (p=0,000) 

ortamlarda çalıştıkları belirlenmiştir. 

.  
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Tablo 4.3: Çocukların Mesleklerine Göre Çalışma Ortamı Riskleri Dağılımı 

(N=582) 

Değişkenler 
Kuyumculuk Kuaförcülük 

X2 p n=221 
n (%) 

n=361 
n (%) 

Kişisel 
koruyucu 
kullanma 
durumu 

İş elbisesi 
Kullanıyor 130 (46,9) 147 (53,1)* 

18,012 0,000 
Kullanmıyor 91 (29,8)* 214 (70,2) 

Maske 
Kullanıyor 34 (66,7) 17 (33,3)* 

19,540 0,000 
Kullanmıyor 187 (35,2)* 344 (64,8) 

Eldiven 
Kullanıyor 64 (33)* 130 (67) 

3,068 0,048 
Kullanmıyor 157 (40,5) 231 (59,5)* 

Gözlük 
Kullanıyor 18 (78,3) 5 (21,7) 

16,502 0,000 

Kullanmıyor 203 (36,3)* 356 (63,7) 

Hiçbiri Kullanmıyor 63 (28,4)* 159 (71,6) 14,026 0,000 

Çalışırken 
maruz 
kalınan 
kimyasal 
etkenler 

Saç boyası 
Kullanıyor - 39 (100) 

25,590 0,000 
Kullanmıyor 221 (40,7) 322 (59,3)* 

Saç spreyi 
Kullanıyor - 56 (100) 

37,768 0,000 
Kullanmıyor 220 (41,9) 305 (58,1)* 

Sülfürdioksit 

Kullanıyor 19 (67,9) 9 (32,1)* 

11,154 0,001 
Kullanmıyor 202 (36,5)* 352 (63,5) 

Hidrojensülfür 
Kullanıyor 21 (60) 14 (40)* 

7,671 0,005 
Kullanmıyor 200 (36,6)* 347 (63,4) 

Kesici aletler 
Kullanıyor 75 (36,2)* 132 (63,8) 

0,413 0,290 
Kullanmıyor 146 (38,9) 229 (61,1)* 

Yüksek ısı 
Var 32 (43,8) 41 (56,2) 

1,218 0,165 
Yok 189 (37,1) 320 (62,9) 

Gürültü 
Var 65 (53,3) 57 (46,7)* 

15,353 0,000 

Yok 156 (33,9)* 304 (66,1) 

* Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir, ”*” işaretleri beklenen değerlerin gözlenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir.  
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       Çocukların sigara kullanma durumu ve MARD riski açısından ailesel özelliklerinin 

değerlendirildiği bulgular tablo 4.4’te yer almaktadır. Çocukların mesleklerine göre 

sigara kullanma durumları değerlendirildiğinde, istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

bulunmazken kuyumcu çocukların % 38’nin ve kuaför çocukların % 62’sinin sigara 

kullandığı bulunmuştur (p=0,053). Sigara içme süresi kuaförlerde ortalama 42,81 ay 

(p=0,913) ve sigara içme adedi kuyumcularda günde 12,21 adet (p=0,398) olarak 

belirlenmiştir. Ailede astımlı ya da alerjik hastalıklı birey olma durumu 

değerlendirildiğinde, istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,445). 

Çocukların ailelerinde MARD’ye yol açabilecek riskli mesleklerde çalışan birey olma 

durumu değerlendirildiğinde ise; kuaför çocukların kardeşlerinin riskli mesleklerde 

çalıştığı bulunmuştur (p=0,001). 

 

Tablo 4.4: Çocukların Mesleklerine Göre Sigara Kullanma Durumu Ve Ailesel 

Özellikleri (N=582) 

Değişkenler 
Kuyumculuk  Kuaförcülük 

X2 p n=221 
n (%) 

n=361 
n (%) 

Sigara Kullanma Durumu 
Kullanıyor 79 (38) 129 (62) 

0,000 0,053 
Kullanmıyor 142 (38) 232 (62) 

Ailede Astımlı-Alerjik 
Birey Olma Durumu 

Var 36 (39,1) 56 (60,9) 

0,062 0,445 
Yok 185 (37,8) 305 (62,2) 

Ailede Astım Riski 
Yüksek Meslek Çalışanı 
Olma Durumu 

Anne 18 (46,2) 21(53,8) 1,440 0,165 

Baba 53 (44,9) 65 (55,1) 2,863 0,058 

Kardeş 71 (51,1) 68 (48,9)* 10,842 0.001 

                                          _ 
Sigara İçme Süresi(Ay) (x±sd) 
 

42,33 42,81 t=0,110 0,913 

                                            _ 
Sigara İçme Adedi (Gün) (x±sd) 

12,21 11,12 t=0,846 0,398 

* Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir, ”*” işaretleri beklenen değerlerin gözlenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir.  
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Çocukların MARD semptomlarını erken dönemde farketmelerini sağlayan, bu 

hastalıklarla ilgili farkındalık durumlarını gösteren bulgular tablo 4.5.’te gösterilmiştir. 

Tablo 4.5. ‘te görüldüğü gibi, “yaptıkları işin gelecekte sağlıklarını olumsuz 

etkileyebileceğini” sık sık düşündüğünü ifade edenlerin kuaför çocukların % 57,7’si 

olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, kuyumcu çocukların “yaptıkları işin gelecekte 

sağlıklarını olumsuz etkileyebileceğini” düşünmediklerini ifade ettikleri saptanmıştır 

(p=0,015). “Çalışırken kişisel koruyucu donanımlarının kullanılmasının önemli 

olduğunu düşünme” durumu değerlendirildiğinde;  kuaför çocukların % 57,2’sinin “her 

zaman” düşündükleri, kuyumcu çocukların % 23’ünün ise “önemli olduğunu 

düşünmedikleri” bulunmuştur (p=0,006). Kuyumcu çocukların % 25,1’nin  “iş yerinde 

çalışırken maruz kalınan etkenlerin sağlık üzerine olumsuz etkileri” olduğunu 

düşünmedikleri ve kuaför çocukların % 60,3’ünün “bazen” düşündükleri belirlenmiştir 

(p=0,000).  

“Astım, rinit ve dermatitin bir meslek hastalığı olabileceğini düşünme durumu” 

değerlendirildiğinde; kuaför çocukların % 35,2’sinin düşünmedikleri ve kuyumcu 

çocukların % 57,6’sının “bazen” düşündükleri (p= 0,336) saptanmıştır. 
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Tablo 4.5: Çocukların Mesleklerine Göre Mesleki Astım, Rinit ve Dermatit 

Hastalıkları İle İlgili Farkındalık Durumları (N=582) 

Değişkenler 
Kuyumculuk  Kuaförcülük 

X2 p n=221 
n (%) 

n=361 
n (%) 

Yapılan işin 
gelecekte 
sağlıklarını 
olumsuz 
etkileyebileceğini 
düşünme durumu 

Hayır 
düşünmüyorum 

89 (34,5)* 169 (65,5) 

10,524 0,015 

Bazen 
düşünüyorum. 

88 (36,7) 152 (63,3) 

Sık sık 
düşünüyorum. 

11 (42,3) 15 (57,7)* 

Her zaman 
düşünüyorum. 

33 (56,9) 25 (43,1) 

Çalışırken kişisel 
koruyucu 
donanım 
kullanmanın 
önemli olduğunu 
düşünme durumu 

Hayır 
düşünmüyorum 

23 (23)* 77 (77) 

12,393 0,006 

Bazen 
düşünüyorum. 

62 (38,3) 100 (61,7) 

Sık sık 
düşünüyorum. 

17 (40,5) 25 (59,5) 

Her zaman 
düşünüyorum. 

119 (42,8) 159 (57,2)* 

İş yerinde 
çalışırken maruz 
kalınan etkenlerin 
sağlık üzerine 
olumsuz etkilerini 
düşünme durumu 

Hayır 
düşünmüyorum 

47 (25,1)* 140 (74,9) 

22,524 0,000 

Bazen 
düşünüyorum. 

79 ( 39,7) 120 (60,3)* 

Sık sık 
düşünüyorum. 

29 (49,2) 30 (50,8) 

Her zaman 
düşünüyorum. 

66 (48,2) 71 (51,8) 

Astım, rinit ve 
dermatitin bir 
meslek hastalığı 
olabileceğini 
düşünme durumu 

Hayır 
düşünmüyorum 

230 (64,8) 125 (35,2)* 

3,386 0,336 

Bazen 
düşünüyorum. 

95 (57,6)* 70 (42,4) 

Sık sık 
düşünüyorum. 

11 (52,4) 10 (47,6) 

Her zaman 
düşünüyorum. 

25 (61) 16 (39) 

* Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir, ”*” işaretleri beklenen değerlerin gözlenen değerlerden büyük olduğunu 

göstermektedir.  
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4.2. ÇOCUKLARIN MESLEKİ ASTIM, RİNİT VE DERMATİT SEMPTOMLARI 

İLE İLGİLİ BULGULAR 

 

Bu bölümde çocukların MARD ile ilgili semptomlarını değerlendiren bulgular 

yer almıştır. Tablo 4-6’da çocukların mesleklerine göre astım semptomlarının sıklığını 

gösteren bulgular gösterilmiştir. “Daha önceden göğüste nefes darlığı ya da sıkışma” 

hissetmenin bu grup arasında kuyumcu çocukların yaşadığı (p=0,005) belirlenmiştir. 

İstatiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen, kuyumcu çocukların “son 12 ay içinde 

göğüste nefes darlığı ya da sıkışma” hissetiği (p=0,064) belirlenmiştir. “Son 12 ay 

içinde göğüste nefes darlığı” hisseden kuyumcu çocuklar bunun sıklığını “haftada 1-3 

kez” olarak belirtmişlerdir (p=0,233). “Göğüste nefes darlığı ve sıkışma hissinin uyku 

düzeni”ni (p=0,070), konuşmayı (p=0,131) etkilemediğini belirlenmiştir. “Doktor 

tarafından doğrulanmış astım tanısı” olan çocukların oranı kuyumcu çocuklarda 

(%35) daha fazla olarak bulunmuştur. Fark istatistiksel olarak anlamlı olmamasına 

rağmen ”egzersiz yaparken nefesdarlığı olma durumu kuyumcu çocuklarda 

(p=0,123), yine “son 12 ay içinde soğuk algınlığı, grip gibi hastalığı olmadan kuru 

öksürük olma durumu” kuyumcu çocuklarda (p=0,192) daha fazla olarak 

bulunmuştur. 
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Tablo 4.6: Çocukların Mesleklerine Göre Astım Semptomları (N=582) 

Değişkenler 
Kuyumculuk  Kuaförcülük 

X2  p n=221 
n (%) 

n=361 
n (%) 

Daha önce göğüste 
nefes darlığı ya da 
sıkışma olma durumu 

Var 78 (31,7)* 168 (68,3) 
7,101 0,005 

Yok 143 (42,6) 193 (57,4)* 

Son 12 ay içinde 
göğsünüzde nefes 
darlığı ya da sıkışma 
olma durumu 

Var 54 (30,9) 121 (69,1) 

5,483 0,064 
Yok 34 (39,5) 52 (60,5) 

Son 12 ay içinde nefes 
darlığı olma sıklığı 

Hiç 2 (15,4) 11 (84,6) 

5,575 0,233 

1-3 kez 40 (35,7) 72 (64,3) 

4-12 kez 13 (31,7) 28 (68,3) 

12'den fazla 5 (27,8) 13 (72,2) 

Son 12 ay içinde nefes 
darlığını nedeniyle 
uykudan uyanma 
sıklığı 

Hiç 42 (33,9) 82 (66,1) 

7,066 0,070 
Haftada 
1'den az 

8 (21,1) 30 (78,9) 

Haftada 
1'den fazla 

10 (45,5) 12 (54,5) 

Son 12 ay içinde 
konuşmayı 
engelleyecek düzeyde 
nefes darlığı olma 
durumu 

Evet 20 (28,6) 50 (71,4) 

4,069 0,131 

Hayır 40 (35,1) 74 (64,9) 

Doktor tarafından 
doğrulanmış astım 
hastalığı olma durumu 

Var 14 (35) 26 (65) 

0,161 0,413 

Yok 207 (38,2) 335 (61,8) 

Son 12 ay içinde 
egzersiz yaparken 
nefes darlığı olma 
durumu 

Evet 59 (34,1) 114 (65,9) 

1,564 0,123 
Hayır 162 (39,6) 247 (60,4) 

Son 12 ay içinde 
soğuk algınlığı, grip 
gibi hastalığı olmadan 
kuru öksürük olma 
durumu 

Evet 89 (35,7) 160 (64,3) 

0,918 0,192 

Hayır 132 (39,6) 201 (60,4) 

* Tabloda satır yüzdelikleri belirtilmiştir, ”*” işaretleri beklenen değerlerin gözlenen değerlerden büyük olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 4.7’de çocukların mesleklerine rinit semptomları görülmektedir. 

İstatistiksel olarak anlamlı fark olmamasına rağmen, kuyumcu çocukların “soğuk 

algınlığı ya da grip gibi hastalıklardan kaynaklanmayan burun tıkanıklığı, burun 

akıntısı veya hapşırma gibi şikayetleri olma durumu”nun daha fazla olduğu (p=0,505) 

bulunmuştur. Kuaför çocuklarda ise “Son 12 ay içinde soğuk algınlığı ya da grip vb. 

hastalıklardan kaynaklanmayan burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma gibi 

şikayetleri olma durumu” % 62 (p=0,999) olarak saptanmıştır. Kuyumcu çocukların 

“son 12 ay içinde burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma gibi şikayetleriniz 

sırasında göz yaşarması olma durumu” % 36,3 olarak bulunmuştur (p=0,845). “Son 

12 ay içinde en yoğun burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma gibi şikayetleri 

olma durumu” aylara göre değerlendirildiğinde kuaför çocukların kasım ayında bu 

şikayetleri daha yoğun yaşadıkları bulunmuştur (p=0,047). Kuaför çocukların “son 12 

ay içinde burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma gibi şikayetlerinin günlük 

aktivitelerini etkileme durumu”nun az düzeyde olduğu, kuyumcu çocukların 

şikayetlerinin ise, çok olduğu bulunmuştur (p=0,495). Fark istatiksel açıdan anlamlı 

değildir. “Son 12 ay içinde ateşlenme durumu” kuaför çocuklarda % 61,3 olarak 

bulunmuştur (p=0,409).  
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Tablo 4.7: Çocukların Mesleklerine Göre Rinit Semptomları (N=582) 

Değişkenler 
Kuyumculuk  Kuaförcülük 

X2  p n=221 
n (%) 

n=361 
n (%) 

Soğuk algınlığı ya da grip 
gibi hastalıklardan 
kaynaklanmayan burun 
tıkanıklığı, burun akıntısı 
veya hapşırma gibi 
şikayetleri olma durumu  

Var 104 (37,8) 171 (62,2) 

0,005 0,505 

Yok 117 (38,9) 190 (61,9) 

Son 12 ay içinde soğuk 
algınlığı ya da grip vb. 
hastalıklardan 
kaynaklanmayan burun 
tıkanıklığı, burun akıntısı 
veya hapşırma gibi 
şikayetleri olma durumu      

Var 81 (38) 132 (62) 

0,001 0,999 

Yok 24 (38,1) 39 (61,9) 

Son 12 ay içinde burun 
tıkanıklığı, burun akıntısı 
veya hapşırma gibi 
şikayetleri sırasında göz 
yaşarması olma durumu 

Evet 53 (36,3) 93 (63,7) 

0,336 0,845 

Hayır 27 (40,3) 40 (59,7) 

Son 12 ay içinde  burun 
tıkanıklığı, burun akıntısı 
veya hapşırma 
şikayetlerinin yoğun 
olarak görüldüğü  aylar 
 
 

Ocak 32 (42,1) 44 (57,9) 0,634 0,250 

5ubat 36 (44,4) 45 (55,6) 1,673 0,121 

Mart 39 (37,1) 66 (62,9) 0,037 0,469 

Nisan 25 (41,7) 35 (58,3) 0,388 0,313 

Mayıs 7 (33,3) 14 (66,7) 0,205 0,418 

Haziran 4 (36,4) 7(63,6) 0,012 0,589 

Temmuz 1 (16,7) 5 (83,3) 1,168 0,265 

Ağustos 3 (25) 9 (75) 0,875 0,269 

Eylül 5 (38,5) 8 (61,5) 0,001 0,591 

Ekim 11 (44) 14 (56) 0,403 0,331 

Kasım 14 (56) 11 (44)* 3,604 0,047 

Aralık 19 (50) 19 (50) 2,497 0,081 
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Tablo 4.7(Devamı): Çocukların Mesleklerine Göre Rinit Semptomları (N=582) 

Değişkenler 
Kuyumculuk  Kuaförcülük 

X2  p 
n=221 
n (%) 

n=361 
n (%) 

Son 12 ay içinde burun 
tıkanıklığı, burun akıntısı 
veya hapşırma gibi 
şikayetlerin günlük 
aktivitelerini etkileme 
durumu 

Hiç 13 (35,1) 
 

24 (64,9) 

3,391 0,495 
Az 51 (42,5) 69 (57,5) 

Çok 10 (27) 27 (73) 

Çok 
fazla 

6 (31,6) 13 (68,4) 

Son 12 ay içinde ateş 
olma durumu       

Evet 96 (38,7) 152 (61,3) 

0,100 0,409 

Hayır 125 (37,4) 209 (62,6) 

 

 

Tablo 4.8’de çocuklarda mesleklerine göre dermatit semptomları 

görülmektedir. İstatiksel olarak anlamlı farklar olmamasına rağmen, “daha önce 

vücudunuzda aralıklı olarak en az 6 ay süren kaşıntılı deri döküntüleri olma durumu” 

(% 59,7) (p=0,379) ve “son 12 ay içinde vücutta kaşıntılı deri döküntüleri olma 

durumu” (% 53,3) (p=0,211) kuaför çocuklarda daha fazla olarak belirlenmiştir. “Daha 

once dirsek kıvrımları, bileğin ön yüzü, topuk altı, boyun, kulak, göz çevrenizde 

kaşıntılı deri döküntüleri olma durumu” kuaför çocuklarda % 44,4 olarak saptanmıştır 

(p=0,125). “Son 12 ay içinde bu deri döküntülerinin renginde koyulaşma olma 

durumu” (% 37,5) (p=0,120) ve “son 12 ay içinde bu kaşıntılı durumlar nedeniyle 

uykudan uyanma durumu” haftada gecede 1’den az (% 43,8) (p=0,501)  olarak 

bulunmuştur. Farklar istatistiksel açıdan anlamlı değildir. “Doktor tarafından 

doğrulanmış egzama” hastalığı olan çocuklar kuaförlerde daha fazla (% 75) olarak 

bulunmuştur (p=0,044). 
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Tablo 4.8: Çocukların Mesleklerine Göre Dermatit Semptomları (N=582) 

 

Değişkenler 
Kuyumculuk Kuaförcülük  

X2  p n=221 
n (%) 

n=361 
n (%) 

Daha önce 
vücudunuzda 
aralıklı olarak en az 
6 ay süren kaşıntılı 
deri döküntüleri 
olma durumu 

Evet 29 (40,3) 43 (59,7) 

0,185 0,379 

Hayır 192 (37,6) 318 (62,4) 

Son 12 ay içinde 
vücudunuzda 
kaşıntılı deri 
döküntüleri olma 
durumu 

Evet 21(46,7) 24 (53,3) 

3,111 0,211 

Hayır 7 (25,9) 20 (74,1) 

Daha önce dirsek 
kıvrımları, bileğin 
ön yüzü, topuk altı, 
boyun, kulak, göz 
çevrenizde kaşıntılı 
deri döküntüleri 
olma durumu 

Evet 15 (55,6) 12 (44,4) 

4,163 0,125 

Hayır 6 (30) 14 (70) 

Son 12 ay içinde bu 
deri döküntülerinin 
rengi koyulaşma 
durumu 

Evet 10 (62,5) 6 (37,5) 

4,247 0,120 

Hayır 11(35,5) 20 (64,5) 

Son 12 ay içinde bu 
kaşıntılı durumlar 
nedeniyle 
uykunuzdan 
uyanma durumu 

Hiç olmadı 9 (39,1) 14 (60,9) 

2,362 0,501 

Haftada 
gecede 1'den 
az 

9 (56,2) 7 (43,8) 

Haftada 
gecede 1’den 
fazla 

3 (37,5) 5 (62,5) 

Doktor tarafından 
da doğrulanmış 
egzama durumu 

Evet 11(25)* 33 (75) 
3,401 0,044 

Hayır 210 (39) 328 (61)* 
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4.3. ÇOCUKLARIN MESLEKİ ASTIM, RİNİT VE DERMATİT 

SEMPTOMLARINDA ETKİLİ OLAN DEĞİ�KENLER İLE İLGİLİ BULGULAR 

 

Bu bölümde MARD semptomları ile ilgili bazı sosyodemografik özellikler, 

çalışma koşulları, çalışma ortamı riskleri, sigara kullanma durumu ve ailesel 

özellikler, MARD ile ilgili farkındalık durumlarının karşılaştırılması sonucu elde edilen 

bulgular ve MARD üzerinde etkili olan değişkenleri belirlemek için yapılan regresyon 

analizi sonuçlarını gösteren bulgular yer almıştır.  

Astım semptomları ile etkileyen faktörlerin karşılaştırılması ile ilgili bulgular 

tablo 4.9’da ve astım semptomları üzerinde etkili olan değişkenleri gösteren bulgular 

tablo 4.10’da gösterilmiştir. 

Astım semptomları ile etkileyen faktörlerin karşılaştırılmasında bağımlı 

değişken olarak “son 12 ayda göğüste sıkışma ve nefes darlığı” yaşama semptomları 

alınmıştır. Bu semptom ile yukarıda belirtilen bağımsız değişkenlerin karşılaştırılması 

sonucu; yaş, anne/baba ve kardeş mesleği, çalışma süresi, günlük çalışma saati, iş 

elbisesi/maske/eldiven/gözlük kullanma, sülfürdioksit, hidrojensülfür, kesici aletler, 

ailede astımlı-alerjik birey bulunma durumu, çalışırken kişisel koruyucu donanım 

kullanmanın önemli olduğunu düşünme durumu, iş yerinde çalışırken maruz kalınan 

etkenlerin sağlık üzerine olumsuz etkilerini düşünme durumu ile istatistiksel açıdan 

anlamlı fark bulunamamıştır. 

Tablo 4.9.’da yer alan bulgular değerlendirildiğinde; “son 12 ayda göğüste 

sıkışma ve nefes darlığı yaşama” semptomlarının; erkeklerde (p=0,000), kuyumcu 

çocuklarda (p=0,000), saç boyası kullanmayanlarda (p=0,001), saç spreyi 

kullanmayanlarda (p=0,002), sigara kullanmayanlarda (p=0,000), çevrede astım-

alerjik birey bulunmayanlarda (p=0,000), yapılan işin gelecekte sağlıklarını olumsuz 

etkileyebileceğini düşünmeyenlerde (p=0,004) ve astım, rinit ve dermatitin bir meslek 

hastalığı olabileceğini düşünmeyenlerde (p=0,011) yüksek olduğu istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde bulunmuştur. 
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Tablo 4.9: Astım Semptomları İle Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması 

İle İlgili Bulgular 

 

Özellikler 

Son 12 ay içinde göğüste nefes 
darlığı ya da sıkışma olma durumu 

X2 p Evet Hayır 
n=248 n=336 
n(%) n(%) 

Cinsiyet     
                               Kız 50 (28.6) 12 (14) 

22,109 0,000 
                               Erkek 125 (71,4)* 74 (86) 

Meslek     
                       Kuyumculuk 54 (30,9)* 167 (41) 

5,379 0,000 
                       Kuaförcülük 121 (69,1) 240 (59) 

Saç boyası     
                       Kullanıyor 20 (11,4) 9 (10,5) 

14,806 0,001 
                       Kullanmıyor 155 (88,6)* 77 (89,5) 

Saç Spreyi   
12,013 0,002                        Kullanıyor 23 (13,2) 14 (16,3) 

                       Kullanmıyor 151(86,8)* 72 (83,7) 
Sigara Kullanma Durumu     

                            Kullanıyor 79 (45,1) 37 (43) 
15,729 0,000 

                            Kullanmıyor 96 (54,9)* 49 (57) 
Çevrede Astım-Alerjik Birey 
Bulunma Durumu 

    

                       Var 39 (22,3) 24 (27,9) 
21,392 0,000 

                       Yok 136 (77,7)* 62 (72,1) 
Yapılan işin gelecekte sağlığı 
olumsuz etkileyebileceğini 
düşünme durumu 

    

            Hayır düşünmüyorum. 64 (36,6)* 35 (40,7) 

18,985 0,004 
              Bazen düşünüyorum. 74 (42,3) 38 (44,2) 
             Sık sık düşünüyorum. 7 (4) 5 (5,8) 
      Her zaman düşünüyorum. 30(17,1) 8 (9,3) 
Astım, rinit ve dermatitin bir 
meslek hastalığı olabileceğini 
düşünme durumu 

    

            Hayır düşünmüyorum. 96 (54,9)* 43 (50) 

16,567 0,011 
              Bazen düşünüyorum. 54(30,9) 33 (38,4) 
             Sık sık düşünüyorum. 11(6,3) 2 (2,3) 
      Her zaman düşünüyorum. 14(8) 8 (9,3) 
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Astım semptomları üzerinde etkili olan değişkenlere ilişkin bulgular Tablo 

4.10.’da gösterilmiştir. “Uluslararası Çocukluk Çağı Astım ve Alerji Çalışması” veri 

toplama formunda yer alan astım semptomlarından; “Daha önce göğüste nefes 

darlığı ya da sıkışma yaşama”, “son 12 ay içinde göğüste nefes darlığı ya da sıkışma 

durumu” ve “astım hastası olma durumu”  maddeleri bağımlı değişken olarak 

alınmıştır. Bu maddelerin her biri ile çocukların tanıtıcı özellikleri bölümünde belirtilen 

(sosyo-demografik, çalışma koşulları, çalışma ortamı riskleri, sigara kullanma durumu 

ve ailesel özellikleri ve farkındalık durumları) bağımsız değişkenleri arasındaki ilişki 

değerlendirilmiştir. Üç lojistik regresyon modeli oluşturulmuştur.  

Buna göre, “Daha önce göğüste nefes darlığı ya da sıkışma durumu” 

yaşamayı erkek olmanın 1.8 kat (%95 CI=1,047-3,109) arttırdığı bulunmuştur. Ayrıca 

bu semptom üzerinde sınır düzeyde etkili olarak saç boyası kullanmanın 0,3 kat (%95 

CI=0,134-0,871)  ve çevresinde astımlı birey olma durumunun 0,4 kat (%95 CI=0,283-

0,816) arttırdığı bulunmuştur. 

“Son 12 ay içinde göğüste nefes darlığı ya da sıkışma durumu” yaşamayı; 

erkek olmanın 2,4 kat (% 95 CI=1,043-4,307) ve “yapılan işin gelecekte sağlığı 

olumsuz etkileyebileceğini sık sık düşünmenin” 2,8 kat arttırdığı (% 95 CI= 0,998-

8,021) bulunmuştur.  

 “Astım hastası olma durumu”nu; ise gürültülü ortamda çalışmanın 3,6 kat 

(%95 CI=1,083 -12,292) arttırdığı bulunmuştur. Ayrıca bu durum üzerinde, sınır 

düzeyde erkek olmanın 0,2 kat (%95 CI=0,069-0,807) ve “ailede astım- alerjik birey 

olma durumu”nun 0,2 kat ( % 95 CI=0,087 - 0,540) arttırdığı bulunmuştur. 
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Tablo 4.10: “Daha Önce Göğüste Sıkışma Nefes Darlığı Yaşama Durumu”, “Son 12 Ayda Göğüste Sıkışma Nefes Darlığı 

Yaşama Durumu” Semptomları Ve Astım Hastası Olma Üzerinde Etkili Olan Değişkenler 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler ß 
Standart 
hata 

p 
Odds 
oranı 

95% 
Güven aralığı 

Daha önce göğüste nefes 
darlığı ya da sıkışma 
yaşama durumu* 

Cinsiyet 
Kız (Referans)      

Erkek 0,590 0,278 0,034 1,804 1,047-3,109 

Saç boyası 
Kullanmıyor (Referans)      

Kullanıyor -1,075 0,478 0,024 0,341 0,134-0,871 

Çevrede astımlı-
alerjik birey olma 
durumu 

Yok (Referans)      

Var -0,733 0,270 0,007 0,481 0,283-0,816 

Constant -1,384 0,725 0,056 0,251   

Son 12 ayda göğsünüzde 
nefes darlığı ya da 
sıkışma durumu”** 

Cinsiyet 
Kız (Referans)      

Erkek 0,912 0,280 0,001 2,488 1,043-4,307 

Yapılan işin 
sağlığı olumsuz 
etkileyebileceğini 
düşünme 
durumu 

Hayır düşünmüyorum.  0,988 0,327 0,002 2,685 1,416-5,093 

Bazen düşünüyorum. 0,722 0,313 0,021 2,058 1,114-3,801 

Sık sık düşünüyorum. 1,040 0,532 0,050 2,829 0,998-8,021 

Her zaman 
düşünüyorum. (Referans) 

  0,020   

Constant 0,037 0,760 0,961 1,038   
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Tablo 4.10. (Devamı): “Daha Önce Göğüste Sıkışma Nefes Darlığı Yaşama Durumu”, “Son 12 Ayda Göğüste Sıkışma Nefes 

Darlığı Yaşama Durumu” Semptomları Ve Astım Hastası Olma Üzerinde Etkili Olan Değişkenler 

 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler ß 
Standart 

hata 
p Odds oranı 

95% 
Güven aralığı 

Doktor tarafından 
doğrulanmış astım 
hastalığı olma durumu*** 

Cinsiyet 
Kız (Referans)      

Erkek -1,447 0,629 0,021 0,235 0,069 -0,807 

Gürültü 
Yok (Referans)      

Var 0,295 0,620 0,037 3,649 1,083 -12,292 

Ailede astım-alerjik 
birey olma durumu 

Yok (Referans)      

Var 0,528 0,465 0,001 0,217 0,087 -0,540 

Constant 1,546 1,518 0,308 4,695   
*   Model X2 = 93,922;   df = 45;       p = 0,000 < 0,05;        Nagelkerke R2 = 0,201  

**  Model X2 = 73,093;   df = 45;       p = 0,005 < 0,05;        Nagelkerke R2 = 0,168  

*** Model X2 = 66,700;   df = 45;       p = 0,019 < 0,05;        Nagelkerke R2 = 0,275  
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Rinit semptomları ile etkileyen faktörlerin karşılaştırılması ile ilgili bulgular tablo 

4.11’de ve rinit semptomları üzerinde etkili olan değişkenleri gösteren bulgular tablo 

4.12’de gösterilmiştir. 

Rinit semptomları ile etkileyen faktörlerin karşılaştırılmasında bağımlı değişken 

olarak “son 12 ay içinde soğuk algınlığı ya da grip vb. hastalıklardan 

kaynaklanmayan burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma gibi şikayetleri” 

yaşama semptomları alınmıştır. Bu semptom ile yukarıda belirtilen bağımsız 

değişkenlerin karşılaştırılması sonucu; yaş, cinsiyet, meslek, anne/baba ve kardeş 

mesleği, çalışma süresi, günlük çalışma saati, iş elbisesi/maske/eldiven/gözlük 

kullanma, saç boyası, saç spreyi,  hidrojensülfür, kesici aletler, yüksek ısı kullanma, 

sigara kullanma durumu, çalışırken kişisel koruyucu donanım kullanmanın önemli 

olduğunu düşünme durumu ile istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır. 

Tablo 4.11.’de yer alan bulgular değerlendirildiğinde; “son 12 ay içinde soğuk 

algınlığı ya da grip vb. hastalıklardan kaynaklanmayan burun tıkanıklığı, burun 

akıntısı veya hapşırma gibi şikayetleri olma durumu”; sülfürdioksit kullanmayanlarda 

(p=0,032), ailede astımlı-alerjik birey bulunmayanlarda (p=0,010), çevrede astımlı-

alerjik birey bulunmayanlarda (p=0,009), yapılan işin gelecekte sağlıklarını olumsuz 

etkileyebileceğini düşünmeyenlerde (p=0,000), iş yerinde çalışırken maruz kalınan 

etkenlerin sağlık üzerine olumsuz etkilerini düşünmeyenlerde (p=0,000) ve astım, rinit 

ve dermatitin bir meslek hastalığı olabileceğini düşünmeyenlerde (p=0,002) 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
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Tablo 4.11: Rinit Semptomları İle Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması İle İlgili 

Bulgular 

Özellikler 

Son 12 ay içinde soğuk algınlığı 
ya da grip vb. hastalıklardan 

kaynaklanmayan burun 
tıkanıklığı, burun akıntısı veya 
hapşırma gibi şikayetleri olma 

durumu 
X2 p 

Evet Hayır 
n=248 n=336 
n(%) n(%) 

Sülfürdioksit     
                              Kullanıyor 15 (7) 5 (7,9) 

6,884 0,032 
                       Kullanmıyor 198 (93)* 58 (92,1) 

Ailede Astım-Alerjik Birey 
Bulunma Durumu 

   

                      Var 46 (21,6) 10 (15,9) 
9,121 0,010 

                      Yok 167 (78,4)* 53 (84,1) 
Çevrede Astım-Alerjik Birey 
Bulunma Durumu 

    

                      Var 47 (22,1) 12 (19) 
9,405 0,009 

                      Yok 166 (77,9)* 51 (81) 
Yapılan işin gelecekte sağlığı 
olumsuz etkileyebileceğini 
düşünme durumu 

    

          Hayır düşünmüyorum. 78 (36,6)* 29 (46) 

26,304 0,000 
          Bazen düşünüyorum. 89 (41,8) 23 (36,5) 
          Sık sık düşünüyorum. 9 (4,2) 4 (6,3) 
    Her zaman düşünüyorum. 37(17,4) 7 (11,1) 

İş yerinde çalışırken maruz 
kalınan etkenlerin sağlık 
üzerine olumsuz etkilerini 
düşünme durumu 

    

          Hayır düşünmüyorum. 47 (22,1)* 18 (28,6) 

26,314 0,000 
          Bazen düşünüyorum. 78 (36,8) 24 (38,1) 
          Sık sık düşünüyorum. 23 (10,8) 12 (19) 
    Her zaman düşünüyorum. 65 (30,5) 9 (14,3)* 

Astım, rinit ve dermatitin bir 
meslek hastalığı olabileceğini 
düşünme durumu 

    

          Hayır düşünmüyorum. 115 (54)* 29 (46) 

21,275 0,002 
           Bazen düşünüyorum. 67 (31,5) 27 (42,9) 
          Sık sık düşünüyorum. 11 (5,2) 3 (4,8) 
    Her zaman düşünüyorum. 20 (9,4) 4 (6,3) 
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Tablo 4.12’de rinit semptomları üzerinde etkili olan değişkenlere ilişkin 

bulgular gösterilmiştir.  “Uluslararası Çocukluk Çağı Astım ve Alerji Çalışması” veri 

toplama formunda yer alan rinit semptomlarından; “daha önce soğuk algınlığı ya da 

grip gibi hastalıklardan kaynaklanmayan burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya 

hapşırma gibi şikayetleri olma durumu” ve “son 12 ayda soğuk algınlığı ya da grip 

gibi hastalıklardan kaynaklanmayan burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma 

gibi şikayetleri olma durumu” maddeleri bağımlı değişken olarak alınmıştır. Bu 

maddelerin her biri ile çocukların tanıtıcı özellikleri bölümünde belirtilen (sosyo-

demografik, çalışma koşulları, çalışma ortamı riskleri, sigara kullanma durumu ve 

ailesel özellikleri ve farkındalık durumları) bağımsız değişkenleri arasındaki ilişki 

değerlendirilmiştir. İki lojistik regresyon modeli oluşturulmuştur.  

 “Daha önce soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklardan kaynaklanmayan 

burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma gibi şikayetleri “, “yapılan işin 

gelecekte sağlığı olumsuz etkileyebileceğini bazen düşünme durumunun” 3,4 kat 

(%95 CI=1,764-6,919) ve  “işyerinde çalışırken maruz kalınan etkenlerinin sağlığı 

bozabileceği düşünmeme durumu”nun 1,4 kat (%95 CI=0,874-2,509)  arttırdığı 

bulunmuştur. Ayrıca bu semptom üzerinde sınır düzeyde etkili olarak, sülfürdioksit 

kullanmanın 0,3 kat (%95 CI= 0,123– 0,870) ve ailede astımlı-alerjik birey bulunma 

durumunun da 0,4 kat (%95 CI=0,305 –0,889) arttırdığı bulunmuştur. 

“Son 12 ayda soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklardan kaynaklanmayan 

burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma gibi şikayetleri olma durumu”nu 

“yapılan işin gelecekte sağlığı olumsuz etkileyebileceğini düşünmeme”nin 3,0 kat 

(%95 CI=1,577-5,733) arttırdığı belirlenmiştir. Bu semptom üzerinde sınır düzeyde 

etkili olarak “ailede astımlı-alerjik birey olma durumu”nun 0,4 kat (%95 CI=0,289-

0,828) arttırdığı saptanmıştır. 
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Tablo 4.12: “Daha Önce Soğuk Algınlığı Ya Da Grip Gibi Hastalıklardan Kaynaklanmayan Burun Tıkanıklığı, Burun Akıntısı 

Veya Hapşırma Gibi �ikayetleri Olma Durumu” Ve “Son 12 Ayda Soğuk Algınlığı Ya Da Grip Gibi Hastalıklardan 

Kaynaklanmayan Burun Tıkanıklığı, Burun Akıntısı Veya Hapşırma Gibi �ikayetleri Olma Durumu” Semptomları Üzerinde 

Etkili Olan Değişkenler   

 

Bağımlı 

Değişken 
Bağımsız Değişkenler ß 

Standart 

hata 
P Odds oranı 

(% 95) 

Güven aralığı 

Daha önce soğuk 

algınlığı ya da 

grip gibi 

hastalıklardan 

kaynaklanmayan 

burun tıkanıklığı, 

burun akıntısı 

veya hapşırma 

gibi şikayetleri 

olma durumu* 

Sülfürdioksit 
Kullanıyor (Referans)      

Kullanmıyor -1,116 0,498 0,025 0,328 0,123– 0,870 

Ailede astım-

alerjik birey 

olma durumu 

Yok(Referans)      

Var -0,652 0,273 0,017 0,521 0,305 –0,889 

Yapılan işin 

gelecekte 

sağlığı olumsuz 

etkileyebileceği

ni düşünme 

durumu 

Hayır düşünmüyorum.  1,195 0,355 0,001 3,304 1,647-6,627 

Bazen düşünüyorum. 1,251 0,349 0,000 3,494 1,764-6,919 

Sık sık düşünüyorum. 1,139 0,516 0,027 3,124 1,135-8,596 

Herzaman düşünüyorum. 

(Referans) 
  0,004   
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Tablo 4.12 (Devamı):“Daha Önce Soğuk Algınlığı Ya Da Grip Gibi Hastalıklardan Kaynaklanmayan Burun Tıkanıklığı, 

Burun Akıntısı Veya Hapşırma Gibi �ikayetleri Olma Durumu” Ve “Son 12 Ayda Soğuk Algınlığı Ya Da Grip Gibi 

Hastalıklardan Kaynaklanmayan Burun Tıkanıklığı, Burun Akıntısı Veya Hapşırma Gibi �ikayetleri Olma Durumu” 

Semptomları Üzerinde Etkili Olan Değişkenler 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler ß 
Standart 

hata 
p Odds oranı 

(% 95) 

Güven aralığı 

Daha önce soğuk algınlığı ya 

da grip gibi hastalıklardan 

kaynaklanmayan burun 

tıkanıklığı, burun akıntısı veya 

hapşırma gibi şikayetleri olma 

durumu* 

İşyerinde 

çalışırken 

maruz kalınan 

etkenlerinin 

sağlığı 

bozabileceği 

düşünme 

durumu 

Hayır düşünmüyorum.  0,392 0,269 0,145 1,480 0,874-2,509 

Bazen düşünüyorum. -0,217 0,244 0,375 0,805 0,499–1,299 

Sık sık düşünüyorum. -0,441 0,343 0,198 0,644 0,329–1,260 

Herzaman düşünüyorum. 

(Referans) 
  0,027   

Constant -0,911 0,742 0,220 0,402  
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Tablo 4.12 (Devamı):“Daha Önce Soğuk Algınlığı Ya Da Grip Gibi Hastalıklardan Kaynaklanmayan Burun Tıkanıklığı, 

Burun Akıntısı Veya Hapşırma Gibi �ikayetleri Olma Durumu” Ve “Son 12 Ayda Soğuk Algınlığı Ya Da Grip Gibi 

Hastalıklardan Kaynaklanmayan Burun Tıkanıklığı, Burun Akıntısı Veya Hapşırma Gibi �ikayetleri Olma Durumu” 

Semptomları Üzerinde Etkili Olan Değişkenler 

 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler ß 
Standart 

hata 
p 

Odds 

oranı 

(% 95) 

Güven aralığı 

Son 12 ayda soğuk 

algınlığı ya da grip 

gibi hastalıklardan 

kaynaklanmayan 

burun tıkanıklığı, 

burun akıntısı veya 

hapşırma gibi 

şikayetleri olma 

durumu** 

Ailede astım- 

alerjik birey 

olma durumu 

Yok (Referans)      

Var -0,715 0,296 0,008 0,489 0,289-0,828 

Yapılan işin 

gelecekte 

sağlığı olumsuz 

etkileyebileceği

ni düşünme 

durumu 

Hayır düşünmüyorum.  1,101 0,329 0,001 3,006 1,577-5,733 

Bazen düşünüyorum. 0,986 0,320 0,002 2,681 1,432-5,016 

Sık sık düşünüyorum. 1,118 0,512 0,029 3,057 1,121-8,339 

Herzaman düşünüyorum. 

(Referans) 
   0,007  

Constant 0,226 0,745 0,762 0,798  

            *Model X2 = 104,757;   df = 45;       p = 0,000 < 0,05;        Nagelkerke R2 = 0,220  

**Model X2=  90,741;    df = 45;        p = 0,000 < 0,05;        Nagelkerke R2 = 0,198  
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Dermatit semptomları ile etkileyen faktörlerin karşılaştırılması ile ilgili bulgular 

tablo 4.13’te ve dermatit semptomları üzerinde etkili olan değişkenleri gösteren 

bulgular tablo 4.14’de gösterilmiştir. 

Dermatit semptomları ile etkileyen faktörlerin karşılaştırılmasında bağımlı 

değişken olarak “son 12 ay içinde vücutta kaşıntılı deri döküntüleri” yaşama 

semptomu alınmıştır. Bu semptom ile yukarıda belirtilen bağımsız değişkenlerin 

karşılaştırılması sonucu; yaş, cinsiyet, meslek, anne/baba ve kardeş mesleği, 

çalışma süresi, günlük çalışma saati, iş elbisesi/maske/eldiven/gözlük kullanma, saç 

boyası, saç spreyi,  sülfürdioksit, hidrojensülfür, kesici aletler, yüksek ısı, sigara 

kullanma durumu ile istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunamamıştır. 

Tablo 4.13.’de yer alan bulgular değerlendirildiğinde; “son 12 ay içinde vücutta 

kaşıntılı deri döküntüleri” gürültülü ortamda çalışmayanlarda (p=0,033), ailede astım-

alerjik birey bulunmayanlarda (p=0,010),  çevrede astım-alerjik birey 

bulunmayanlarda (p=0,009), yapılan işin gelecekte sağlıklarını olumsuz 

etkileyebileceğini düşünmeyenlerde (p=0,015), çalışırken kişisel koruyucu donanım 

kullanmanın önemli olduğunu düşünmeyenlerde (p=0,013), iş yerinde çalışırken 

maruz kalınan etkenlerin sağlık üzerine olumsuz etkilerini düşünmeyenlerde 

(p=0,013) ve astım, rinit ve dermatitin bir meslek hastalığı olabileceğini 

düşünmeyenlerde (p=0,001) yüksek ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 
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Tablo 4.13: Dermatit Semptomları İle Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması İle 

İlgili Bulgular 

 

Özellikler 

Son 12 ay içinde vücutta 
kaşıntılı deri döküntüleri olma 

durumu 
X2 p Evet Hayır 

n=248 n=336 
n(%) n(%) 

Gürültü     
                               Var 10 (22,2) 11 (40,7) 

6,831 0,033 
                               Yok 35 (77,8)* 16 (59,3) 

Ailede Astım-Alerjik Birey  
Bulunma Durumu 

   

                               Var 46 (21,6) 10 (15,9) 
9,121 0,010 

                               Yok 167 (78,4)* 53 (84,1) 
Çevrede Astım-Alerjik Birey 
Bulunma Durumu 

    

                               Var 47 (22,1) 12 (19) 
9,405 0,009 

                               Yok 166 (77,9)* 51 (81) 
Yapılan işin gelecekte sağlığı 
olumsuz etkileyebileceğini 
düşünme durumu 

    

          Hayır düşünmüyorum. 10 (22,2)* 11 (40,7) 

15,853 0,015 
          Bazen düşünüyorum. 21 (46,7) 13 (48,1) 
          Sık sık düşünüyorum. 4 (8,9) 1 (3,7) 
    Her zaman düşünüyorum. 10(22,2) 2 (7,4) 

Çalışırken kişisel koruyucu 
donanım kullanmanın önemli 
olduğunu düşünme durumu 

    

          Hayır düşünmüyorum. 5 (11,1)* 8 (29,6) 

16,204 0,013 
          Bazen düşünüyorum. 15 (33,3) 11 (40,7) 
          Sık sık düşünüyorum. 6 (13,3) 1 (3,7) 
    Her zaman düşünüyorum. 19 (42,2) 7 (25,9) 

İş yerinde çalışırken maruz 
kalınan etkenlerin sağlık 
üzerine olumsuz etkilerini 
düşünme durumu 

    

          Hayır düşünmüyorum. 5 (11,1)* 8 (29,6) 

16,204 0,013 
          Bazen düşünüyorum. 15 (33,3) 11 (40,7) 
          Sık sık düşünüyorum. 6 (13,3) 1 (3,7) 
    Her zaman düşünüyorum. 19 (42,2) 7 (25,9) 

Astım, rinit ve dermatitin bir 
meslek hastalığı olabileceğini 
düşünme durumu 

    

          Hayır düşünmüyorum. 19 (42,2)* 12 (44,4) 

22,772 0,001 
           Bazen düşünüyorum. 14 (31,1) 12 (44,4) 
          Sık sık düşünüyorum. 6 (13,3) 1 (3,7) 
    Her zaman düşünüyorum. 6 (13,3) 2 (6,3) 
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Tablo 4.14’te dermatit semptomları üzerinde etkili olan değişkenlere ilişkin 

bulgular gösterilmiştir.  “Uluslararası Çocukluk Çağı Astım ve Alerji Çalışması” veri 

toplama formunda yer alan dermatit semptomlarından; “daha önce vücutta aralıklı 

olarak en az 6 ay süren kaşıntılı deri döküntüleri olma durumu” ve “son 12 ayda 

vücutta kaşıntılı deri döküntüleri olma durumu” maddesi bağımlı değişken olarak 

alınmıştır. Bu maddelerin her biri ile çocukların tanıtıcı özellikleri bölümünde belirtilen 

(sosyo-demografik, çalışma koşulları, çalışma ortamı riskleri, sigara kullanma durumu 

ve ailesel özellikleri ve farkındalık durumları) bağımsız değişkenleri arasındaki ilişki 

değerlendirilmiştir. İki lojistik regresyon modeli oluşturulmuştur. “Son 12 ayda vücutta 

kaşıntılı deri döküntüleri olma durumu” ile bazı bağımsız değişkenler arasında ilişki 

bulunmuştur. 

“Son 12 ayda vücutta kaşıntılı deri döküntüleri olma durumu”nu erkek olmanın 

2,7 kat ( % 95 CI=1,049-7,383) arttırdığı bulunmuştur. 
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Tablo 4.14:“Son 12 Ayda Vücudunuzda Kaşıntılı Deri Döküntüleri Olma Durumu” Semptomları Üzerinde Etkili 

Olan Değişkenler  

 

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişkenler ß 
Standart 

hata 
P 

Odds 

oranı 

(% 95) 

Güven 

aralığı 

Son 12 ayda vücudunuzda 

kaşıntılı deri döküntüleri olma 

durumu* 

Cinsiyet 
Kız (Referans)      

Erkek 1,023 0,498 0,040 2,783 1,049-7,383 

Eldiven 
Kullanıyor (Referans)      

Kullanmıyor -1,069 0,582 0,066 0,343 0,110-1,074 

Constant 30,629 8,707 0,997 2,005  

 *Model X2=  68,161;   df = 45;       p = 0,015 < 0,05;        Nagelkerke R2 = 0,267 
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5. TARTI�MA 

 

Çalışma ortamından kaynaklanan tehlikeler meslek hastalıklarına yol açarak 

çalışanın sağlığını olumsuz etkilemektedir. Meslek hastalıkları içinde en sık 

görülenleri solunum sistemi ile ilgili olanlardır. Bu grupta en yaygın görülen meslek 

hastalıkları ise, mesleki astım ve bu hastalıkla ilişkili alerjik kökenli hastalıklar olan 

rinit ve dermatitdir. Bu hastalıklar özellikle fırıncılık, madencilik, seramik, kuaförcülük 

ve kuyumculuk gibi iş kollarında çalışanlarda yaygın olarak görülmektedir. Bu 

mesleklerde MARD oluşumuna yol açabilecek toksik kimyasal maddelerin gaz, toz ve 

buhar formları yaygın olarak kullanılmaktadır (Coppieters and Piette 2004, Çimrin 

2000; Esin ve ark. 2005).  

Günümüzde çocuk işçiliği gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Tüm çalışanlar içinde çocuk çalışanlar sağlık açısından en 

riskli grubu oluşturmaktadır. Çocuk işçiliği ile ilgili olarak Uluslararası Çalışma Örgütü, 

Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası birçok kurum tarafından çeşitli yasal 

düzenlemeler yapılmasına karşın, çocuklar halen fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan 

yetişkinlerden farklı oldukları için mesleki ve çevresel tehlikelerden daha fazla 

etkilenmektedirler. Bu nedenle çalışan çocuklara yönelik sunulacak sağlık 

hizmetlerinin planlanması önem verilmesi gereken özel bir konudur. Çalışan 

çocuklara yönelik iş sağlığı hizmetleri planlanırken öncelikle var olan sağlık 

sorunlarının belirlenmesine gereksinim vardır (Esin ve ark. 2005; ILO 2009c). 

“Çalışan çocuklar”, “mesleki astım”, “mesleksel astım”, ”alerjik rinit”, “dermatit”, 

“egzama” kelimeleri ile yapılan literatür taramaları sonucu Türkiye’de çalışan 

çocuklarda MARD hastalıkları ile ilgili sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmüştür. 

Kuyumcu ve kuaför olarak çalışan çocuklarda görülen MARD semptomları ve bu 

semptomlar üzerinde etkili olan faktörleri belirlemek amacıyla planlanan bu 

çalışmanın sonuçları; çocuklarda bu hastalıklarla ilgili semptomların sıklığının yüksek 

olduğunu ve bu semptomlar üzerinde bazı bireysel/ çalışma koşulları ve farkındalık 

durumları ile ilgili faktörlerin etkili olduğunu göstermiştir. 
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5.1. ÇOCUKLARIN TANITICI ÖZELLİKLERİ 

 

Araştırma grubuna alınan çocukların yaş ortalaması 17,21±1,3 (Range:14-21) 

olarak bulunmuştur. 18 yaş altında olan çocukların oranı % 57,6’dır. Çocukların 

%82,6’sı erkek ve % 62’si kuaför olarak çalışmakta ve % 67,1’i birinci sınıfta 

okumaktadırlar.  

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 138 sayılı yönergesi 15 yaş altındaki 

çocukların çalışmasını onaylamamaktadır (ILO 2007). Yine Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’nın 67. maddesi 15 yaş altı çalışmayı yasaklamıştır, ancak 2003 yılında 

çıkarılan 4837 sayılı kanun da 14 yaşını doldurmuş çocukların çalışabileceği hafif 

işleri tanımlamıştır. Bu yaş altındaki çocuklar ise ancak çırak olarak özel düzenlenmiş 

koşullarda çalışabilirler (Senemoğlu 2001). Bu bağlamda araştırma grubunu 

oluşturan çocukların yaş ortalamalarının yasal sınırlar içinde olduğu belirtilebilir.  

Türkiye’de yapılan çalışmalarda çalışan çocukların genelikle erkek olduğu 

görülmektedir. Ocakçı ve ark. (2000)  tarafından yapılan çalışmada çocukların 

%68’nin erkek olduğu, Esin ve ark. (2005) tarafından yapılan çalışmada ise tümünün 

erkek olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada beklenildiği gibi erkek çocukların oranı 

oldukça yüksektir.  

Çocukların çalışma koşulları ve çalışma ortamı riskleri kuaför ve kuyumcu 

mesleklerine göre değerlendirilmiştir. Bir yıldan az çalışanlar içinde kuaför çocukların 

daha fazla olduğu (% 53,6), 1-5 yıldır çalışanların da ise kuyumcu çocukların daha 

fazla olduğu (% 33,2)  bulunmuştur (p<0.05)(Tablo 4.2.).   

Bu çalışmada önemli bir bulgu olarak 6-10 yıldır çalışan çocukların oranının 

yüksek olduğu bulunmuştur. Tüm çocuklar içinde 6-10 yıldır çalışan çocukların %21,3 

gibi yüksek bir oran olduğu görülmektedir. Bu bulgu yaş ortalaması 17 olan bu 

çocukların yaklaşık 9 yaşından itibaren çalıştıkları gösterilebilir. Esin ve ark. (2005) 

çalışmasında kuaför çocukların ortalama çalışma yılını 4,5 yıl, kuyumcuların ise 3,2 

yıl olarak bulmuştur. Bu çalışmada kuaför çocukların 10 kişiden az çalışanı olan 

işyerlerinde çalıştığı bulunmuştur. Kuaför işyerleri yapılan iş açısından fiziksel yapısı 

küçük olan işyerleridir. Kuyumculuk işi yapılan işyerlerinin ise daha organize ve daha 

çok çalışanı olan işyerleri olduğu belirtilmektedir (Esin ve ark. 2005). Sağlık hizmeti 

alma olasılığının kuyumcu çocuklarda, kuyumcu işyerlerinin organize sanayi 
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bölgelerinde yer alması nedeniyle daha yüksek olduğu belirtilebilir. Ancak bu çalışma 

kapsamındaki çocukların tümü iş sağlığına özel hizmet almadıklarını sadece 

hastalıklandıklarında devletin sağlık merkezlerine gittiklerini belirtilmişlerdir (Fişek 

2009).  

Çocukların günlük çalışma saatleri değerlendirildiğinde; kuyumcu çocukların 

günde 8 saat, kuaför çocukların ise 9-16 saat arasında çalıştığı (p<0,01)(Tablo 4.2.) 

bulunmuştur. Esin ve ark. (2005) çalışmasında, kuaför çocukların günde 14,7 saat, 

kuyumcu çocukların ise 10,9 saat çalıştıkları bulunmuştur. Bu sonuç bu çalışma 

bulgularında benzerdir. 

Kuaför çocuklar yaptıkları iş nedeniyle sabit bir çalışma saati ile 

çalışmamaktadırlar. Bu çalışmada haftada sadece 1 gün izin kullandıkları 

bulunmuştur. Buna karşın kuyumcu çocukların belirli iş süreçleri olduğu için düzenli 

olarak günde 8 saat çalıştıkları ve hafta 2 gün izin kullandıkları bulunmuştur (Tablo  

4.2.).   

Çocukların tümü insan sağlığı üzerine toksik etki yaratabilecek kimyasal 

maddeler ile çalışmaktadırlar. Çalışma ortamında kullanılan kimyasalların solunum 

sistemi, dolaşım sistemi ve bağışıklık sistemine olumsuz etki yaptığı belirtilmiştir. Saç 

boyası ve saç spreyindeki kimyasal maddelerin mesane, meme ve lenf kanserlerine 

yol açtığı gösterilmiştir. Yine asitlerin gazlarının karaciğer ve solunum sistemi 

hastalıkları oluşturduğu bilinmektedir (Çimrin 2009; Yorgancıoğlu 2008; Beckett 

2000; Nahcivan 1997; http://www.dantelci.org/archive/sac-boyama-ile-ilgili-hersey-

t240.html). Bu maddeleri yoğun olarak kullanan çocukların MARD ile ilgili 

semptomlara sahip olacakları beklenen bir sonuç olarak ifade edilebilir. Esin (2002) 

çalışmasında kuaförlerin % 58,3’ünün, kuyumcuların ise % 23,8’nin kimyasal madde 

kullandıklarını bulmuştur. Çalışma grubunu oluşturan çocukların genellikle 

mesleklerine özgü kişisel koruyucu donanımları kullandıkları (Tablo 4.3.), ancak 

%38,1’inin hiçbir kişisel koruyucu donanım kullanmadıkları bulunmuştur. 

Çocukların % 37,5’inin sigara kullandıkları, sigara kullananların %62’sinin 

kuaför çocuklar olduğu, kuyumcu çocukların sigara kullanma oranları daha düşük 

düzeyde olduğu saptanmıştır (Tablo 4.4). 

Ocakçı ve ark. (2000) çalışmasında kuaför çocuklarda sigara kullanma oranı 

% 46,6 olarak bulunmuştur. Çocuklar yaklaşık olarak 3 yıldır ve günde 12 sigara 
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içmektedirler. Çocukların sigara içme oranlarının yüksek olduğu belirtilebilir. Özellikle 

kuaför işyerleri müşterilerinin de sigara içmesi nedeniyle pasif içiciliğin de olduğu 

işyerleridir. Sigara kullanmanın ve pasif içiciliğin özellikle solunum ve deri 

hastalıklarına yol açtığı belirtilmektedir (Coppietters 2004; Esin 2002; Ocakçı ve ark. 

2000) Bu bağlamda bu çocuklarda MARD semptomlarının görülme sıklığının yüksek 

olması beklenen bir sonuç olarak ifade edilebilir. 

Çocukların ailelerinde astımlı-alejik birey olma oranı % 15,8’dir. Astım, alerjik 

rinit ve dermatit oluşumunda genetik yatkınlıkta önemli bir faktör olarak 

belirtilmektedir (Yorgancıoğlu ve ark. 2008; Rogers 1994; Smith and Maurer 1995; 

Spradley 1996). 

Astım, rinit ve dermatit gibi semptomlarının ön planda olduğu hastalıklarda, 

erken dönemde ortaya çıkan semptomlarının tanınmasının önemli olduğu 

belirtilmektedir. Erken tanı ile hastalıkların morbidite ve mortalitesinde önemli 

azalmalar sağlanabilir. Ayrıca hastaların hangi etkenlerin hastalığı başalatabileceği 

konusunda farkında olması önemli bir konudur (Coppieteres and Piette 2004).  

Özellikle çalışma ortamından kaynaklanan tehlikeler MARD semptomlarının 

daha erken dönemde ortaya çıkmasına ve bu semptomların alevlenmesine neden 

olmaktadırlar. Bu nedenle MARD hastalıkları açısından riskli mesleklerde çalışanların 

bu hastalıkları ile ilgili farkında olmaları önem kazanmaktadır. Özellikle çocuk 

çalışanlar çocuk olmaları nedeniyle risk almaya ve mesleki korunma önlemlerini 

uygulamamaya yatkındırlar. Bu nedenle bu mesleklerde çalışanların MARD 

hastalıkları ile ilgili farkındalık durumlarını geliştiren programlar düzenlenmelidir (Bilir 

2009; Bouyer et al 2001). Bu çalışmanın bulgularına göre; çocukların tamamının 

%44,3’ü, “yaptıkların işin gelecekte sağlığı olumsuz etkileyebileceğini düşünmediğini” 

belirtmişlerdir. Sadece % 9,9’u “her zaman düşündüğünü” belirtmiştir. Mesleklerine 

göre değerlendirildiğinde ise; kuyumcu çocuklar düşünmediklerini belirtirken kuaför 

çocukların “sık sık düşündükleri” belirlenmiştir (p<0,05) (Tablo 4.5.). 

Tüm çocuklar içinde “çalışırken kişisel koruyucu donanım kullanmanın önemli 

olduğunu düşünenlerin oranı tüm grup içinde % 47,7 gibi yüksek oranda, önemli 

olmadığını düşünenlerin oranı ise % 17,1 olarak bulunmuştur. Bu bulgu çocukların 

kişisel koruyucu kullanma ile ilgili bilinç düzeylerinin iyi olduğunu göstermektedir 

(Tablo 4.5). 
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Yine tüm çocuklar içinde “kullandıkları maddelerin sağlık üzerine etkilerinin 

olduğu” düşünenlerin oranı % 32,1, düşünmeyenlerin oranı ise % 23,5 olarak 

bulunmuştur. Tüm çocuklar içinde MARD’nin meslek etkisiyle oluşabileceğini 

düşünenlerin oranı % 7 bulunurken, düşünmeyenlerin oranı % 60,9 olarak 

bulunmuştur. 

Çocukların mesleklerine göre MARD ile ilgili farkındalık durumları 

değerlendirildiğinde; kuyumcu çocukların “yaptıkların işin gelecekte sağlığı olumsuz 

etkileyebileceğini düşünme” oranlarının (p<0,05), kişisel koruyucu donanım 

kullanmanın önemli olduğunu düşünme oranlarının (p<0,01) ve çalışılan maddelerin 

sağlık üzerine olumsuz etkilerinin olduğunu düşünme oranlarının düşük olduğu 

(p<0,001), kuaför çocukların ise MARD’nin meslek hastalığı olabileceğini düşünme 

oranlarının (p<0,05) düşük olduğu bulunmuştur. 

Coppieters and Piette (2004) tarafından MARD açısından riskli olan fırıncı, 

kuaför ve marangoz mesleklerinde çalışan çocuklarda yapılan çalışma bulgularına 

benzer olarak bu çalışma çocukların; “yaptıkları işin sağlıkları üzerine etkili olduğu”, 

“kişisel koruyucu kullamanın önemli olduğu” ve “MARD’nin meslek hastalığı olduğu” 

nu düşünme oranlarının düşük olduğu bulunmuştur. 

Tüm bu bulgular araştırma sorusu olan “Çocukların MARD semptomlarını 

etkileyen faktörler nelerdir?” ve bu sorunun alt soruları olan;  “MARD semptomları ile  

bazı sosyodemografik  özelliklere arasında ilişki var mıdır?”, “MARD semptomları ile  

çalışma koşulları arasında ilişki var mıdır?” ve “MARD semptomları ile  çocukların bu 

hastalıkarla ilgili  farkındalık durumları arasında ilişki var mıdır?” sorularını 

yanıtlamaktadır. 

 

5.2. ÇOCUKLARIN MESLEKİ ASTIM, RİNİT VE DERMATİT SEMPTOMLARI 

 

Çalışma kapsamın alınan çocukların (N=582) % 6,8’nin doktor tarafından 

tanılanmış astım hastalığı olduğu, tüm çocuklarda son 12 ayda göğüste sıkışma ve 

nefes darlığı görülme oranının ise % 30 olduğu belirlenmiştir.  

Çocukların mesleklerine göre yapılan değerlendirmede; kuyumcu çocukların 

(% 31,7)  önceden göğüste nefes darlığı ve sıkışma yaşadığı (p<0.05) bulunmuştur. 

Fark anlamsız olmasına rağmen yine kuyumcu çocukların (% 30,9) son 12 ayda 
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nefes darlığı ve sıkışma deneyimledikleri (p>0,05), bu nedenle haftada 1’den az 

uykudan uyandıkları (p>0,05) bulunmuştur. Doktor tarafından astım tanısı konan 

kuyumcu çocukların oranı düşük olmakla beraber, son 12 ay içinde egzersiz 

yaparken nefes darlığı yaşama ve son 12 ayda soğuk algınlığı olmadan kuru öksürük 

yaşama semptomlarının yüksek olduğu bulunmuştur.  

Tüm astım vakaları içinde mesleki astımın görülme sıklığının % 4-58 arasında 

değişebileceği belirtilmektedir. Ancak son çalışmalarda bu sıklığın ortalama %15 

oranında olduğu gösterilmiştir. İngiltere, Kolombiya, Kanada’da tekstil sektöründe 

çalışan işçiler üzerinde yapoılan çalışmada işçilerin %10’unun MA olduğu 

bulunmuştur. Tekstil sektörü dışında sağlık çalışanları ve kuaförlerin kullandıkları 

glutareldehit ve irritanlar nedeniyle MA açısından riskli oldukları belirtilmiştir. Sağlık 

çalışanlarında % 36, kuaförlerde ise bu oran % 11-15 arasında olarak ifade edilmiştir 

(Martinez et al 2006). 

Astımın çocukluk çağının en önemli hastalıklardan biri olduğu belirtilmektedir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda astımlı çocukların ciddi nefes darlığı nedeniyle 

hastane tedavisi gereksinimlerinin arttığı belirlenmiştir. Astım hastalığının nefes 

darlığı, göğüste sıkışma hissi, hırıltılı solunum gibi semptomları ciddi tedavi 

gereksinimleri doğurmaktadır. Hatta bu semptomlar çocuklar arasında ölüme neden 

olabilmektedir. Bu nedenle astım semptomlarının erken dönemde belirlenmesi önem 

kazanmaktadır (Asher et al 1995; Martinez et al 2006). 

Kuyumcu çocuklarda; çalışırken kullandıkları kimyasalların solunum sistemi 

üzerine zararlı etkileri nedeniyle astım semptomlarının görülmesi beklenen bir 

olgudur. Ayrıca bu çocukların hiçbir kişisel koruyucu donanım kullanmama 

oranlarının yüksek olmasının da astım semptomlarının oluşmasında etkili olduğu 

düşünülmüştür (p<0,001). Bunun yanı sıra kuyumcu çocukların çalışma sürelerinin 

kuaför çocuklara göre daha uzun süreli olması da etkileyen diğer bir faktör olarak 

düşünülebilir (p<0,05) (Tablo 4.3) (Esin ve ark. 2005; Coppietters and Piette 2004; 

Akpınar ve ark. 2002; Rogers 1996). 

Kuaför çocuklar ile karşılaştırılığında ise, kuaför çocukların kendi içinde “daha 

önce” ve “son 12 ayda göğüste nefes darlığı veya sıkışma durumu” deneyimlemenin 

yaklaşık olarak % 50 oranında olduğu (p<0.05) belirlenmiştir. Doktor tarafından 

doğrulanmış astım ise kuaför çocuklarda kuyumcu çocuklara oranla daha düşüktür. 

Bunun nedeni olarak, kuaför çocukların daha kısa süredir çalışmaları nedeniyle 

semptomların daha az görülmesi gösterilebilir (Akpınar ve ark. 2002). 
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Akpınar ve ark. (2002) tarafından yaş ortalaması 20 olan kuaförler ile yapılan 

çalışmada MA görülme sıklığı % 14,6 olarak bulunmuştur. Bu oranın hem tüm 

araştırma grubunda hem de sadece kuaförlerdeki astım tanısı oranına göre yüksek 

olduğu görülmektedir.  

Rinit semptomları değerlendirildiğinde; kuyumcu ve kuaför çocuklar arasında 

görülme sıklığı açısından anlamlı fark bulunamamıştır (Tablo 4.7). Ancak fark 

istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen, kuaför çocukların “son 12 ay 

içerisinde burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma gibi semptomları” (%62) 

kuyumcu çocuklara göre daha fazla yaşadıkları bulunmuştur (p>0,05). Fark anlamlı 

olmamasına rağmen kuyumcu çocukların rinit semptomlarının günlük aktivitelerini az 

olarak etkilediği belirlenmiştir (p>0,05). Yine kuaför çocuklarda aylara göre rinit 

semptomları görülme sıklığının, kasım ayında daha fazla olduğu bulunmuştur. Ayrıca 

yine kuaför çocuklarda “son 12 ayda ateş olma durumu” yüksektir. Akpınar ve ark. 

(2002) tarafından yapılan çalışmada kuaförlerde rinit semptomları görülme sıklığı 

%56,5 olarak bulunmuştur.  Bu bulgu çalışma sonuçları ile benzer olarak 

değerlendirilebilir. Kuaför çocukların maske kullandıkları belirlenmiştir. Bu çocuklarda 

iş ortamında kullanılan kimyasalları inhale etmeleri nedeniyle rinit semptomlarının 

görüldüğü düşünülebilir. 

Rinit hastalığının sınıflandırılması ve tanı kriterleri ile ilgili kesin bir yöntem 

olmadığı belirtilmektedir. Özellikle çocuklardaki görülme sıklığı ve çocuk sağlığı 

üzerindeki etkileri çok az bilinmektedir. Rinitte ateş önemli bir semptom olarak 

belirtilmektedir. Hapşırma, göz yaşarması gibi semptomlara ateşin eşlik etmesi rinit 

tanısını düşünmektedir. Çocuklar arasında görülme sıklığı % 0,5 ile % 28 arasında 

tahmin edilmektedir. (Martinez et al 2006). 

Dermatit semptomları bulguları incelendiğinde; fark istatistiksel olarak anlamlı 

olmamasına rağmen, kuaför çocuklarda “daha önce” ve “son 12 ayda dermatit 

semptomları yaşama durumu” (% 59,7) kuyumcu çocuklara oranla yüksek 

bulunmuştur. Özellikle kuaför çocukların kullandıkları saç boyasının sürekli olarak 

eller ile temas halinde olması ciltte reaksiyon gelişmesi nedeni olarak 

gösterilmektedir. Diğer dermatit semptomları olan kaşıntılı deri bölgelerinin 

renklerinin koyulaşması ve kaşıntılar nedeniyle uykudan uyanma durumu kuaför 

çocuklarda ağırlıklı olarak görülmektedir. Ancak doktor tarafından konulmuş dermatit 

tanısı alma durumu istatistiksel olarak kuyumcu çocuklarda anlamlı bulunmuştur 
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(p<0,05). Bunun nedeninin kuyumcu çocukların daha uzun süredir çalışmaları 

nedeniyle olduğu söylenebilir (Akpınar ve ark. 2002; Esin ve ark. 2005). 

Dermatit hastalığının görülme sıklığı ile ilgili kesin sayılar ifade 

edilmemektedir. Dermatitin oluşumunda mesleki etkenlerin önemli olduğu belirtilmiştir 

(Çimrin 2000; Yorgancıoğlu ve ark. 2008) 

Tüm bu verilere toplu olarak bakıldığında; kuyumcu çocuklarda astım 

semptomlarının, kuaför çocuklarda ise rinit ve dermatit semptomlarının varlığı 

görülmektedir. Kuyumcu çocukların kullandıkları kimyasalları inhalasyon yolu ile 

kuaför çocuklarında temas yolu ile kullandıkları düşünüldüğünde bulguların anlamlı 

olduğu görülmektedir. 

Böylelikle bu çalışmanın “Çocuklarda MARD ile ilgili varolan semptomlar 

nelerdir?” araştırma sorusu yanıtlanmıştır. 

   

5.3. ASTIM, RİNİT VE DERMATİT SEMPTOMLARINI VE ETKİLEYEN  

       FAKTÖRLER 

Astım semptomlarından “son 12 ayda göğüste sıkışma ve nefes darlığı olma” 

semptomunun; erkeklerde, kuyumcu çocuklarda, “yapılan işin sağlığı olumsuz 

etkilebileceğini düşünmeyenlerde” ve “MARD’nin meslek hastalığı olabileceğini 

düşünmeyenlerde” daha fazla görüldüğü bulunmuştur.  Ancak literatür bilgisinin 

aksine bu semptom; saç boyası, saç spreyi ve sigara kullanmayanlarda da yüksek 

bulunmuştur. 

Astım semptomu üzerinde en etkili olan değişkenleri bulmak için yapılan 

regresyon analizinde astım semptomlarından üçü bağımlı değişken olarak seçilmiş 

ve bu semptomların her biri ile çalışmanın tüm bağımsız değişkenleri arasında ilişkiyi 

değerlendiren üç regresyon modeli oluşturmuştur.  

Analiz sonucunda beklendiği gibi  “daha önce göğüste nefes darlığı ve sıkışma 

yaşama” semptomunu; erkek olmanın 1,8 kat (% 95 CI=1,047-3,109), saç boyası 

kullanmanın 0,3 kat (% 95 CI=0,134-0,871) ve çevresinde astım-alerjik birey olmanın 

0,4 kat (%95 CI=0,283-0,816) arttırdığı bulunmuştur (Tablo 4.10).  

“Son 12 ayda göğüste nefes darlığı ve sıkışma yaşama” semptomunu ise yine 

beklenildiği gibi erkek olmanın 2,4 kat (% 95 CI=1,043-4,307)  arttırdığı bulunmuştur. 
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Astım hastalığı tanısı almış çocukların ise gürültülü ortamda çalışanlarda 3,6 

kat (% 95 CI=1,083-12,292), erkek olanlarda 0,2 kat (% 95 CI=0,069-0,807)  ve ailede 

astım-alerjik birey olanlarda 0,2 kat (% 95 CI=0,087-0,540) daha fazla olduğu 

bulunmuştur. 

Astım hastalığının oluşumunda ve semptomlarının ortaya çıkmasında ve 

alevlenmesinde kimyasal maddelerin, gürültü, yüksek ısı gibi çevresel faktörlerin ve 

genetik yatkınlığın etkili olduğu gösterilmiştir (Çimrin 2009; Rogers 1994; Spradley 

and Maurer 1995; Smith 1996). 

Rinit semptomlarından “son 12 ay içinde burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya 

hapşırma şikayeti yaşama” semptomu ile tüm bağımsız değişkenlerin 

karşılaştırılması sonucu, bu semptomun “yaptıkları işin sağlık üzerinde olumsuz etki 

yaratacağını”, “çalışırken kullanılan maddelerin sağlığı olumsuz etkileyeceğini” ve 

“MARD’nin meslek hastalığı olabileceğini” düşünmeyenlerde yüksek olduğu 

bulunmuştur (Tablo 4.1). 

Rinit semptomlarını etkileyen en etkin değişkeni bulmak için 2 regresyon 

modeli oluşturulmuştur. Bu analiz sonucunda “daha önce burun tıkanıklığı, burun 

akıntısı veya hapşırma şikayeti yaşamayı”; “yapılan işin gelecekte sağlığı olumsuz 

etkileyeceğini” bazen düşünmenin 1,4 kat (%95 CI=0,874-2,509),  sülfürdioksit 

kullanmanın 0,3 kat (%95 CI=0,123-0,870)  ve ailede astımlı alerjik birey olmasının ise 

0,4 kat (%95 CI=0,305-0,889) attırdığı bulunmuştur. 

“Son 12 ay içinde burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma şikayeti 

yaşama durumu”nu ise yine “yapılan işin gelecekte sağlığı olumsuz etkileyeceğini 

düşünmemenin” 3 kat (%95 CI=1,577-5,733)  ve ailede astımlı alerjik birey olmasının 

ise 0,4 kat (%95 CI=0,289-0,828) arttırdığı bulunmuştur (Tablo 4.12). 

Çalışan çocuklarda rinit semptomları ile ilgili yapılan çalışmaların yetersiz 

olduğu görülmektedir. Ancak ilgili literatür değerlendirildiğinde, genetik yatkınlık ve 

kimyasal maddelerin etkilediği  belirtilmiştir (Beckett 2000;Çimrin 2000). 

Çalışma grubunu oluşturan çocukların dermatit semptomları 

değerlendirildiğinde, “son 12 ayda vücutta kaşıntılı deri döküntüler olma” 

semptomunun; MARD ile ilgili farkındalık durumları yetersiz olan çocuklarda daha 

yüksek olduğu bulunmuştur (Tablo 4.13). 
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Dermatit semptomları üzerinde en etkili değişkeni belirlemek için oluşturulan 

regresyon modelinde; “son 12 ayda vücutta kaşıntılı deri döküntüleri olma 

semptomunu erkek olmanın 2,7 kat (%95 CI=1,049-7,383) arttırdığı bulunmuştur. 

 “Çalışan çocuklar”, “dermatit”, “egzama” kelimeleri ile yapılan literatür 

taramalarında, çalışan çocuklarda dermatit semptomları ile ilgili çalışmaların yetersiz 

olduğu görülmüştür. Bu konuda yapılan sınırlı sayıda çalışmada kuaför çocuklarda 

dermatit semptomları yüksek oranda bulunmuştur (Esin ve ark. 2005; Ocakçı ve ark. 

2000).  

Bu bulgular ışığında; “MARD semptomları üzerinde etkili değişkenlerin 

nelerdir?” araştırma sorusu yanıtlanmıştır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Kuaför ve kuyumcu olarak çalışan çocuklarda MARD semptomlarını ve 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanan bu çalışmanın sonuçları; araştırma 

grubunda astım, rinit ve dermatit semptomlarının yüksek olduğunu ve bu semptomlar 

üzerinde; cinsiyetin, çalışırken kullanılan kimyasal maddelerin, ailede astımlı alerjik 

birey bulunmasının ve bu hastalıklarla ilgili yetersiz farkındalık durumununun etkisi 

olduğunu göstermiştir. 

Bu çalışmanın sonuçları; sadece İstanbul’da yapılmış olması, değişik coğrafi 

bölgeleri yansıtmaması açısından sınırlılık oluşturmaktadır. Ayrıca çalışmadaki tüm 

değişkenlerin bireylerin öz bildirimine dayalı olarak alınması diğer bir sınırlılıktır. 

Bu sınırlılıklara rağmen; çalışma sonuçları çalışan çocukların sağlık 

sorunlarının belirlenmesine olanak sağladığı için bu konuda yapılacak sağlık 

programlarını planlamada iş sağlığı profesyonellerine temel veri sağlamıştır. 

Çalışma sonuçları doğrultusunda öneriler aşağıdaki gibi belirtilebilir: 

� Çalışmanın farklı örneklem grubunda yapılması, 

� Çıraklık eğitim merkezlerinde okul sağlık birimlerinin oluşturulması ve bu 

birimlerde iş sağlığı hemşirelerinin çalıştırılması, 

� Çıraklık eğitim merkezlerinde MARD hastalıklarına yönelik mesleksel korunma 

önlemleri ile ilgili eğitim programlarının düzenlenmesi önerilir.
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        EKLER 

FORMLAR 

Ek 1. Çocukları Tanıtıcı Özellikleri Veri Toplama Formu 

        Değerli Öğrenciler; 

Bu çalışma, çalışan çocuklarda yaptıkları işe bağlı olarak gelişebilecek olan 

“mesleki astım hastalığını” ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlanmıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre sizlere bu hastalıkla ilgili eğitim programları hazırlanması 

planlanmaktadır. Lütfen her bir soruyu yanıtlamaya özen gösteriniz. Soruların doğru 

ya da yanlış cevabı yoktur sizin vereceğiniz cevap önemlidir. Sizden alacağımız 

bilgiler saklı tutulacağı için isim belirtmenize gerek yoktur. Zaman ayırarak çalışmaya 

katıldığınız için teşekkür ederim. 

Fatma Betül YENİLMEZ 

   Yüksek Lisans Öğrencisi 

İstanbul Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü                                      

SORULAR 

BÖLÜM 1: SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ  

1.Yaşınız:(Lütfen yazınız)ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. 

2. Cinsiyetiniz: Erkek  [   ]                Kız [  ]    

3.Okuduğunuz Bölüm ve Sınıf:    A) Erkek Berberliği ve Kuaförlük -1. Sınıf 

                                                         B) Erkek Berberliği ve Kuaförlük -3. Sınıf 

                                                         C) Kuyumculuk - 1.Sınıf 

                                                         D) Kuyumculuk - 3.Sınıf 

4. Ailenizde sizden başka çalışan birey var mı?  Evet [  ]     Hayır [  ]  

5. 4.SORUYA YANITINIZ EVET İSE; kimler çalışıyor işaretleyiniz. 

     A ) Annem çalışıyor                    [  ] Mesleği:(Lütfen yazınız)ZZZZZZZZZZ. 

     B ) Babam çalışıyor                     [  ] Mesleği: (Lütfen yazınız)ZZZZZZZZZZ 

     C )Kardeşim çalışıyor                 [  ] Mesleği: (Lütfen yazınız)ZZZZZZZZZZ 

     D) İkinci Kardeşim çalışıyor        [  ] Mesleği: (Lütfen yazınız)ZZZZZZZZZ.. 

     E)Diğer (Lütfen yazınızZZ.ZZ)[  ]Mesleği:(Lütfen yazınız)ZZZZZZZZZZ 
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BÖLÜM 2: ÇALI�MA KO�ULLARI  

 

1. Kaç yıldır çalışıyorsunuz? (Lütfen yazınız)    ZZ..yılZZZay 

  

2. �u anki işinizde ne kadar süredir çalışıyorsunuz? (Lütfen yazınız)ZZyılZZay    

  

3. Çalıştığınız işyerinde toplam kaç kişi çalışıyor? (Lütfen yazınız)ZZZZZZZZ 

 

4.Günde kaç saat çalışıyorsunuz? (Lütfen yazınız)ZZZZZZZZZZZZZZZ. 

         . 

5.Haftada kaç gün çalışıyorsunuz? (Lütfen yazınız)ZZZZZZZZZZZZZZZ 

         

6.Haftada kaç gün izin kullanıyorsunuz? (Lütfen yazınız)ZZZZZZZZZZZZ. 

            

7. İşinizi yaparken hangi koruyucu araçları kullanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebiliriniz.) 

      A ) İş Elbisesi       B )  Maske        C )  Eldiven          D ) Gözlük         E ) Hiçbiri 

8.Çalışırken aşağıdaki maddelerden hangileri ile karşı karşıya kalıyorsunuz? 

(Birden fazla işaretleyebilirsiniz.) 

 Buharlar/Gazlar:  Silika         [  ]                 Asbest    [  ]                Fiberglas[  ]              

Plastikler  [  ]       Pamuk    [  ]            Talk    [  ]                  Graphite [  ]               

Sawdust  [  ]               Diğer       [  ]ZZZZZZZ.     

 Metaller:  Kurşun     [  ]     Merküri/Civa      [  ]     Nikel            [  ]    Kadminyum      [  ]            

                 Krom     [  ]     Arsenik               [  ]      Alüminyum  [  ]   Berilyum            [  ]                 

                 Diğer         [  ]ZZZZZZ..             

              

Kimyasallar / Gazlar:   Amonyum       [  ]  Formaldehit     [  ]  Hidrojen Sülfür   [  ]      

Nitrojen Oksit [  ]    Sülfürdioksit  [  ]   Flor   [  ]   Siyanür   [  ]  Diğer   [  ]ZZZZZZ 

Diğer:       Radyasyon          [  ]        Oto ve kamyon kazaları        [  ]   Gürültü    [  ]             

 Böcek Öldürücüler           [  ]                Isı    [  ]                Kesici Aletler         [  ]    

  9.  İş yerinizde toz ve kimyasal madde ölçümü yapılıyor mu?     Evet [  ]     Hayır[  ] 
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BÖLÜM 3: ÇOCUKLARIN ASTIM HASTALIĞI İLE İLGİLİ ÖNCEKİ DENEYİMLERİNİ 

DEĞERLENDİREN SORULAR 

 

1.Sigara kullanıyor musunuz?                                 

       [  ] Evet, sürekli kullanıyorum.   

       [  ] Sık sık kullanıyorum.                           

       [  ] Ara sıra kullanıyorum.                         

       [  ] Hayır, hiç kullanmıyorum.     

 

YANITINIZ “EVET” ,”SIK SIK” YA DA “ARA SIRA KULLANIYORUM” İSE 2. VE 3. 

SORULARI YANITLAYINIZ. 

 

 2.Ne kadar süredir sigara kullanıyorsunuz? ZZyılZZay 

 

 3.Günde kaç adet sigara içiyorsunuz? (Lütfen yazınız)ZZZZZZZZZZZZ 

 

4.Evinizde; oturduğunuz, uyuduğunuz ortamda sigara içen birey var mı?  

Evet [  ]     Hayır[  ] 

 

5. Çalıştığınız iş ortamında sigara içen var mı?   Evet [  ]     Hayır[  ] 

 

6. Ailenizde astım ya da alerji hastalığı olan var mı?                   Evet [  ]     Hayır[  ] 

          

  6. SORUYA YANITINIZ “EVET” İSE; hangi akrabanız astım hastası lütfen yazınız. 

   

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.. 

 

7. Çevrenizde, yakın arkadaşlarınız arasında astım hastası olan var mı? 

     Evet       [  ]               Hayır[  ] 
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BÖLÜM 4: ASTIM HASTALIĞI İLE İLGİLİ FARKINDALIK DÜZEYLERİ 

1. �u anda yaptığınız işinizin gelecekte sağlığınızı olumsuz etkileyeceğini 

düşünüyor musunuz?  

 

      [  ]  Hayır düşünmüyorum.   

      [  ]  Bazen düşünüyorum. 

      [  ]  Sık sık düşünüyorum. 

      [  ]  Her zaman düşünürüm. 

 

2. Çalışırken iş elbisesi, maske, eldiven, gözlük gibi kişisel koruyucuların 

kullanılmasının önemli olduğunu  düşünüyor musunuz?   

 

     [  ]  Hayır düşünmüyorum.   

     [  ]  Bazen düşünüyorum. 

     [  ]  Sık sık düşünüyorum. 

     [  ]  Her zaman düşünürüm. 

 

3. Çalıştığınız iş yerinde çalışırken kullandığınız /karşı karşıya kaldığınız 

buhar, gaz, metal, kimyasal madde, gibi risklerin sağlığınızı 

bozabileceğini düşünüyor musunuz? 

 

     [  ]  Hayır düşünmüyorum.   

     [  ]  Bazen düşünüyorum. 

     [  ]  Sık sık düşünüyorum. 

     [  ]  Her zaman düşünürüm. 

 

4. Astımın bir meslek hastalığı olabileceğini düşünüyor musunuz? 

 

       [  ]  Hayır düşünmüyorum.   

       [  ]  Bazen düşünüyorum. 

       [  ]  Sık sık düşünüyorum. 

       [  ]  Her zaman düşünürüm. 
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Ek 2. Uluslararası Çocukluk Çağı Astım ve Alerji Çalışması (UÇÇAAÇ) Veri 

Toplama Formu 

 

BÖLÜM 5: ASTIM/RİNİT/DERMATİT PREVELANSI 

Aşağıda “astım hastalığı” ile ilgili bilgiler vardır. Lütfen size uygun olanı 

işaretleyiniz. 

 

1.       Daha önce hiç göğsünüzde nefes darlığı ya da sıkışma oldu mu? 

    Evet [  ]    Hayır [  ]  

             

    YANITINIZ “HAYIR” İSE 6. SORUDAN DEVAM EDİNİZ. 

 

2.         Son 12 ay içinde göğsünüzde nefes darlığı ya da sıkışma oldu mu? 

     Evet [  ]    Hayır [  ] 

            

     YANITINIZ “HAYIR” İSE 6. SORUDAN DEVAM EDİNİZ.  

 

3.       Son 12 ay içinde kaç kez nefes darlığınız oldu? 

            Hiç  [  ] 1-3[  ]               4-12[  ]            12’den fazla[ ]   

4.      Son 12 ay içinde kaç kez nefes darlığını nedeniyle uykunuzdan uyandınız? 

             Hiç  [  ] Haftada 1’den az [  ]               1’den fazla [  ]                 

5.   Son 12 ay içinde konuşmanızı engelleyecek düzeyde nefes darlığınız oldu  

        mu? Evet [  ]    Hayır [  ] 

6.        Doktor tarafından da doğrulanmış astım hastalığınız var mı? 

           Evet [  ]    Hayır [  ] 

7.         Son 12 ay içinde egzersiz yaparken nefes darlığınız oldu mu? 

           Evet [  ]    Hayır [  ]  

8. Son 12 ay içinde soğuk algınlığı, grip gibi hastalığınız olmadan kuru  

       öksürük oldu mu? Evet [  ]    Hayır [  ] 
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Aşağıda “rinit (nezle) hastalığı” ile ilgili bilgiler vardır. Lütfen size uygun olanı 

işaretleyiniz. 

Bütün soruları soğuk algınlığı, grip gibi hastalığınız OLMADIĞI zamanlarda 

karşılaştığınız sorunları düşünerek yanıtlayınız. 

 

1. Soğuk algınlığı ya da grip gibi hastalıklardan kaynaklanmayan burun 
tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma gibi şikayetleriniz var mı?  

              Evet [  ]    Hayır [  ] 

 

              YANITINIZ “HAYIR” İSE 6. SORUDAN DEVAM EDİNİZ. 

 

2. Son 12 ay içinde soğuk algınlığı ya da grip vb. hastalıklardan 
kaynaklanmayan burun tıkanıklığı, burun  akıntısı veya hapşırma gibi 
şikayetleriniz var mı?       Evet [  ]    Hayır [  ] 

           

             YANITINIZ “HAYIR” İSE 6. SORUDAN DEVAM EDİNİZ. 

 

3.  Son 12 ay içinde burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma gibi 
şikayetleriniz sırasında göz yaşarması oldu mu?        Evet [  ]    Hayır [  ]  

 

4.      Son 12 ay içinde aşağıdaki aylardan hangilerinde burun tıkanıklığı, burun 
akıntısı veya hapşırma gibi şikayetleriniz en yoğun oldu?  (Birden fazla 
seçenek işaretleyebilirsiniz) 

 
 
     Ocak [  ]           �ubat  [  ]           Mart   [  ]       Nisan   [  ]         Mayıs   [  ]            

Haziran  [  ]   Temmuz  [  ]       Ağustos [  ]       Eylül  [  ]       Ekim     [  ]         

Kasım  [  ]        Aralık     [  ]             

 

5. Son 12 ay içinde burun tıkanıklığı, burun akıntısı veya hapşırma gibi 
şikayetleriniz günlük aktivitelerinizi  ne kadar etkiledi? 

 
              Hiç [   ] Az  [  ]     Çok   [  ]    Çok fazla  [  ] 

 

   6.   Son 12 ay içinde hiç ateşiniz oldu mu?       Evet [  ]    Hayır [  ]  
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Aşağıda “dermatit (egzama) hastalığı” ile ilgili bilgiler vardır. Lütfen size uygun 

olanı işaretleyiniz. 

 

1.Daha önce vücudunuzda aralıklı olarak en az 6 ay süren kaşıntılı deri 

döküntüleri oldu mu? Evet [  ]    Hayır [  ] 

 

YANITINIZ “HAYIR” İSE 6. SORUDAN DEVAM EDİNİZ. 

 

2. Son 12 ay içinde vücudunuzda kaşıntılı deri döküntüleri oldu mu? 

Evet [  ]    Hayır [  ]     

 

              YANITINIZ “HAYIR” İSE 6. SORUDAN DEVAM EDİNİZ. 

 

3. Daha önce hiç dirsek kıvrımları, bileğin ön yüzü, topuk altı, boyun, kulak, göz 

çevrenizde kaşıntılı deri döküntüleri oldu mu?        Evet [  ]    Hayır [  ] 

 

4. Son 12 ay içinde bu deri döküntülerinin rengi koyulaştı mı? Evet [  ]  Hayır [  ]

  

5. Son 12 ay içinde bu kaşıntılı durumlar nedeniyle uykunuzdan uyandığınız 

oldu mu?     

 Hiç olmadı                [  ]                Haftada gecede 1’den az       [  ] 

 Haftada gecede 1’den fazla [  ]  

 

6. Doktor tarafından da doğrulanmış egzama hastalığınız (kaşıntılı deri 

döküntüleri) var mı?   Evet [  ]  Hayır [  ] 

 



 

 

89

Ek 3. The  International Study Of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) 

Veri Toplama Formu 

1. Core questionnaire wheezing module for 13–14 year olds 
 

1.Have you ever had wheezing or whistling in the chest at any time in the past? 
Yes [ ] No [ ] 

 
IF YOU ANSWERED "NO" PLEASE SKIP TO QUESTION 6. 
 
2. Have you had wheezing or whistling in the chest in the last 12 months?    Yes [ ] No [ ] 
 
IF YOU ANSWERED "NO" PLEASE SKIP TO QUESTION 6. 
 
3. How many attacks of wheezing have you had in the last 12 months? 
 
None [ ] 1 to 3 [ ] 4 to 12 [ ] More than 12 [ ] 
 
4. In the last 12 months, how often, on average, has your sleep been disturbed due to 
wheezing? 
 
Never woken with wheezing [ ]                     Less than one night per week [ ]  
One or more nights per week [ ] 
 
5. In the last 12 months, has wheezing ever been severe enough to limit your speech to 
only one or two words at a time between breaths?            Yes [ ]              No [ ] 
 
6. Have you ever had asthma? Yes [ ]                        No [ ] 
 
7. In the last 12 months, has your chest sounded wheezy during or after exercise? 
   Yes [ ] No [ ] 
 
8. In the last 12 months, have you had a dry cough at night, apart from a cough 
associated with a cold or a chest infection?      Yes [ ]             No [ ] 
 
 
2. Core questionnaire rhinitis module for 13–14 year olds 
 
All questions are about problems which occur when you DO NOT have a cold or the flu. 
 
1. Have you ever had a problem with sneezing, or a runny, or a blocked nose when 
you DID NOT have a cold or the flu?          Yes [ ]            No [ ] 
 
IF YOU ANSWERED "NO" PLEASE SKIP TO QUESTION 6. 
 
2. In the past 12 months, have you had a problem with sneezing, or a runny, or a 
blocked nose when you DID NOT have a cold or the flu?         Yes [ ]           No [ ] 
 
IF YOU ANSWERED "NO" PLEASE SKIP TO QUESTION 6. 
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3. In the past 12 months, has this nose problem been accompanied by itchy-watery 
eyes?             Yes [ ]           No [ ] 
 
4. In which of the past 12 months did this nose problem occur? (please tick any which 
apply) 
 
January [ ]           February [ ]              March [ ]           April [ ]            May [ ]          June [ ] 
July [ ]       August [ ]        September [ ]         October [ ]        November [ ]     December [ ] 
 
5. In the past 12 months, how much did this nose problem interfere with your daily 
activities?  
Not at all [ ]                        A little [ ]                A moderate amount [ ]                A lot [ ] 
 
6.Have you ever had hay fever?   Yes [ ]             No [ ] 
 
 
3. Core questionnaire eczema module for 13–14 year olds 
 
1. Have you ever had an itchy rash which was coming and going for at least 6 months? 
Yes [ ] No [ ] 
 
IF YOU ANSWERED "NO" PLEASE SKIP TO QUESTION 6. 
 
2. Have you had this itchy rash at any time in the last 12 months?   Yes [ ]      No [ ] 
 
IF YOU ANSWERED "NO" PLEASE SKIP TO QUESTION 6. 
 
 
3. Has this itchy rash at any time affected any of the following places: the folds of the 
elbows, behind the knees, in front of the ankles, under the buttocks, or around the neck, 
ears or eyes?  Yes [ ]              No [ ] 
 
4. Has this rash cleared completely at any time during the last 12 months? Yes [ ]     No [ ] 
 
5. In the last 12 months, how often, on average, have you been kept awake at night by 
this itchy rash?  
Never in the last 12 months [ ]                              Less than one night per week [ ]  
One or more nights per week [ ] 
 
6.Have you ever had eczema?    Yes [ ]         No [ ] 

 

 



 

 

91

Ek 4. Çocukların Tanıtıcı Özellikleri Veri Toplama Formu ve Uluslararası 

Çocukluk Çağı Astım ve Alerji Çalışması (UÇÇAAÇ) Veri Toplama Formu için 

görüş Alınan Uzmanların Listesi 

Ad Soyad                                                                   Kurum 

Prof. Dr. Sevim Savaşer                      İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale  

       Hemşirelik Yüksek Okulu 

 

Prof. Dr. Suzan Yıldız                          İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale  

       Hemşirelik Yüksek Okulu 

 

Doç. Dr.Halim İşsever İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı 

 

Doç.Dr. Veysel Yılmaz Sağlık Bakanlığı Yedikule Göüğs Hastalıkları 

Hastanesi 

 

Dr. Dilek Yılmaz Kalite/Sağlık Danışmanlık 5irketi 

 

 

Dr. Mustafa Erelel           İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi             

                                                            Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

Yard.Doç.Dr.Duygu  Gözen         İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale  

       Hemşirelik Yüksek Okulu 

 

Yard.Doç.Dr.M.Nihal Esin          İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale  

       Hemşirelik Yüksek Okulu 
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Ek 5. Uluslararası Çocukluk Çağı Astım ve Alerji Çalışması (UÇÇAAÇ) Veri 

Toplama Formu Kullanım İzni 

FW: about using ISAAC instrument for my project  

Kimden: Philippa Ellwood (p.ellwood@auckland.ac.nz) 

Gönderme tarihi:29 Ocak 2008 Salı 23:22:43 

Kime:  fatmabetulyenilmez@hotmail.co.uk 

Dear Fatma, 
  
Professor Asher has asked me to reply to your email in regard to using 
the ISAAC questionnaires and the appropriate acknowledgement of these. 
  
If you go to the ISAAC website (http://isaac.auckland.ac.nz) you will 
see a menu on the left hand side where is says "Publications policy". In 
the second paragraph of this is a statement on the process of 
acknowledging the ISAAC tools. 
  
If you require further information, please do not hesitate to contact me. 
 I wish you well with your research project. 
  
Best wishes 
 Philippa 
  
Philippa Ellwood 
ISAAC Research Manager 
ISAAC Steering Committee 
  
-----Original Message----- 
From: fatma betul yenilmez [mailto:fatmabetulyenilmez@hotmail.co.uk]  
Sent: Wednesday, 30 January 2008 3:27 a.m. 
To: mi.asher@auckland.ac.nz 
Subject: about using ISAAC instrument for my project 
  
  
Dear Asher; 
  
I'm Fatma Betul Yenilmez and I am a master degree student in Istanbul 
University at Florence Nightingale Nursing School,in Turkey.  
  
For my finishing project, I decided to work with working children and 
one of the biggest problem of their occupational risks, which is 
occupational asthma. I developped a questionnaire and I want to add 
ISAAC core questionnaires of wheezing and asthma,rhinitis and eczema. 
  
I wonder that what is my next step to get the acknowlegde for using 
the ISAAC instrument. 
 
Thanks for your regards; 
Fatma Betul YENILMEZ 
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Ek 6. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Alınan Kurum Uygulama İzinleri 
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ÖZGEÇMİ� 

Kişisel Bilgiler 

Adı  FATMA BETÜL Soyadı  YENİLMEZ 

Doğ.Yeri ANKARA Doğ.Tar.  22.05.1983 

Uyruğu  T.C. 
TC Kim 
No 

 

Email fatmabetulyenilmez@hotmail.co.uk Tel  

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis.   

Lisans KOÇ ÜNİVERSİTESİ 2005 

Lise  ANKARA BAHÇELİEVLER DENEME LİSESİ 1999 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. HEM5İRE TEVA 
2009-DEVAM 

EDİYOR 

2. HEM5İRE VKV AMERİKAN HASTANESİ 2005-2007 

3.   - 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜDS 

Puanı 
(Diğer) Puanı 

İngilizce Çok iyi Çok İyi İyi ÜDS:62 TOEFL:73 

      
 
 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

ALES Puanı  72.950 74.114 73.888 

(Diğer) ZZ.Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

MICROSOFT OFFICE PROGRAMLARI Çok iyi 

SPSS İyi 

Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

Özel İlgi Alanları (Hobileri): Tarihi yerleri ziyaret etmek, Küçük el işleri yapmak 

 




