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ÖZ 

ZORUNLU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN İŞ KAZALARINA 

ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI 

BAŞAT İLTER 

Tez çalışmasında, ülkemizde Kanun uyarınca çalışanlara verilen iş sağlığı ve 

güvenliği (İSG) eğitiminin iş kazalarını önlemede etkili olup olmadığı araştırılmıştır. 

İş kazalarına neden olabilecek diğer değişkenlerin etkileri kontrol altına alınarak, iş 

sağlığı ve güvenliği eğitiminin iş kazası geçirme riskiyle ilişkisi değerlendirilmiştir. 

Bu çerçevede “Mevzuat uyarınca verilmesi gereken İSG eğitimi, iş kazasına sebep 

olabilecek diğer faktörlerden bağımsız olarak imalat sektöründe çalışanların iş 

kazasına uğrama riskini azaltır.” hipotezi vaka kontrol çalışması yapılarak test 

edilmiştir.  

Vakalar 13.06.2013-24.06.2016 tarihleri arasında en az on beş gün iş 

göremezlikle sonuçlanan iş kazası geçirmiş (trafik kazaları, işyerindeki kalp krizi vb. 

vakalar hariç) ve kazaları müfettişlerce incelenen çalışanlardır (n=190). Kontroller 

bire bir eşleştirildikleri vakaların kaza geçirdiği tarihe kadar kaza geçirmemiş olan, 

aynı iş kolunda aynı işi yapan, aynı cinsiyette, (±5) aynı yaşta çalışanlardır (n=190). 

Vakalardan ve kontrollerden literatürde iş kazalarıyla ilişkili oldukları belirtilen on 

dört değişkene ilişkin bilgiler resmi raporlardan, kayıtlardan ve teftiş süreçlerinde 

müfettişler tarafından alınmıştır.  

Şartlı lojistik regresyon yöntemi kullanılarak geliştirilen model ile eğitimin ve 

diğer faktörlerin (değişkenlerin) iş kazaları ile ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Her 

değişkenin diğer değişkenlere bağlı tahmini odds oranları (log odds oranları) 

bulunmuştur. Böylece mevzuata uygun olarak verilen İSG eğitiminin, yetersiz İSG 

eğitiminin iş kazalarına etkisi belirlenmiştir. Populasyonda seyrek görülen hastalıklara 

ve kazalara ilişkin odds oranları (OR) yaklaşık olarak göreceli risk oranlarına eşittir. 

Bu yüzden araştırmada, en az on beş gün iş göremezlikle sonuçlanan iş kazaları için 

bulunan OR değerleri RR (risk oranları) olarak değerlendirilebilir.  



 

iv 

 

Araştırma sonuçları “zorunlu İSG eğitimi iş kazalarını önlemede etkilidir.” 

hipotezini desteklemektedir. Sonuçlara göre, diğer tüm şartlar aynıyken, bir çalışanın 

mevzuatta belirtilen sürelerin altında da olsa İSG eğitimi alması, iş kazası 

geçirme riskini %47,5 oranında (OR=0,525, %95 CI: 0,33-0,84) düşürmektedir. 

Bir çalışanın mevzuata uygun sürelerle İSG eğitimi almış olması, kaza geçirme 

riskini %75,6 oranında (OR=0,244,%95 CI: 0,10-0,62) azaltmaktadır. 

Yaptığı işle ilgili yasal teknik önlemlerin kısmen de olsa alınması, çalışanın 

göreceli kaza riskini %44,4 oranında (OR=0,556, %95 CI: 0,33-0,93) düşürmektedir. 

Gece çalışması, çalışanın iş kazası geçirme riskini %81 oranında (OR=1,81, %95 CI: 

1,03-3,19) arttırır. Çalışanın her bir yıllık tecrübesi kaza riskini %13 oranında düşürür.  

Araştırma sonucunda İSG eğitimi ile çalışanın mesleğindeki veya yaptığı işteki 

toplam tecrübe arasında etkileşim olduğu belirlenmiştir. Bir yıllık iş tecrübesi, yetersiz 

sürelerle verilen İSG eğitiminin etkisini %7,5 oranında, mevzuata uygun sürelerde 

verilen eğitimin etkisini %15,5 oranında arttırmaktadır.  

Araştırma sonuçları, zorunlu İSG eğitiminin iş kazalarını önlemede etkili 

olduğunu ve diğer risk grupları gece çalışanlar ve tecrübesiz çalışanlar için özel eğitim 

programlarının mevzuatla düzenlenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar kelimeler: İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, iş kazaları, iş güvenliği, 

vaka-kontrol çalışması, imalat sektörü, etkililik.  
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF MANDATORY SAFETY TRAINING ON 

OCCUPATIONAL INJURIES: A CASE-CONTROL STUDY IN THE 

MANUFACTURING SECTOR  

BAŞAT İLTER 

The purpose of this study was to investigate if mandatory occupational health 

and safety training has an effect to prevent occupational accidents. After adjusting of 

the other determined factors that can be associated with occupational accidents, effect 

of training on occupational injuries was examined. The hypothesis of, “Mandatory 

occupational health and safety training decreases employees’ risk of occupational 

injury, independent of other risk factors of occupational injury” was tested by a case-

control study in the manufacturing sector. The independent variables (other risk 

factors) that were measured were selected through a review of the related literature. 

The selected factors or variables were: Mandatory occupational health and safety 

training, vocational training, education level of the worker, legal and technical 

preventive measures at work, employer’s supervision and control, risk assessment, 

health supervision, night shifts, overtime work, non-routine work, the number of 

workers at the workplace, the status of employment: permanent or temporary 

employment / subcontractors’ employee, worker’s tenure, worker’s total work 

experience at the occupation.  

The cases (n=190) were manufacturing workers in six cities, injured by 

occupational accidents (injuries that caused fifteen days or more absence at work) 

between 13th June, 2013 and 24th of June, 2016 and whose injuries were investigated 

by the inspectors of Ministry of Labor and Social Security. The controls were 

manufacturing workers who had no occupational injuries until the injury date of 

individually matched cases. A control was individually matched to a case on the 

gender, age (±5), the industry branch and the occupation. The measurement of fourteen 

variables were obtained by a standardized form through the investigation reports and 

inspections of the inspectors. 
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Conditional logistic regression was used to describe data and to explain the 

relationship between occupational injury and mandatory training. A statistical model 

was built by purposeful selection method. After univariable analysis of each 

parameter, any parameter whose univariable-p-value had been 0,25 or less was 

included in the initial multivariable model. In the model building process, each time a 

variable that had not significantly contributed to the model was removed and a new 

model fitted. The new, reduced model was tested against the larger model using the 

partial likelihood ratio test. Following the fit of new model, coefficients in the reduced 

model were compared to coefficients in the larger model. The significant changes in 

the values of coefficients could indicate that the removed variable was an important 

confounder. This model building process had been conducted until ensuring that all of 

the important variables were included in the model. The work experience of the worker 

was the only continuous variable that remained in the main effects models. The 

assumption of its linearity in the logit model was checked and confirmed. After the 

fitting of the main effects model, the interactions among the variables in the model 

were examined. Then the fit of the model was assessed by diagnostic tests.  

The variables that the final model included were: Mandatory occupational 

health and safety training, the legal and technical preventive measures were taken at 

the work, night shifts and the total work experience at the occupation. Additionally, an 

interaction variable was product of the total work experience at the occupation and 

mandatory training status. 

The results of the study supported the hypothesis of “Mandatory occupational 

health and safety training decreases employees’ risk of occupational injury.”. 

Receiving inadequate (inadequate with regard to the training hours) mandatory 

training decreases the relative risk of having an occupational injury by %47,5 

(OR=0,525, %95 CI: 0,33-0,84). Receiving adequate mandatory training decreases the 

risk of having an occupational injury %75,6 (OR= 0,244, %95 CI: 0,10-0,62) after 

adjusting other risk factors.  

The legal and technical preventive measures (e.g., machine guarding, 

ergonomic design) taken at the work significantly decrease the risk of an occupational 
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injury (OR= 0,556, % 95 CI: 0,33-0,93). Shift working significantly increases the risk 

of having an occupational injury (OR=1,81,% 95 CI: 1,03-3,19). Each additional year 

of work experience is associated with a %13 decrease in injury risk. A year increase 

in the work experience improves the effectiveness of the inadequate training by %7,5. 

This effect is %15 for adequate training. The results show that mandatory training has 

a protective effect on occupational injuries. They also suggest that there is a need for 

regulation that obliges employers to provide special training programs for night shift 

workers and inexperienced workers. 

Key words: Occupational safety and health training, occupational accidents, 

injuries, occupational safety, case-control study, manufacturing sector, effectiveness.  
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ÖNSÖZ 

İş kazaları çalışma hayatının önemli sorunlarındandır. Son yıllarda ülkemizde 

yasal düzenlemelerde ve uygulamada gelişmeler sağlansa da bu gelişmelerin iş 

kazaları önlemedeki etkisi bilinmemektedir. Yapılan literatür çalışmasında 

ulaşılabilen kaynaklara göre, ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin etkisini 

beklenen sonuçlar aracılığıyla ölçen başka bir araştırma yapılmamıştır. Yabancı 

kaynaklarda da eğitimin iş kazalarıyla ilişkisini ölçen çalışma sayısının yetersiz olduğu 

sıklıkla belirtilmektedir. Araştırma bu açıdan önem arz etmektedir. 

Bu tezde zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin, iş kazalarını önlemede 

etkisinin olup olmadığı, varsa ne kadar etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. İş 

kazası geçiren 190 vaka ve araştırma dönemine kadar hiç iş kazası geçirmemiş 190 

kontrolden oluşan 380 kişilik örneklem grubu ile vaka kontrol çalışması yapılmıştır. 

Araştırma kapsamındaki tüm bilgiler her vaka ve kontrol için iki müfettiş tarafından 

kayıtlar, inceleme ve görüşmeler aracılığıyla elde edildiğinden, değişken ölçümlerinde 

gerçek bilgiye büyük oranda ulaşıldığı düşünülmektedir.  

Tezin teorik altyapısının geliştirilmesinde, saha araştırmasının şekillenmesinde 

bilgi vererek, rehberlik ederek beni yönlendiren, araştırma ile ilgili bana her zaman 

destek veren danışman hocam Sayın Prof. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu’na şükranlarımı 

sunarım. Değerli fikir ve önerileriyle çalışmamda bana yardımcı ve destek olan 

hocalarım Sayın Prof. Dr. Tekin Akgeyik, Sayın Prof. Dr. Murat Güray Kırdar’a ve 

Sayın Prof. Dr. Fuat Bayram’a çok teşekkür ederim.  

Araştırmada örneklem grubunun oluşturulması için gerekli bilgilere ve 

kayıtlara ulaşmama yardımcı olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı (Eski adıyla İş Teftiş Kurulu İstanbul 

Grup Başkanlığı) başkan yardımcısı meslektaşım Sayın M. Nuri Görücü’ye çok 

teşekkür ederim. Yoğun teftiş programlarına rağmen, çalışanlardan, kayıtlardan ve 

raporlardan bilgi ve verileri titizlikle derleyen, Okan Duman, A.Sami Dönmez, Osman 

Temel ve Murat Tanrıverdi başta olmak üzere tüm İş Müfettişi ve Sosyal Güvenlik 

Kurumu müfettişi meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. 
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Araştırma sırasında gerekli verilere ulaşılması için müfettişlerle iş birliği yapan 

örneklem grubundaki tüm çalışanlara şükranlarımı sunuyorum. Vaka grubunda yer 

alan iş kazaları sonucu kaybettiğimiz çalışanları, bu vesileyle iş kazası sonucu 

hayatını yitiren tüm emekçileri saygı ve rahmetle anıyorum.  

En önemli yatırımın eğitime ve kendini geliştirmeye yapılan yatırım olduğu 

düşüncesini bana aşılayan, tüm hayatım boyunca ve yaşamın her alanında maddi ve 

manevi desteklerini bir an olsun esirgemeyen çok değerli babam Oktay İlter’e, fedakâr 

annem Muazzez İlter’e ve sevgili kardeşim, en iyi arkadaşım Ozan İlter’e şükranlarımı 

sunuyorum.  

 

         BAŞAT İLTER 

İSTANBUL, 2018 
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GİRİŞ 

İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının temel unsurlarındandır. Güvenli, 

sağlıklı ortamlarda ve koşullarda çalışmak, işyerlerinde fiziksel ve ruhsal sağlıklarının 

korunması her çalışanın vazgeçilmez hakkıdır. İş kazaları ve meslek hastalıkları 

devletlerin, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki performanslarının temel 

göstergeleridir. Ülkemizde işveren bildirimine göre derlenen iş kazası istatistikleri, 

uzmanlara ve uluslararası uzmanlık kuruluşlarına göre gerçeği yansıtmamaktadır. 

Gerçek sayılara en yakın verilerin ölümle ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş 

kazaları istatistiklerinde ortaya çıktığı göz önüne alındığında, ülkemizde bu tür iş 

kazalarının oranının gelişmiş ülke oranlarının çok üzerinde olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de son yıllarda, özellikle Avrupa Birliği ile müzakerelerin yoğunlaştığı 

dönemlerde, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı alanında önemli gelişmeler olmuştur. 

2012 yılında iş sağlığı ve güvenliği düzenlemeleri 6331 sayılı Kanun ile ilk kez ayrı 

özel bir kanun olarak yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı Kanun’un kapsamında çırak ve 

stajyerler de dâhil olmak üzere tüm bağımlı çalışanlar yer almaktadır. Yeni Kanun ile 

bütün işyerleri için risk değerlendirilmesi yükümlülüğü getirilmiş ve yürürlüğe girmesi 

ertelenen maddeler sebebiyle henüz tüm işyerlerini kapsamasa da iş güvenliği ve işyeri 

hekimi istihdam etme yükümlülüğü genişletilmiştir. 6331 sayılı Kanun’a dayanılarak, 

iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini düzenleyen birçok yönetmelik 

yayımlanmıştır. 

Yasal alandaki bu gelişmeler, yapısal değişikleri ve insan kaynağı alanındaki 

gelişmeleri beraberinde getirmiş, bütün bu gelişmeler sahadaki uygulamalara 

yansımaya başlamıştır. Ancak iş kazası bildirimi ve kayıtlarındaki sistem değişikliği 

ve süregelen eksikler,  alana ilişkin bilimsel çalışmaların azlığı ve yetersizliği yapılan 

değişiklerin uygulamada ne derece faydalı, iş kazalarını önlemede ne kadar etkili 

olduğu konusunda değerlendirme imkânı sağlamamaktadır. 

İşyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, iş sağlığı ve 

güvenliği şartlarının sağlanması için mevzuatça öngörülen tedbirlerden birisi de 

çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesidir. İşyeri ortamında, üretim ve 

hizmet süreçlerinin doğurabileceği sağlık ve güvenlik tehlikelerine, bu tehlikelere 
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karşı korunma yöntemlerine ilişkin bilgi ve becerilere sahip olmak çalışanların doğal 

hakkı ve görevidir. İşlerin verimli ve güvenli şekilde yürütülebilmesi için çalışanların 

eğitilerek, doğru ve emniyetli çalışma becerileriyle donatılmaları işverenlerin 

sorumluluğundadır.  

İSG eğitimi teoride tehlikeler ve önlemler hakkında bilgi düzeyini artırmayı ve 

güvenli çalışma motivasyonunun geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bir başka deyişle, 

eğitim aracılığıyla, çalışanın görevlerini iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun 

şekilde yürütmesi ve işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerinin önemi ile kurallara 

uymamanın ve dikkatsiz çalışmanın getireceği olumsuz sonuçlar hakkında 

bilinçlenmesi hedeflenmektedir. Bu sebeplerden iş kazalarını önlemede etkisinin 

olması beklenmektedir. 

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gerektiği hükmü ilk defa 

açık bir şekilde 10.6.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77. maddesinde yer almış, 

ancak Kanun uyarınca yayımlanan Yönetmelik’te eğitimin süresi, periyodu ve 

yöntemleri ile ilgili somut ve ayrıntılı yükümlülükler belirtilmemiştir. 6331 sayılı 

Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan Yönetmelik’te, iş sağlığı ve güvenliği 

eğitiminin içeriği, süresi, yöntemi ve esasları ile eğiticilerin nitelikleri açık şekilde 

hükme bağlanmıştır. Yönetmelik’te, eğitimin amacı “iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 

davranış değişikliğini ve eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca 

kavranması sağlamak” şeklinde ifade edilmiştir. Ülkemizde, eğitim konusundaki yasal 

düzenlemelere işyerlerinde ne derece uyulduğu, verilen eğitimlerin hedeflenen 

amaçlara uygun sonuçlar doğurup doğurmadığı yeterince araştırılmamıştır. 

Teorik olarak, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin, çalışanların bilgi düzeyini 

arttırması, çalışanlarda güvenlik algısı ve tutumu oluşturması, olumlu yönde davranış 

değişikliğine sebep olması, son olarak da iş kazalarını ve meslek hastalıklarını 

önlemesi beklenmektedir. Etki ve etkinlik ölçümünde bu hususlardaki değişikliklerin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Literatürde, eğitimin etkilediği çalışma değişkenleri 

arasında, İSG performansı çıktıları yer almaktadır. İSG çıktıları, güvensiz davranışın 

sonucu olarak görülen kazaları, hastalıkları, ramak kalmaları ve yaralanmaları kapsar. 

Eğitimle esas hedeflenen bu olumsuz sonuçların (çıktıların) azaltılmasıdır ancak 
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eğitimin etki ve etkinliği araştırmalarında sonuçlara göre etki değerlendirmesinin 

nadiren yapıldığı belirlenmiştir. 

Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği performansını belirleyen ana 

unsurlarından biri olan iş kazaları ile zorunlu iş sağlığı ve güvenliği eğitimi arasındaki 

ilişki araştırılmıştır. İş kazalarını etkilediği bilinen diğer risk faktörlerinden bağımsız 

olarak, İSG eğitiminin iş kazaları ile ilişkisi hipotezini test eden (bir müdahale veya 

uygulama ile sonuç ilişkisini değerlendiren) en uygun çalışma tasarımının vaka kontrol 

yöntemi olduğuna karar verilmiştir. İşyerlerinde mevzuat uyarınca verilen iş sağlığı ve 

güvenliği eğitiminin iş kazalarını önlemedeki etkisi bu yöntem kullanılarak 

incelenmiştir. En basit anlatımla metot yoluyla ilgilenilen sonuçlara sahip kişiler yani 

vakalar gözlemlenir ve vakaların geçmiş tecrübeleri hakkında bilgi edinilir. Sonuçları 

hangi faktörlerin etkilediğini açıklayabilmek amacıyla aynı bilgiler uygun 

kontrollerden alınır.  

İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin nihai amacı, iş kazalarını ve meslek 

hastalıklarını önlemek olduğundan, eğitimin risk altındaki popülasyonda ne derece 

faydalı olduğu yani eğitimin iş kazalarına etkisi araştırılmıştır.  Bu çerçeve çalışmada 

test edilen “Zorunlu İSG eğitimi, iş kazasına sebep olabilecek diğer faktörlerden 

bağımsız olarak imalat sektöründe çalışanların iş kazasına uğrama riskini azaltır.” 

hipotezidir. Sektördeki göreceli düşük işçi devir hızı, sektörün benzer üretim 

yöntemlerine, işyeri risklerine ve çalışan profiline sahip iş kollarını içermesi gibi 

sebeplerden çalışmada imalat sektörü seçilmiştir. 

Tezin birinci bölümünde iş sağlığı ve güvenliği kavramı genel hatlarıyla 

irdelendikten sonra, uluslararası uzmanlık kuruluşları ve ulusal mevzuatımız 

tarafından yapılan iş kazası, meslek hastalığı, işle ilgili hastalık tanımları incelenmiştir. 

Daha sonra küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde iş kazası sorununun boyutları 

özetlenmiş, kazaların sosyal ve ekonomik etkilerine değinilmiş, farklı akademik 

disiplinler tarafından geliştirilen, kazaların nasıl ve neden meydana geldiğini 

açıklamaya çalışan teoriler hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak iş kazası oluşumunu 

etkileyen kişisel, işe ve organizasyona ilişkin faktörler ile kültürel, politik ve ekonomik 

makro faktörler incelenmiştir. Literatür çalışmasında iş kazalarının oluşumuna sebep 
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olduğu ileri sürülen değişkenler belirlenmiş, bu değişkenler araştırmada geliştirilen 

modelde kullanılmıştır. 

İkinci bölümde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için kavramsal bir 

çerçeve sunulmuştur. Önce çalışan ve İSG eğitimleri ile ilgili temel kavramlar 

tanımlanmış, personel veya işyeri eğitimlerine ve eğitimin ana öğelerine ilişkin 

araştırmaların tarihsel gelişimi özetlenmiştir. Ardından literatürde etkin veya etkili bir 

eğitim programı için gerekli olduğu ifade edilen ana unsurlar incelenmiştir. İSG 

eğitiminin etkilediği performans değişkenleri, eğitimle değiştirilmek istenen çalışan 

özellikleri, eğitimin etkilerini değiştiren işyeri ortamı ile ilgili faktörler, çevre ve 

kültürel doku gibi dışsal faktörler çerçevesinde kavramsal bir modelleme 

değerlendirilmesi yapılmıştır. Modelleme doğrultusunda İSG eğitiminden beklenen 

sonuçlar incelenmiştir. Sonraki kısımlarda, İSG eğitiminin bilgi, tutum ve davranış 

üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalardan örnekler verilmiş, eğitimin çalışan sağlığı ve 

iş kazaları üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmalara değinilmiştir. Bölümün son 

kısmında, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ortak hedeflere sahip olan mesleki 

eğitim hakkında genel bilgiler verilmiştir. Ardından ülkemizdeki ve dünyadaki 

mesleki eğitim uygulamaları özetlenmiştir. 

Üçüncü bölümde uluslararası ve ulusal mevzuatta iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimiyle ilgili düzenlemeler incelenmiştir. Önce, ülkemizin taraf olduğu, 

Uluslararası Çalışma Örgütünün sözleşmelerinde ve AB Çerçeve Direktiflerinde yer 

alan iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle ilgili hükümler özetlenmiştir. Daha sonra 

Amerikan İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresinin eğitim ile ilgili standartları incelenmiştir. 

Türk İş Hukukunda işverenin işçiyi gözetme ve bilgilendirme borcu ile ilgili 

kavramlar, İSG mevzuatı, mevzuatın gelişimi ve İSG eğitiminin yasal 

düzenlemelerdeki yeri ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Eğitim Yönetmeliğinin 

eğitim programlarının temel öğeleri açısından sistematik incelemesi yapılmıştır. Son 

kısımda, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında mesleki eğitim mevzuatı hakkında bilgi 

verilmiştir. 

Tezin dördüncü bölümünde yapılan vaka kontrol çalışması ayrıntılı şekilde 

açıklanmıştır. Öncelikle araştırma sorusu ve çalışmada test edilen hipotezler 
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belirtilmiştir. Daha sonra araştırmada kullanılan yöntem açıklanmış, örneklem 

çerçevesi, vaka ve kontrol tanımları yapılmış, değişkenler ve değişkenlerin ölçümü ile 

ilgili bilgi verilmiştir. Vaka grubunu İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı 

kayıtlarında yer alan tüm iş kazası inceleme raporlarındaki kazazedeler, kontrol 

grubunu ise aynı kurumun teftiş programlarında yer alan işyerlerinden rastgele seçilen 

çalışanlar oluşturmuştur. Çalışmada belirlenen zaman dilimi içerisinde iş kazası 

geçirmiş imalat sektöründe çalışan 190 vakadan ve bunlarla bire bir eşleştirilen iş 

kazası geçirmemiş 190 kontrolden belirlenen değişken bilgileri raporlar ve teftişler 

aracılığıyla aynı gözlem formu kullanılarak edinilmiştir. Araştırma kapsamındaki tüm 

bilgiler her vaka ve kontrol için iki müfettiş tarafından kayıtlar, inceleme ve 

görüşmeler aracılığıyla elde edildiğinden, değişken ölçümlerinde gerçek bilgiye büyük 

oranda ulaşıldığı düşünülmektedir. Her bir vaka, iş kazaları ile ilişkili olduğu 

belirlenen iş kolu ve meslek (yapılan iş), cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre bir 

kontrolle eşleştirilmiştir. Böylece bu değişkenler çalışmanın tasarım sürecinde kontrol 

altına alınmıştır. Hipotez testi şartlı lojistik regresyon yöntemi kullanılarak yapılmış, 

diğer değişkenlerin kontrolü analiz sürecinde sağlanmıştır.  

İlerleyen kısımlarda, istatiksel analiz sonucunda elde edilen tanımlayıcı 

istatistikler özetlenmiş, vaka ve kontrol gruplarından elde edilen değişken bilgileri 

karşılaştırılmıştır. Tek değişkenli ve çok değişkenli hesaplamalarla ana taslak model 

oluşturulmuştur. Daha sonra, tecrübe sürekli değişkeninin logit modelde doğrusallık 

kabulü incelenmiş, ana taslak modeldeki değişkenlerin birbiriyle etkileşimi istatistiki 

olarak değerlendirilmiştir. Bu aşamalardaki analizlerle son model geliştirilmiştir. 

Model geliştirme süreci tamamlandıktan sonra modelin kullanılan verilere 

(gözlemlere) uygun sonuçlar verip vermediği değerlendirilmiştir. Model 

uygunluğunun, etkili ve uç gözlemlerin tespiti beş uyum teşhisi istatistiği kullanılarak 

yapılmıştır. Geliştirilen ve uygunluğu değerlendirilen model ile her değişkenin diğer 

değişkenlere bağlı tahmini odds oranları (log odds oranları) bulunmuştur. Böylece 

diğer bağımsız değişkenler kontrol altına alındıktan sonra İSG eğitimi ile iş kazası 

ilişkisi ortaya konulmuştur. Çıkan sonuçlar tezin son bölümünde açıklanarak 

değerlendirilmiştir. Bu bölümde ayrıca örneklem seçiminde, değişken bilgilerinin 

edinilmesinde ve araştırmanın diğer aşamalarında yanlılık kaynağı olabilecek unsurlar 
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ve bu unsurlar için alınan önlemler incelenmiştir. Son olarak çalışmanın sınırlılıkları, 

güçlü yönleri ve İSG alanına sağladığı katkılar belirtilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ VE İŞ KAZALARI 

Sağlıklı ve güvenli iş temel bir insan hakkıdır. Dünya nüfusunun çoğunluğu 

(%58’i) yetişkinlik döneminin yaklaşık üçte birini çalışma hayatında geçirerek, aktif 

bir şekilde kendilerinin, ailelerinin ve toplumun gelişmesine ve refahına katkı 

sağlamaktadır.1 Çalışma veya iş yoksulluğun azaltılmasında, toplumsal kapsayıcılığın 

ve uyumun sağlanmasında kilit bir unsurdur. Çoğumuzun hayatının merkezinde yer 

alan iş ve çalışma ortamının fiziksel ve ruhsal sağlığımızın üzerinde önemli etkileri 

bulunmaktadır. Çalışma yaşamının insan sağlığına ve güvenliğine zarar vermemesi, 

çalışan sağlığının korunmasına ve gelişmesine katkı sağlaması gerekmektedir. Ancak 

çalışanların hayatını, sağlığını ve iş görme kapasitesini olumsuz yönde etkileyen iş 

sağlığı ve güvenliği koşulları, tüm dünyada çalışma hayatının önemli sorunlarından 

biri olmaya devam etmektedir.  

Uluslararası Çalışma Örgütünün tahminlerine göre 2014 yılında dünyada 374 

milyon iş kazası meydan gelmiş, bu kazalar sonucunda yaklaşık 380.500 çalışan 

hayatını kaybetmiştir. İşle ilgili hastalıklar sonucu 2015 yılında ölenlerin sayısının 2 

milyonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.2 İş kazaları ve işle ilişkili sağlık 

sorunları sadece az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri değil, değişik alanlarda ve 

seviyelerde gelişmiş ülkeleri de etkilemektedir.  

Bu bölümde, çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği 

kavramı ile ilgili genel açıklamalar yapıldıktan sonra, uluslararası uzmanlık 

kuruluşlarının belgelerinde ve ulusal mevzuatımızda yer alan iş kazası, meslek 

hastalığı ve işle ilgili hastalık tanımları incelenecektir. Daha sonra küresel, bölgesel ve 

ulusal ölçeklerde iş kazası sorununun boyutları özetlenecek, kazaların sosyal ve 

ekonomik etkileri üzerinde durulacaktır. Ardından değişik akademik disiplinler 

tarafından geliştirilen, kazaların oluşumunu açıklamaya çalışan teoriler hakkında özet 

                                                 
1 WHO, “Global strategy on occupational health for all: The way to health at work”, (Çevrimiçi) 

http://www.who.int/occupational_health/globstrategy/en/index2.html, 10 Nisan 2018. 

2 Päivi Hämäläinen, Jukka Takala, Tan Boon Kiat, Global Estimates of Occupational Accidents and 

Work-related Illnesses, Singapore, Workplace Safety and Health Institute, 2017, p.11. 

http://www.who.int/occupational_health/globstrategy/en/index2.html
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bilgi verilecektir. Son kısımda iş kazalarına sebep olabilecek kişisel unsurlar, iş ve 

organizasyon faktörleri ile kültürel, politik ve ekonomik makro faktörler 

incelenecektir. 

1.1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 

oluşturduğu ortak komisyonun raporuna göre; iş sağlığı her meslekteki çalışanların 

fiziksel, ruhsal ve sosyal iyiliklerini en üst seviyede korumayı ve geliştirmeyi 

hedefleyen, fiziksel ve psikolojik açılardan iş ve çalışan uyumunu sağlamayı 

amaçlayan bir bilim dalıdır.3 155 ve 161 sayılı ILO Sözleşmeleri çerçevesinde, iş 

sağlığı ve güvenliği, işle ilgili en uygun fiziksel ve zihinsel sağlık koşullarını 

karşılayacak düzeyde, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, bunu 

sürdürmek ve geliştirmek için yapılan çalışmalardır.4 Bu amaçlar için çalışılırken, 

tehlikelerin çevredeki topluluklara ve çevreye olası etkileri de dikkate alınır. İSG çok 

disiplinli geniş bir alandır. İSG sorunları, tıp, ergonomi, çevre, mühendislik fizik, 

kimya biyoloji, ekonomi, hukuk gibi disiplinlerle ilişkilidir. 

İş sağlığı ve güvenliği kavramı sadece iş kazası ve meslek hastalıklarının 

önlenmesini değil, bunun yanında çalışanın fiziksel ve ruhsal sağlığının, kişilik 

haklarının ve sosyal çevresinin korunmasını da kapsamaktadır.5 Çalışma hayatı, insan 

hayatının önemli bir parçasıdır. Çalışanın yaptığı iş ve çalıştığı ortam fiziksel ve ruhsal 

sağlığının belirleyici unsurlarındandır. Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının 

sağlanması, çalışanlar açısından temel bir haktır.6 BM Evrensel İnsan Hakları 

Bildirgesinde7 (1948, Madde:23), “Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli 

                                                 
3 Benjamin O. Alli, Fundamental Principles of Occupational Health And Safety, Second Edition, 

Geneva, International Labour Office Pub., 2008, p.22. 

4 ILO, “Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri”, (Çevrimiçi) 

https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.htm, 22 Ekim 2018. 

5 Leyla Kılıç, “İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ve 4857 sayılı İş Kanunu Madde 77 Kapsamında 

İşverenin Yükümlülüğü”, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı:22, Haziran 2011, s.92. 

6 Murat Demircioğlu, Tankut Centel, İş Hukuku, Yenilenmiş 9. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2003, 

s.153. 

7 UN, “The Universal Declaration of Human Rights”, (Çevrimiçi) http://www.un.org/en/universal-

declaration-human-rights/, 5 Şubat 2018. 

https://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/lang--tr/index.htm
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır” ifadesiyle bu 

hakka vurgu yapılmıştır.  

İş sağlığı ve güvenliğinin kapsamı, dünyadaki sosyal, politik, teknolojik ve 

ekonomik değişimlere paralel olarak sürekli gelişmektedir. Dünya ekonomisinin 

küreselleşmesi ve bunun yansımaları çalışma hayatı ile iş sağlığı ve güvenliğindeki 

değişimleri etkileyen başat güçtür. Dünya ticaretinde sınırların kalkması, hızlı 

teknolojik gelişim, ulaşım ve iletişimdeki önemli ilerlemeler, değişik istihdam 

biçimleri, yeni tür tehlike ve riskleri de beraberinde getirmiştir.8 2015 yılı itibariyle 

ülkeleri dışında çalışan 120 milyonu aşkın göçmen9, küresel ısınma ve çevre 

problemleri, sosyal ve demografik yapıdaki değişimler ve yaşlanan nüfus iş sağlığı ve 

güvenliği disiplinini etkileyen yeni sorunlardır. 

İş sağlığı ve güvenliği, devletlerin, işverenlerin ve çalışanların ortak 

sorumluluk alanıdır. Devletler politikalar, yasalar ve denetim yoluyla sağlıklı ve 

güvenli çalışma ortamının yaratılmasını sağlamalıdır. Politikaların, yasaların 

oluşturulması, geliştirilmesi ve uygulama süreçlerinde sosyal taraflar ve diğer 

paydaşlarla görüş alışverişi yapılmalıdır. Devlet, sosyal taraflarla işbirliği yaparak, 

ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi kurulmasını sağlamalıdır. Kurulan sistem, 

önleyici bir İSG kültürü oluşturmak için gerekli tüm unsurları içermelidir.10 

İşverenler işyerlerindeki ortamın ve şartların sağlıklı ve güvenli olması için 

yasal ve yönetsel tüm önlemleri alarak, çalışanları mesleki risklere karşı 

korumalıdırlar. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği, yönetim ve organizasyonun temel 

unsurlarından biri olmalıdır. Her seviyede alınan yönetsel kararlarda ve tüm işyeri 

uygulamalarında, İSG riskleri dikkate alınmalıdır. İşverenler, çalışanlarının işyeri 

riskleri ve güvenlik uygulamaları hakkında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini 

sağlamalıdırlar. İşyeri politikalarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında çalışanların 

                                                 
8 Alli, a.g.e, p.vii. 

9 Sally C. Moyce, Marc Schenker, “Migrant Workers and Their Occupational Health and Safety”, 

Annual Review of Public Health, No:39, 2018, p.351. 

10 ÇASGEM, Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı, Ankara, Uzerler Matbaacılık, ÇASGEM 

Yayın No:58, 2017, p.18. 
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görüşleri alınmalı, İSG’ye ilişkin tüm karar mekanizmalarında çalışanların 

bulunmaları sağlanmalıdır. 

Çalışanlar kendi ve diğer çalışanların sağlık ve güvenlikleri için gerekli dikkati 

ve özeni göstermekle yükümlüdürler. İSG kurallarına ve güvenli çalışma talimatlarına 

uygun davranmalıdırlar. Çalışanlar, işyerlerinde tespit ettikleri İSG risklerini ve şahit 

oldukları iş kazalarını ve ramak kala olaylarını yönetime bildirmelidirler. İSG 

konusunda görevlendirildikleri karar ve danışma mekanizmalarında aktif rol 

oynayarak kararlara ve uygulamalara katkı sağlamalıdırlar.  

İş sağlığı ve güvenliği ile ergonomi prensiplerine uygun şekilde tasarlanmış 

işyeri ve üretim süreçleri ekonomik açıdan en verimli ve sürdürülebilir olanlarıdır. 

Çalışanların ve çevrenin birçok tehlikeye maruz kaldığı kötü çalışma ortamlarıyla 

ekonomik gelişme, yüksek kaliteli ürün veya hizmet arzı, uzun vadeli verimlilik 

sağlanamaz. Bu yüzden iş sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilir kalkınma için kritik 

öneme sahiptir.11 

1.2. İŞ KAZALARI 

1.2.1. İş Kazasının Tanımı  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iş kazasını,  işyerinde veya iş yaparken meydana 

gelen ve makinelerin, tesisatın veya çalışanların zarar görmesine sebep olan 

beklenmeyen olay şeklinde tanımlamıştır.12 Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş 

kazalarını, iş yaparken veya işle ilgili durumlarda ortaya çıkan ve çalışanın veya 

çalışanların yaralanmasına, hastalanmasına ve ölmesine sebep olan olay olarak tarif 

etmiştir.13  

Ülkemiz mevzuatında iş kazası 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda 

ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda tanımlanmıştır. 

                                                 
11 WHO, “Global strategy on occupational health for all: The way to health at work”, (Çevrimiçi) 

http://www.who.int/occupational_health/globstrategy/en/index3.html, 15 Nisan 2018.  

12 WHO, Occupational health: A manual for primary health care workers, Cairo, World Health 

Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean, 2001, p.97. 

13 ILO, Recording and Notification Of Occupational Accidents And Diseases, Geneva, International 

Labour Office, 1996, p.3.  

http://www.who.int/occupational_health/globstrategy/en/index3.html
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6331 sayılı Kanun’un tanımlar başlıklı 3.maddesinin g bendinde iş kazası “işyerinde 

veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut 

bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” şeklinde tanımlanmıştır.  

5510 sayılı Kanun’un13.maddesinde: 

“İş kazası; 

 a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,  

 b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve 

hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 

 c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında 

başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 

 d) Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için 

ayrılan zamanlarda, 

 e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi 

sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle 

getiren olaydır.”  

denilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütünün 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Sözleşmesi 2002 Protokolünde meslek hastalığı, yapılan işte maruz kalınan risk 

faktörleri sonucu ortaya çıkan tüm hastalıklar olarak tanımlanmıştır.14 Asbeste maruz 

kalınan işlerde çalışanlarda görülebilen mezotelyoma (akciğer zarı kanseri), 

kimyasallara maruziyet sonucu oluşan cilt hastalıkları meslek hastalıklarına örnek 

olarak verilebilir. 

6331 sayılı Kanun’da meslek hastalığı “mesleki risklere maruziyet sonucu 

ortaya çıkan hastalık” şeklinde tarif edilmiştir. 5510 sayılı Kanun’un 14.maddesine 

göre ise meslek hastalığı “Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı 

tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya 

sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.” ifadesiyle tanımlanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü işle ilgili hastalıkları şu şekilde tanımlamaktadır: 

“Gelişiminde diğer birçok riskle beraber çalışma ortamının ve şeklinin etkisinin 

bulunabileceği hastalıklardır.”15 Çalışanlar arasında meslek hastalıklarından daha sık 

                                                 
14 ILO, List Of Occupational Dıseases (Revised 2010) Identification And Recognition Of 

Occupational Diseases: Criteria For Incorporating Diseases in The ILO List Of Occupational 

Diseases, Geneva, International Labour Office, Occupational Safety and Health Series, No.74, 2010, 

p.7. 

15 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Meslek Hastalıkları Rehberi, Ankara, Matsa Basımevi, 

Kasım 2011, s.12. 
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görülen işle ilgili hastalıklar; kalp hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, 

kas iskelet sistemi hastalıkları gibi kronik ve dejeneratif hastalıklardır. 

İSG performansının göstergeleri olan iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve 

endüstriyel felaketlerin insani, toplumsal ve ekonomik maliyetleri birey ve işyeri 

seviyesinden, ulusal ve uluslararası seviyeye kadar tüm düzeylerde endişe vericidir. 

Ekonomik ve teknolojik değişikliklere paralel olarak mesleki tehlike ve riskleri 

önleme, kontrol etme, azaltma ve ortadan kaldırmak için yıllardır önlem ve stratejiler 

geliştirilmektedir. Sorunla ilgili belirgin bir gelişme sağlansa da tüm dünyada, 

özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıkları 

çalışanları yaygın ve önemli derecede etkilemektedir. 

1.2.2. Dünyada ve Türkiye’de İş Kazaları 

2017 yılında Singapur’da düzenlenen Dünya İşte Sağlık ve Güvenlik 

Kongresinde, Uluslararası Çalışma Örgütü, Finlandiya Sosyal İlişkiler ve Sağlık 

Bakanlığı, Fin İş Sağlığı Enstitüsü, Singapur WSH Enstitüsü, Uluslararası İş Sağlığı 

Komisyonu ve AB-OSHA tarafından işe bağlı kazaların ve hastalıkların küresel 

maliyetine ilişkin yürütülen araştırma projesinin sonuçları açıklanmıştır.16  

Araştırmada istihdam rakamları, ölüm oranları, hastalık ve yaralanmaların 

mesleki yükü, bildirilen kazalar, hane halkı anketleri, atfedilen oranlar, ILO, WHO, 

AB ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği gibi uluslararası ve bölgesel 

organizasyonların, devletlerin, akademisyenlerin yayımladıkları istatistikler, 

makaleler, raporlar, elektronik veriler vb. yayınlar değerlendirilerek, işe bağlı kazalar 

ve hastalıklarla ilgili küresel tahminler yapılmıştır. Projede, iş kazası tahminleri 2014 

verilerine, işe bağlı hastalık hesaplamaları ise 2015 verilerine dayanılarak 

hesaplanmıştır. İşle hastalık arasındaki ilişkinin belirlenmesi, iş kazasının 

tanımlanmasından daha zordur. İşle ilişki sıklıkla nüfus atıf oranıyla ölçülür.17 

Araştırma sonuçlarına göre, 2014 yılında dünyada beş gün ve daha fazla iş 

göremezlikle sonuçlanan 370 milyonu aşkın iş kazası meydana gelmiştir. Bu kazalar 

                                                 
16 Hämäläinen, Takala, Kiat, a.g.e.,  p.4. 

17 Hämäläinen, Takala, Kiat, a.g.e.,  p.6. 
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sonucu 380 bin çalışan hayatını kaybetmiştir. Ölüm oranı her 100 bin çalışan için 

11,3’tür. İşle ilgili hastalıklar sonucu hayatını kaybeden çalışan sayısı ise yaklaşık 2 

milyon 400 bin olarak tahmin edilmektedir. İş kaynaklı kazaların ve hastalıkların, 

bireylere, firmalara ve devletlere verdiği ekonomik ve sosyal zararlar göz önüne 

alındığında, bu konuda toplumların ve hükümetlerin ilgisinin çok yetersiz olduğu 

görülmektedir.18 

Sosyal Güvenlik Kurumu resmî statistiklerine göre ülkemizde her yıl ortalama 

230.000 iş kazası yaşanmakta, bu kazalar sonucu 1500 çalışan yaşamını yitirmektedir. 

Yıllık ortalama 90.000 iş kazası çalışanların beş gün ve daha fazla iş göremezlikle 

sonuçlanmaktadır. SGK istatistikleri işveren bildirimine göre derlenmektedir.19 

Tablo 1.1. SGK İş Kazası Verileri (2013-2016) 

 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, “SGK İstatistik Yıllıkları 2013-2016”, (Çevrimiçi) 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, 4 Haziran 

2018. Tabloya ilişkin açıklamalar: a. Bir işverene bağlı çalışan sayısı, b. SGK’ya intikal 

eden kaza sayısı, c. E n az beş günlük iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası sayısı, d. İş kazası 

sonucu ölen çalışan sayısı, e. Yüz bin çalışanda ölüm oranı, f. Bin çalışanda kazadan sonraki 

günden itibaren en az dört gün iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası oranı. 

İş kazalarına dair elektronik, görsel ve yazılı basından, işçi ve meslek 

örgütlerinden edindikleri bilgilerle Türkiye’de her ay “İş Cinayetleri/Kazaları Raporu” 

yayımlayan İş Sağlığı ve Güvenliği Meclisine göre ise 2016 yılında en az 1970, 2017 

yılında 2000’den fazla işçi iş kazaları sonucunda ölmüştür.20 

                                                 
18 Hämäläinen, Takala, Kiat, a.g.e., p.4. 

19 Sosyal Güvenlik Kurumu, “SGK İstatistik Yıllıkları 2013-2016”, (Çevrimiçi) 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, 4 Haziran 2018 

20 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, “İş Cinayetleri Raporları”, (Çevrimiçi) 

http://www.guvenlicalisma.org, 5 Ocak 2018.  

Çalışan sayısı
a

Kaza sayısı
b

İş göremezlik
c

       Ölüm
d 

Ölüm oranı
e

Kaza oranı
f

2013 12.484.113 191.389 75.739 1.360 10,89 6,07

2014 13.240.122 221.366 74.301 1.626 12,28 5,61

2015 13.999.398 241.547 95.616 1.252 8,94 6,83

2016 13.775.188 286.068 100.519 1.405 10,20 7,29

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari
http://www.guvenlicalisma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19179:ohalkhk-ejimi-is-cinayetleri-demektir-2017-yilinda-en-az-2006-isci-yasamini-yitirdi&catid=149:is-cinayetleri-raporlari&Itemid=236
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TÜİK tarafından 2013 yılında 36.681 örnek hane halklarında yaşayan 15 ve 

daha büyük yaştaki 95 bin 361 kişi ile görüşülerek, “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık 

Problemleri” konulu bir araştırma yapılmıştır.21 Çalışmanın amacı ankete 

katılanlardan son on iki ay içerisinde iş kazası geçirenleri ya da iş kaynaklı veya iş 

nedeniyle şiddetlenen hastalıklara ve sağlık sorunlarına maruz kalanları belirlemektir. 

Araştırma sonuçlarına göre, son 12 ay içerisinde geçici veya sürekli bir işte çalışıp, iş 

kazasına uğrayanların oranı %2,3’dür. Bu oran erkeklerde %2,8 iken, kadınlarda %1,3 

olarak tahmin edilmiştir.22 

Madencilik sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı %10,4, elektrik, gaz buhar, 

su ve kanalizasyon iş kolunda iş kazası geçirenlerin oranı %5,2 olarak belirlenmiştir. 

İnşaat sektöründe ise iş kazası oranı %4,3’dür. Son bir yılda bir iş kazası geçirenlerin 

%63,7’si iş kazası sebebiyle belirli sürelerle işinden uzak kalmıştır.23 

Avrupa Birliği’nde uyumlaştırılmış iş kazası verileri, 1990 yılında geliştirilen 

bir yöntem esas alınarak derlenmektedir. Resmî veri derlemesi “İş Kazalarında Avrupa 

İstatistikleri (European Statistics on Accidents at Work (ESAW))” çerçevesinde 

yapılmaktadır. Buna göre, iş kazası çalışma sırasında meydana gelen fiziksel veya 

ruhsal zarara sebep olan olaydır. İstatistikler üç takvim gününden fazla iş 

göremezlikleri içermektedir.  

Bazı ülkelerde diğer ülkelere kıyasla daha fazla oranda yüksek riskli sektörlerin  

(tarım, inşaat ve ulaşım vb.) bulunmasının doğurduğu etkileri gidermek için 

standardize insidans oranları hesaplanmaktadır. Standartlaştırma yöntemi, toplam AB 

işgücündeki sektörel iş gücü paylarına tekabül eden ağırlıkların insidans oranlarıyla 

                                                 
21 TÜİK, “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri”, (Çevrimiçi) 

www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/yayinrapor/2013_ISKAZALARI_VE_SAGLIK_PROBLEMLERI

_RAPORU.pdf, 14 Mayıs 2017. 

22 A.y. 

23 A.y. 

http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/yayinrapor/2013_ISKAZALARI_VE_SAGLIK_PROBLEMLERI_RAPORU.pdf
http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/yayinrapor/2013_ISKAZALARI_VE_SAGLIK_PROBLEMLERI_RAPORU.pdf
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çarpımını içermektedir. Yüksek riskli sektörler her 1000 çalışanda iş kazası sayılarının 

genel olarak daha yüksek olduğu sektörlerdir.24 

Grafik 1.1. AB’de ve Türkiye’de İş Kazaları Sonucu Ölüm Oranları (Yüz Bin 

Çalışanda) 

 

Kaynak: EUROSTAT, “Health and Safety at Work”, (Çevrimiçi) 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-safety-work/data/database;  

SGK, “SGK İstatistik Yıllıkları 2013-2016”,  (Çevrimiçi) 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, 15 Ekim 

2018 verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 

2013 yılından itibaren iş kazası bildirimleri SGK’ya elektronik ortamda 

yapılmaya başlanmıştır. SGK tarafından iş kazası geçiren tüm sigortalılara ait veriler 

Avrupa Birliği standartları da (ESAW) dikkate alınarak derlenmektedir. 

Karşılaştırmada kullanılan veriler, bir işverene bağlı olarak çalışanlar içindir. 

EUROSAT istatistikleri için belirtilen standardize insidans oranları kullanılmıştır. 

SGK istatistiklerinde, üç günden fazla iş göremezlikle kastedilen kazadan sonraki 

günden itibaren en az dört gün iş göremezlikle sonuçlanan iş kazalarıdır. Bu iş kazası 

sayıları üzerinden insidans hesaplamaları yapılmıştır. Tüm sektörler için ülkemizdeki 

ölüm oranlarının, AB’deki oranların yaklaşık 5-6 katı olduğu görülmektedir. 

                                                 
24 EUROSTAT, “Accidents at work (ESAW, 2008 onwards) (hsw_acc_work)”, (Çevrimiçi) 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/fr/hsw_acc_work_esms.htm#stat_pres1513699285084, 11 

Şubat 2018. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-safety-work/data/database
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari
http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/fr/hsw_acc_work_esms.htm#stat_pres1513699285084
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Grafik 1.2. AB’de ve Türkiye’de Üç Günden Fazla İş Göremezlikle Sonuçlanan 

İş Kazası Oranları (Bin Çalışanda) 

 

Kaynak: EUROSTAT, “Health and Safety at Work”, (Çevrimiçi) 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-safety-work/data/database; 

SGK, “SGK İstatistik Yıllıkları 2013-2016”, (Çevrimiçi) 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, 15 Ekim 

2018, verileri kullanılarak hazırlanmıştır. AB için standardize insidans oranları kullanılmıştır. 

Ölümle sonuçlanmayan, kazadan sonraki günden itibaren en az dört gün 

istirahat raporu gerektiren iş kazası oranları karşılaştırıldığında, AB oranlarının 

ülkemiz oranlarının yaklaşık 2-3 katı olduğu ortaya çıkmaktadır. Ölüm oranlarıyla 

büyük tezat oluşturan bu değerler ülkemizde ölümlü olmayan iş kazası bildirimlerinin 

önemli ölçüde eksik yapılması ve iş göremezlik günü ile ilgili yanlış bilgi verilmesinin 

bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.  
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Grafik 1.3. AB’de ve Türkiye’de İmalat Sektöründe Ölümlü İş Kazası Oranları 

(Yüz Bin Çalışanda) 

 

Kaynak: EUROSTAT, “Health and Safety at Work”, (Çevrimiçi) 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-safety-work/data/database; 

SGK, “SGK İstatistik Yıllıkları 2013-2016”, (Çevrimiçi) 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, 15 Ekim 

2018. verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 

Ekonomik faaliyet sınıflamasında kullanılan NACE kodlarındaki standart 

uyumunun sağlanması sonucu, AB ile ülkemiz arasında sektör ölçütünde 

değerlendirme yapma imkânı kolaylaşmıştır. AB’de imalat sektöründeki ölüm 

oranları, genel iş kazası ölüm oranları civarındadır. Türkiye’de ise imalat sektörü 

ölümlü iş kazası oranları, genel oranların altındadır. 

İmalat sektörü iş kazası insidansları incelendiğinde her iki taraf için oranlar, 

genel oranlardan yüksektir. AB imalat sektöründeki insidans, genel insidanstan 

ortalama %25 fazla iken, ülkemizde imalat sektörü kaza oranları, genel oranların 

yaklaşık iki katıdır. İmalat sektöründe meydana gelen kazalardaki yaralanma 

şiddetinin daha yüksek olmasına bağlı olarak kaza bildiriminin artması, ülkemiz 

oranlarındaki bu yüksek farkı açıklayabilir. 
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Grafik 1.4. AB’de ve Türkiye’de İmalat Sektörü İş Kazası Oranları (Bin 

Çalışanda) 

 

Kaynak: EUROSTAT, “Health and Safety at Work”, (Çevrimiçi) 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/health/health-safety-work/data/database; 

SGK, “SGK İstatistik Yıllıkları 2013-2016”, (Çevrimiçi)  

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, 15 Ekim 

2018 verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 

 

1.2.3. İş Kazalarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri 

Bir önceki bölümde değinildiği üzere, iş kazaları çalışma hayatının ve halk 

sağlığının önemli sorunlarından birisidir. Hayatını kaybeden veya iş göremez hale 

gelen çalışanlar, bunların aileleri, sosyal çevreleri ciddi fiziksel, psikolojik, sosyal 

ve ekonomik problemlerle karşılaşmaktadırlar. Kazaya uğrayan kişilerin ve sosyal 

çevrelerinin yaşam kalitelerinde önemli değişikler yaşanabilmektedir. İş göremez 

hale gelen kazazedelerin veya ailelerinin yaşadıkları depresyon, öfke ve 

hayatlarındaki sınırlamaların getirdiği acı yaşam kalitelerini azaltan önemli 

unsurlardır.25 Elbette insan hayatının değeri maddiyatla ölçülemez. Ancak 

literatürde, iş kazasına uğramış çalışanların kaybolan hayatlarının ve hayat 

                                                 
25 David Weil ,“Valuing the economic consequences of work injury and illness: a comparison of 

methods and findings”, American Journal of Industrial Medicine, Volume:40, No:4, 1999, pp.418-

437. 
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kalitelerindeki azalmaların mali değeri insan maliyeti (human cost) olarak 

tanımlanarak, hesaplanmaya çalışılmaktadır.26 

Literatürde, iş kazası sonucu ortaya çıkan maliyetler direkt ve dolaylı 

maliyetler olmak üzere iki grupta sınıflandırılmaktadır. Direkt veya hesaplanabilir 

maliyetler: Tedavi harcamaları, ölen veya sakatlanan çalışan için verilen tazminatlar, 

iş göremezlik ve ölüm için sigorta ödemeleri, mahkeme giderleri, mali ve özel 

sigorta primleri.27  

Dolaylı maliyetler ise 28: Kaza sonucu işlerin durması ve çalışanların moral 

bozukluğundan kaynaklanan kayıplar, kazazedeyi sağlık birimlerine götüren 

personelin iş kayıpları, kazaya yol açan makinenin ya da sistemin arızalanması veya 

yasal işlemler nedeniyle çalıştırılmaması, makine arızası veya hammadde zararları 

sebebiyle ortaya çıkan kayıplardır. Kazaya sebep olan makinede görevlendirilen 

yeni işçinin eğitim ve uyum maliyetleri, müfettiş, savcı gibi görevlilerin kaza 

mahallinde yürüttükleri soruşturmalar sonucu ortaya çıkan iş kayıpları da bu 

kapsamdadır. Dolaylı maliyetlerin direkt maliyetlerin 4-10 katı kadar olduğu 

belirtilmektedir.29 Bu maliyetler, kazaya uğrayanları ve yakınlarını, işyerlerini ve 

işverenleri, toplumu ve ülke ekonomisini etkilemektedir.  

İngiliz Sağlık ve Güvenlik İdaresinin (HSE), 2015-2016 yıllarını kapsayan 

araştırmasında, İngiltere’de iş kazası ve işle ilgili hastalıkların toplam maliyeti 

(İnsan maliyeti, direkt ve dolaylı maliyetler) 14,9 milyar sterlin olarak 

hesaplanmıştır.30 Bunun 5,3 milyar sterlini iş kazalarının sebep olduğu maliyet 

tutarıdır. Toplam maliyetin 8,6 milyar sterlini (yaklaşık %58’i) iş kazası ve hastalık 

mağduru çalışanların üzerindeki mali yüktür. Maliyetin %20’si yani 2,9 milyar 

                                                 
26 Health and Safety Executive (HSE), “Costs to Britain of workplace fatalities and self-reported injuries 

and ill health”, 2015/16, (Çevrimiçi) http://www.hse.gov.uk/statistics/pdf/cost-to-britain.pdf, 14 

Temmuz 2017. 

27 Bilgin Balcı v.d., “İş Kazalarında Mali Kayıplar”, Istanbul Journal of Social Sciences,Issue: 6, 

Winter 2013, s.69. 

28 A. Gürhan Fişek, “2014 İş Kazalarının Maliyeti”, (Çevrimiçi) http://calismaortami.fisek.org.tr/wp-

content/uploads/2015/12/calisma_ortami144.pdf, 3 Temmuz 2018.  

29 Balcı v.d., a.g.e., s.69. 

30 HSE, a.y. 

http://www.hse.gov.uk/statistics/pdf/cost-to-britain.pdf
http://calismaortami.fisek.org.tr/wp-content/uploads/2015/12/calisma_ortami144.pdf
http://calismaortami.fisek.org.tr/wp-content/uploads/2015/12/calisma_ortami144.pdf
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sterlini işverenlere düşen paydır. Devletin maliyetlerdeki payı 3,4 milyar sterlin 

(Toplam maliyetin %23’ü) olarak hesaplanmıştır.31 

 İş kazaları ve meslek hastalıklarının ekonomik maliyeti ulusal ve küresel 

seviyede çok yüksektir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının sebep olduğu 

kayıpların küresel düzeyde kabaca gayrisafi milli hasılanın %4’üne tekabül ettiği 

tahmin edilmektedir.32 

SGK verileri kullanılarak, görünmez veya dolaylı maliyetlerin direkt 

maliyetlerin 8 katı olduğu kabulüyle yapılan bir hesaplamada, 2014 yılında iş 

kazalarının ülkemize maliyetinin 10 milyar Türk lirasının (yaklaşık 4,5 milyar dolar) 

üzerinde olduğu belirtilmiştir.33 Ülkemizde meslek hastalığı teşhisindeki yetersizlikler 

nedeniyle, bu hastalıkların sağlık sistemine ve ekonomiye maliyeti 

hesaplanamamaktadır. 

ABD’de de mesleki yaralanmalara ve hastalıklara ilişkin yapılan bir çalışmada, 

2007 yılında işle ilgili sebeplerden yaklaşık 8 milyon 559 bin vaka yaşandığı, 

5600’den fazla çalışanın öldüğü, bunların ekonomik maliyetlerinin sırasıyla 186 

milyar dolar ve 6 milyar dolar olduğu belirtilmiştir.34  

2017 yılında Singapur’da düzenlenen Dünya İşte Sağlık ve Güvenlik 

Kongresinde işe bağlı kazaların ve hastalıkların maliyetine ilişkin yürütülen projenin 

sonuçları açıklanmıştır. Proje bulgularına göre bu maliyet küresel ölçekte gayrisafi 

yurtiçi hasılada %3,9, kabaca 2.680 trilyon avro kayba sebep olmaktadır. Bu maliyetler 

AB’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının %3,3’lük kısmını teşkil etmekte, AB üyesi ülkeleri 

yaklaşık 476 milyar avro kayba uğratmaktadır.35 

                                                 
31 HSE, a.y. 

32 Alli, a.g.e , p.40. 

33 Fişek, a.g.e. 

34 J. Paul Leigh, “Economic Burden of Occupational Injury and Illness in the United States”, Milbank 

Quarterly, Volume:89, No:4, December 2011, pp.728-729.  

35 European Agency for Safety and Health at Work, “Press releases”, (Çevrimiçi) 

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/press-room/eu-osha-presents-new-figures-costs-poor-

workplace-safety-and-health-world, 10 Ocak 2018. 

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/press-room/eu-osha-presents-new-figures-costs-poor-workplace-safety-and-health-world
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/press-room/eu-osha-presents-new-figures-costs-poor-workplace-safety-and-health-world
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1.3. KAZA TEORİLERİ 

Yaklaşık bir asırdır değişik bilim disiplinlerinden araştırmacılar kaza 

nedenselliği üzerine çok sayıda araştırma yapmışlar, kazaların nedenlerini açıklayan 

kaza teorileri ve modelleri ortaya koymuşlardır. Yıllar boyunca gelişen bu modeller 

dört ana sınıfta -dört nesil olarak- değerlendirilmiştir.36 Birinci nesil teoriler, kaza 

nedenselliğine daha ilkel bir perspektiften bakarak, kişi özelliklerini ve güvensiz 

davranışları kazalardan sorumlu tutmuşlardır. Genel nüfusta belirli alt grupların kaza 

geçirme riskinin daha fazla olduğunu öne sürülmüştür.37  

İkinci nesil domino teorileri kaza oluşumunu her birini domino diye 

adlandırdıkları sıralı olaylar zinciriyle açıklamaya çalışmıştır. Modele göre, zincirdeki 

domino taşlarından birinin çıkarılmasıyla kaza önlenebilir.38 Modeli geliştiren 

Heinrch’e göre, tüm kazalarının %88’i güvensiz insan davranışları, 10%’u güvensiz 

durumlar, %2‘si kaçınılmazlık yani kader nedeniyle meydana gelmektedir.39 Domino 

teorileri, sanayide kazaların azaltılması amacıyla geniş bir kullanım alanı bulmuştur. 

Teori, kaza dinamiğini genel olarak açıklamakta, ancak kaza sırasında meydana gelen 

karmaşık etkileşimleri göz önüne almamaktadır.40 

1984 yılında kavramsallaştırılan sapma teorisi41, domino teorisinden türemiş 

olup, domino taşlarındaki olası sapmaların tanımlanmasını ve sayısal olarak 

                                                 
36 Vivek V Khanzode, Jhareswar Maiti, Pradip Kumar Ray, “Occupational injury and accident research: 

A comprehensive review”, Safety Science, Volume 50, Issue 5, June 2012, pp. 1355-1367. 

37 Major Greenwood, Hilda M. Woods, The incidence of industrial accidents upon individuals with 

special reference to multiple accidents, London, Tech. Rep., Industrial Fatigue Research Board,1919, 

p.17.  

38 Herbert William Heinrich, Industrial accident prevention: a scientific approach, New York, 

McGraw-Hill, 1931, p.71; Özlem Özkılıç, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk 

Değerlendirme Metodolojileri, Ankara, TİSK, Yayın No:246, 2005, s.20. 

39 Abdul Raouf, “Theory of Accident Causes”, 30 March 2011, (Çevrimiçi),  

http://www.iloencyclopaedia.org/part-viii-12633/accident-prevention/56/theory-of-accident-causes, 21 

Mayıs 2015.  

40 Khanzode, Maiti, Ray, a.g.e., p.1360,  

41 Urban Kjellén, “The deviation concept in occupational accident control”, Accident Analysis and 

Prevention, Volume:16, Issue:4, August 1984, pp.289-306.  

http://www.iloencyclopaedia.org/part-viii-12633/accident-prevention/56/theory-of-accident-causes
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00014575/16/4
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değerlendirilmesini içerir. Sapma teorisinde zaman temel bir unsurdur. Kaza tek bir 

olay veya faktörler zinciri olarak değil, bir süreç şeklinde değerlendirilir.42 

1960’larda geliştirilen kaza ve yaralanma epidemiyolojisi üçüncü nesil kaza 

araştırmalarını temsil eder. Çevre, insan ve etken arasındaki ilişkiyi hastalıklar 

bağlamında inceleyen epidemiyolojinin kazalar için de kullanılabileceği fikrine 

dayanan modeldir.43 Model, kazadaki enerji transferine odaklanarak, enerji 

transferinin minimize edilmesi yoluyla kaza neticesindeki kayıpları ve hasarları 

azaltmayı hedefler.44 

Kaza nedenselliğinde sistem yaklaşımı 1970’li yıllarda, giderek karmaşıklaşan 

iş ve çalışma sistemleriyle beraber ortaya konulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrası, 

organizasyona ve iş tasarımına ilişkin yapısal ve insan odaklı anlayışları birleştiren 

sosyal ve teknik sistem modelinin uzantısı olarak geliştirilmiştir.45 İşyerindeki tüm alt 

sistemlerin kendi aralarında ve dış sistemle etkileşimini bütüncül bir yaklaşımla ele 

alan bir modeldir. Seksenlerin sonlarında sistem güvenliği temeline dayanan makro 

ergonomi yaklaşımı geliştirilmiştir.46 Bu yaklaşım, çalışma sistemi tasarımı ile insan-

iş, insan-makine, insan-yazılım etkileşimlerini içeren sistem ve organizasyon 

uygulamaları üzerine odaklanmaktadır.47 

 

 

 

 

                                                 
42 Urban Kjellén, “Accident Deviation Models” , (Çevrimiçi) , http://www.iloencyclopaedia.org/part-

viii-12633/accident-prevention/56/accident-deviation-models, 1 Temmuz 2018.  

43 Özkılıç, a.g.e., s.20.  

44 Khanzode, Maiti, Ray, a.g.e., p.1357.  

45 Brian M. Kleiner, “Macroergonomic Analysis and Design for Improved Safety and Quality 

Performance”, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Volume:5, 

No:2,1999, p. 218. 

46 Khanzode, Maiti, Ray, a.g.e, p.1360. 

47 Justin Weidman, Deborah Dickerson, Charles T.Koebel, “Prevention through Design: A 

Macroergonomic Conceptual Approach to Risk Reduction”, IIE Transactions on Occupational 

Ergonomics and Human Factors, Volume:3, Issue:1, 2015,  pp.24-36. 

http://www.iloencyclopaedia.org/part-viii-12633/accident-prevention/56/accident-deviation-models
http://www.iloencyclopaedia.org/part-viii-12633/accident-prevention/56/accident-deviation-models
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Tablo 1.2. Kaza Teorileri  

 

Kaynak: Khanzode, Maiti, Ray, “Occupational injury and accident research: A 

comprehensive review”, p.1359. 

Yeni modellerle, kazaların ani olaylardan ve ani insan hatalarından 

kaynaklandığı düşüncesinin yetersizliği ortaya konularak, insan faktörünün çok yönlü 

rolü değerlendirilmiştir. Kazalara daha geniş perspektiften bakan anlayış, ek faktörleri 

de içerme eğilimindedir.48 Ani olaya veya hataya sebep olan insan faktörü, aynı 

zamanda olay öncesinde var olan ve hatalara zemin hazırlayan iş uygulamalarında ve 

yönetimde de rol oynamaktadır. Sistem, yönetim, denetim, eğitim yanlışları ve hataları 

da insan faktöründen kaynaklanır. İnsan hatalarını, kazaların meydana gelmesinde 

etkili olan diğer faktörlerden ayıran en önemli ve benzersiz özelliklerinden birisi 

hataların davranışların doğal bir parçası olmasıdır.49 Hatalar, yeni becerilerin ve 

davranışların öğrenilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinin doğal bir bileşenidir. Ortamla 

karşılıklı etkileşimin sınırlarının test edilmesi yoluyla, kişiler sınırların ne olduğunu 

öğrenirler. Bu yalnızca yeni bir becerinin edinilmesi sürecinde değil, sahip olunan bilgi 

                                                 
48 Anne Marie Feyer, Ann M. Williamson, “Human Factors in Accident Modelling”, (Çevrimiçi) 

http://www.iloencyclopaedia.org/part-viii-12633/accident-prevention/56/human-factors-in-accident-

modelling, 1 Temmuz 2018.  

49 Ann M.Williamson, Anne Marie Feyer, “Errors, mistakes and behaviour”, Occupational Injury: 

Risk, Prevention and Intervention, Ed. by: Ann M. Williamson, Anne Marie Feyer, London, 

Taylor&Francis, 2004, p.29. 

Nesil Teori Önemli Özellikleri

1. Kaza eğilimi teorisi Kazalardan kişisel özellikler sorumludur.

Bazıları kaza geçirmeye daha yatkındır.

Davranışsal müdahale gereklidir.

2. Domino teorileri Güvensiz davranış ve durum kazanın yakın

habercileridir.

Müdahale güvensiz davranış odaklıdır.

3. Yaralanma epidemiyolojisi Kontrolsüz enerji transferi odaklıdır.

teorisi Kaza öncesi, kaza ve kaza sonrası aşamalarda

kontrol

4. Sistem teorileri Bütüncül yaklaşım,entegre edilmiş güvenlik

sistemleri

Sosyo teknik sistem Sosyal ve teknik alt sistemlerin etkileşimi

Makro ergonomik teori Organizasyon odaklı bütüncül yaklaşım

http://www.iloencyclopaedia.org/part-viii-12633/accident-prevention/56/human-factors-in-accident-modelling
http://www.iloencyclopaedia.org/part-viii-12633/accident-prevention/56/human-factors-in-accident-modelling
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ve becerilerin uygulanmasında da geçerlidir. Beceri sınırlarının test edilme seviyesi, 

kabul edilmeye hazırlanılan risk seviyesiyle ilişkilidir.50 

1.4. İŞ KAZALARININ OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Bu kısımda iş kazası oluşumunu etkileyen kişisel, işe ve organizasyona ilişkin 

faktörler ile kültürel, politik ve ekonomik makro faktörler incelenecektir. 

1.4.1. Kişisel Faktörler  

Lüteratürde en çok incelenen faktörler: Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, tecrübe 

ve sağlığa ilişkin davranışlardır.  

1.4.1.1. Yaş 

Sürekli iş göremezlik açısından, bazı çalışmalar iş kazalarının şiddetinin yaşla 

beraber arttığını öne sürerken51, kimi araştırmalar negatif yönlü bir ilişkinin 

varlığından bahsetmektedir.52 Almanya’da 2016 yılında yayımlanan bir araştırmada 

mesleki yaralanma yaygınlığının yaşla beraber düştüğü belirtilmiştir.53  

Türkiye’de iş kazaları sonucu ölümler ile yaş faktörü arasındaki ilişkiyi 

inceleyen bir araştırmada ölümlü iş kazaları için en riskli yaş grubunun 40-44 arası 

olduğu belirtilmiştir. Bu yaş aralığına kadar, yaşla beraber ölümlü kaza riskinin arttığı, 

bu aralıktan sonra düşüş gösterdiği ifade edilmiştir.54  

                                                 
50 Williamson, Feyer, a.y. 

51 Simo Salminen, “Have young workers more injuries than older ones?, An international literature 

review”, Journal of Safety Research, Volume:35, Issue:3, 2004, pp.513-521.  

52 Norman Root, “Injuries at work are fewer among older employees”, Monthly Labor Review, 

Vol.104, No.3, March 1981, pp.30-34.; Olivia S. Mitchell, “The Relation of Age to Workplace Injuries”, 

Monthly Labor Review, Volume:111, Issue:7, July 1988, pp.9-13. 

53 Alexander Rommel v.d., “Occupational Injuries in Germany: Population-Wide National Survey Data 

Emphasize the Importance of Work-Related Factors”, PLoS One, Volume:11, No:2, 2016, p.6. 

54 Ufuk Türen, Yunus Gökmen, “Türkiye’de Meydana Gelen İş Kazaları Sonucu Ölümler ile 

Çalışanların Yaş Faktörü Arasındaki İlişki”, Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, Ocak 2014, s.101-

119. 



 

25 

 

Başka bir araştırmada55, mesleki görevler yaşla ilişkilerine göre dört gruba 

ayrılmıştır. Bunlar, yaşla bozulan, yaş karşıtı, nötr ve yaşla zenginleşen işlerdir. Bu 

sınıfların kaza riski ile ilişkisi sırasıyla artan, ters U şekilli, ilişkisiz ve azalan olarak 

nitelendirilmiştir.56 

25 yaş altındaki çalışan grubu yaralanmalı iş kazaları için en riskli grup iken, 

60 yaş üstü ölümlü iş kazalarında en riskli grup olarak belirlenmiştir.57 İnşaat kazaları 

için 30 yaş altı olmanın risk faktörü teşkil ettiği öne sürülmüştür.58 Fransa’da tüm 

sektörler için yapılan bir araştırma da aynı sonucu vermiştir.59  

1.4.1.2. Cinsiyet 

Erkekler, kadınlara göre daha fazla iş kazası geçirme, kaza sonucu yaralanma 

ve ölüm riski taşımaktadır. Bu farklılık, biyolojik faktörlerin ve erkeklerin daha 

tehlikeli iş kollarında ve mesleklerde çalışmalarının bir sonucu olabilir. Gelişmiş 

ülkelerde seksenlerdeki ölüm istatistiklerine göre, iş kazalarında erkekler kadınlara 

nazaran 20-25 kat daha fazla ölüm riskine sahiptir. Kadın nüfusun işgücüne katılımının 

artmasıyla birlikte doksanlarda, erkeklerin iş kazası sonucu ölüm riski kadınların 

taşıdığı ölüm riskinin 13-15 katı olmuştur.60  

Avustralya’da 2004-2011 yılları arasındaki 254.704 başvuruyu içeren iş kazası 

ve hastalıkları sigorta verilerine göre54F

61, kadın çalışanların iş kaynaklı ruhsal hastalık 

                                                 
55 Peter Warr, “In What Circumstances does Job Performance Vary with Age?”, European Work and 

Organizational Psychologist, Volume:3, Issue:3, 1993, pp.237-249. 

56 Lucie Laflamme, Ewa Menckelab ,“Aging and occupational accidents: a review of the literature of 

the last three decades”, Safety Science, Volume:21, Issue:2, December 1995, pp. 145-161. 

57 Salminen, a.g.e., pp.517-518. 

58 Nearkasen Chau vd.,“Relationships between some individual characteristics and occupational 

accidents  in the construction industry: a case-control study on 880 victims of accidents occurred during 

a two-year period”, Journal of Occup Health ,Volume:44, Issue:3, 2002, p.134 

59 Ashis Bhattacherjee v.d., “Relationships of Job and Some Individual Characteristics to Occupational 

Injuries in Employed People: A Community-Based Study”, Journal of Occupational Health, Volume: 

45, Issue: 6 December 11, 2003, p.389 

60 Ingrid Waldron, Christopher McCloskey, Inga Earle, “Trends in gender differences in accidents 

mortality: Relationships to changing gender roles and other societal trends”, Demographic Research, 

Volume:13, Article:17, 17 November 2005, pp.415-454.  

61 Janneke Berecki-Gisolf v.d., “Gender differences in occupational injury incidence”, American 

Journal of  Industrial Medicine, Vol.58, No.3, 2015 March, pp.299-307. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0925753595000593#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0925753595000593#!
https://research.monash.edu/en/persons/janneke-berecki-gisolf
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için başvuru oranları erkeklerin 1,9 katıdır. Fiziksel yaralanmalar için erkeklerin 

başvuru oranı kadınların 1,4 katıdır. Çalışmada, erkeklerde fiziksel yaralanmaların 

çoğunlukla mesleki faktörlerle bağlantılı olduğu belirtilirken, kadınların ruhsal 

rahatsızlıklarının iş kolu ve mesleki faktörlerle açıklanmasının mümkün olmadığı 

ifade edilmiştir.62 

1.4.1.3. Formel ve Mesleki Eğitim 

Risk algısı ve eğitim düzeyi arasında pozitif bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. 

Yüksek eğitimli kişilerde, risk algısının, iş tatmininin ve güvenlik kurallarına uyumun 

daha yüksek, kazaya uğrama riskinin daha düşük olduğu belirlenmiştir.63 

İnşaat sektöründeki iş kazalarını inceleyen bir araştırmada, mesleki eğitim ve 

formel eğitim düzeyi ile iş kazaları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.64 

Maden kazaları üzerine yapılan bir çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir.65 

Riskin çok yüksek olduğu sektörlerdeki, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin teknik ve 

yönetsel önlemlerin alınmadığı işyerlerinde, mesleki eğitimin ve formel eğitimin iş 

kazası riski ile ilişkisinin sınırlı olduğu belirtilmektedir.66 Hollanda’da değişik iş 

kollarında yapılan kohort çalışmada ise, eğitim seviyesindeki artışın ve mesleki 

eğitimin iş kazasına uğrama riskini azalttığı belirlenmiştir.67 

Çelik sektörü için yapılan bir araştırmada, dokuz yıldan daha fazla okul eğitimi 

olan çalışanların, dört yıl ve daha az süreli eğitim görmüş çalışanlara göre daha az risk 

                                                 
62 Gisolf, a.g.e, p.299. 

63 Seth Ayim Gyekye, Simo Salminen, “Educational status and organizational safety climate: Does 

educational attainment influence workers’ perceptions of workplace safety?”, International Journal 

of Occupational Safety and Ergonomics, Volume:13, Issue:2, 2007, p.24. 

64 Nearkasen Chau v.d., “Relationships between some individual characteristics and occupational 

accidents in the construction industry:”, Journal of Occupational Health ,Volume:44 , Issue:3 ,2002, 

p.134. 

65 J. Maiti, Ashis Bhattacherjee. “Evaluation of Risk of Occupational Injuries among Underground Coal 

Mine Workers through Multinomial Logit Analysis.” Journal of Safety Research, Vol.30, No. 2,1999, 

pp.93-101. 

66 Chau,“Relationships between some individual characteristics”, pp. 135-136. 

67 G M H Swaen v.d., “Fatigue as a risk factor for being injured in an occupational accident: results 

from the Maastricht Cohort Study”, Occupational and Environmental Medicine, Vol.60 (Suppl I), 

2003 June, p.91. 
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taşıdıkları sonucuna ulaşılmıştır.68 Çalışmada, alt orta ve orta gelir grubundaki 

çalışanların, düşük ücret alan çalışanlara göre daha az riske sahip olduğu 

belirlenmiştir. 

2017 yılında Hindistan’da demiryolu bakım işçileriyle yapılan bir çalışmada, 

çalışanların eğitim seviyesi yükseldikçe, iş kazası sıklığının düştüğü ortaya 

koyulmuştur.69 Eğitim seviyesi yapılan işin niteliği ile bağlantılı olabilmektedir. Bu 

yüzden inşaat gibi tehlikeli işlerde eğitim seviyesi düşük işçilerin çalıştığı göz ardı 

edilmemelidir.  

1.4.1.4. Tecrübe 

Yapılan araştırmaların büyük bir kısmı tecrübenin iş kazası riskini 

düşürdüğünü ortaya koymuştur.70 Özellikle bir yıldan az iş tecrübesi yüksek kaza riski 

teşkil etmektedir.71 Fransa’da 1998-2003 periyodundaki 58.271 çalışana ait ulusal 

verileri değerlendiren Antonella Bena ve arkadaşları, işyerindeki çalışma tecrübesinin 

artışıyla iş kazası oranlarında azalma görüldüğünü belirlemişlerdir. Araştırmacılar, bu 

etkinin tüm yaş grupları için aynı olduğunu, genç çalışanların işyeri tecrübesinin az ve 

kaza geçirme oranlarının daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir.72 Çalışanın geçmişteki 

iş tecrübesinin de tüm yaş gruplarında iş kazası riskini azaltan bir unsur olduğu ifade 

edilmiştir. Yapılan çok değişkenli analizde, geçmiş iş tecrübesi kontrol altına 

alındıktan sonra, altı aydan az işyeri tecrübesine sahip otuz yaş altı çalışanlardaki 

göreceli kaza riski, iki yıldan fazla işyeri tecrübesi bulunan bireylere göre %41 daha 

fazladır. Bu oran kırk yaş üstü çalışanlar için %22’dir. Daha önceki iş tecrübesinin 

otuz yaş üstü için koruyucu bir faktör olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya göre, beş 

                                                 
68 S.M. Barreto v.d., “A Nested Case-Control Study of Fatal Work Related Injuries among Brazilian 

Steel Workers”, Occupational and Environmental Medicine, Vol.54, No.8, 1997, p.601.  

69 Shubhanshu Gupta v.d., “In-depth Analysis of Pattern of Occupational Injuries and Utilization of 

Safety Measures among Workers of Railway Wagon Repair Workshop in Jhansi (U.P.)”, Indian J 

Occupational Environmental Medicine, Vol.21, No.3, Sep-Dec 2017, pp.138-142.  

70 Mehmet Zülfi Camkurt, “Çalışanların Kişisel Özelliklerinin İş Kazalarının Meydana Gelmesi 

Üzerindeki Etkisi”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 6/ Cilt:25, Sayı:1-2, Mayıs - 

Ağustos - Kasım 2013, s.85. 

71 Salminen, a.g.e., p.519. 

72 Antonella Bena v.d.,“Job tenure and work injuries: a multivariate analysis of the relation with 

previous experience and differences by age”, BMC Public Health, No.13, 2013, p.1. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1003/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1003/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/issues/309133/
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yıldan fazla geçmiş iş tecrübesine sahip çalışanlarda iş kazasına maruz kalma riski 

göreceli olarak en düşük düzeydedir.73 

Biyoyakıt sektöründe sigorta verilerine dayanılarak yapılan bir araştırmada, 

45-60 yaş grubunun ve 1-2 yıl arası işyeri tecrübesinin (tenure) iş kazaları için risk 

faktörü oluşturduğu tespit edilmiştir.74 

1.4.1.5. Diğer Kişisel Faktörler 

Literatürde kişilerin alışkanlıkları, sağlıkla ilgili davranışları, fiziksel ve ruhsal 

sağlıkları ve kişilik özellikleri ile iş kazalarının ilişkisini araştıran çalışmalar 

mevcuttur. Sigara kullanımının ve pasif içiciliğin iş kazası riskini artıran bir unsur 

olduğu belirtilmiştir.75 Alkol ve uyuşturucu maddelerin fazla tüketimi de kaza riskini 

arttırmaktadır.76 Risk almayı seven kişilik özelliği kaza oluşumunu etkileyen bir başka 

unsurdur.77 Aslında, risk almayı seven kişilerde, sağlığa zararlı sigara, uyuşturucu vb. 

kullanımı ve tehlikeli davranış sergileme oranı da yüksektir. Kronik depresyonun ve 

duygusal uyum eksikliğinin kişinin kazaya uğrama riskiyle ilişkisinin yüksek olduğu 

bulunmuştur.78 Uyku problemleri iş kazası riskini yükselten bir diğer faktördür.79 

                                                 
73 Bena v.d., a.y. 

74 Sai K.Ramaswamy, Gretchen A.Mosher, “Using workers’ compensation claims data to characterize 

occupational injuries in the biofuels industry”, Safety Science, Volume:103, March 2018, pp.352-360.  

75  Hwan-Cheol Kim v.d., “Association of active and passive smoking with occupational injury in 

manual workers: a cross-sectional study of the 2011 Korean working conditions survey”, Industrial 

Health , Vol.53, No.5, September 2015, pp.445-453.  

76 Anna Schuh-Renner v.d., “Factors Associated With Injury Among Employees at a U.S. Army 

Hospital”, Workplace Health Safety, Vol.66, No.7, July 2018, pp.322-330. 

77 Paul Verhaegen v.d., “Absenteeism, accidents and risk-taking”, Journal of Occupational Accidents, 

Volume:7, Issue:3, November 1985, pp.177-186.; P.S. Paul, J. Maiti, “The Role of Behavioral Factors 

on Safety Management in Underground Mines”, Safety Science, Vol.45, No.4, 2007, p.465.  

78 J Maiti v.d.,“Determinat of work injury – an application of structural equation modeling”, Injury 

Control and Safety Promotion, Vol.11, No. 1, 2004, pp.29-37. 

79 Rakel N. Kling, McLeod CB, Koehoorn M., “Sleep Problems and Workplace Injuries in Canada”, 

Sleep, Vol.33, No.5, May 2010, pp. 611–618.; Renner v.d., a.g.e.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753516305318#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09257535
https://www.sciencedirect.com/science/journal/09257535/103/supp/C
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2597/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2597/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McLeod%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20469803
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koehoorn%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20469803
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2864876/
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1.4.2. İşe İlişkin Faktörler 

İş kazası riski yapılan işle ve işe ilişkin birtakım faktörlerle ilişkilidir. Bu 

ilişkinin bireysel risk faktörlerine göre daha kuvvetli olduğu belirtilmiştir.80 

Araştırmacılar tarafından en fazla incelenen ve anlamlı bulunan işe ilişkin faktörler; 

meslek veya yapılan iş, çalışma sistemindeki tehlikeler, vardiyalı çalışma ve işyerinin 

sağlık ve güvenlik koşullarıdır.81 

1.4.2.1. İş Kolu ve Meslek  

Belirli sektörlerin ve mesleklerin iş sağlığı ve güvenliği açısından 

diğerlerinden daha tehlikeli olduğu bilinen bir gerçektir. İşçinin çalıştığı iş kolu ve 

yaptığı iş ile iş kazası ilişkisi resmî istatistiklerde ve araştırmalarda ortaya 

konulmuştur. İstatiksel veriler dünya genelinde mesleki ölümlerin en çok tarım, 

ormancılık, nakliye, maden ve inşaat sektörlerinde görüldüğünü belirtmektedir.82 

Yaralanmalı kazalarda ağırlık imalat sektöründedir. Ülkelerin ekonomi ve sanayi 

yapısına bağlı olarak bazı farklar görülse de en tehlikeli imalat sanayi kolları metal 

ve makine sanayidir. İmalat sektöründe, makine operatörleri ve nitelik 

gerektirmeyen işleri yapanlar kaza riski en yüksek olan gruplardır.83  

Mavi yakalı işçilerin, yaptıkları işlerin beyaz yakalılara göre daha tehlikeli 

olması ve fiziksel güç gerektirmesi iş kazası geçirme risklerini arttırmaktadır. 

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yapılan araştırmalar; mavi 

yakalı çalışanların beyaz yakalılara oranla çok daha yüksek kaza riskine sahip 

olduklarını göstermektedir.84  

                                                 
80 Khanzode, Maiti, Ray, a.g.e., p.1361. 

81 Maiti, Bhattacherjee, a.g.e., p.99. 

82 Alli, a.g.e., p.6. 

83 Rojan Gümüş, “Türkiye’de 2015 Yılında Meydana Gelen İş Kazalarının Analizi ve 2014 Yılı Verileri 

ile Karşılaştırılması”, International Journal of Social Science, Sayı:55, 2017, s.285.; M. Zając, J. 

Świeboda, “Analysis of the process of unloading containers at the inland container terminal”, Safety 

and Reliability: Methodology and Applications, Ed. by Tomasz Nowakowski, Marek Młyńczak, 

London, Taylor & Francis Group, 2015, p.1238.  

84 Camkurt, a.g.e., s.85. 



 

30 

 

1.4.2.2. İşyeri Riskleri ve İSG Önlemleri 

İmalat sektöründe yapılan bir araştırmada, tehlikeli çalışma uygulamaları 

(Riskli bölgede çalışma, hatalı çalışma yöntemleri vb.), yetersiz tehlike tanımlaması 

ve risk değerlendirmesi, talimat ve rehberlikteki eksikler ve yanlışlar ölümlü iş 

kazalarıyla ilişkili değişkenler olarak tespit edilmiştir.85 İşyerinde İSG yasalarına 

uygun şekilde önlemler alınması iş kazası riskini düşürmektedir. Araştırmalara göre, 

ABD’de resmi birimlerce yapılan teftişlerde işyerlerinin elde ettiği puan ile 

işyerlerinde meydana gelen ciddi iş kazası oranları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmaktır.86  

Çelik sektöründe ölümlü iş kazalarıyla mesleki tehlikelere maruz kalmanın, 

sosyo demografik değişkenlerin ve tıbbi hikâyenin ilişkisi araştırılmıştır.87 Örneklem 

Brezilya’daki bir çelik fabrikasında 1977-1990 yılları arasında çalışmış ve 1992 yılına 

kadar takip edilen işçilerdir. Vakalar araştırma periyodunda işyerinde çalışırken iş 

kazası sonucu ölenlerdir. Her vaka için vakanın ölüm tarihinde fabrikada çalışan ve 

vakayla aynı yıl doğmuş olan dört kontrol rastgele seçilmiştir. Tüm değişken verileri 

fabrika kayıtlarından alınmıştır. Değişkenler iş kategorisi (sekiz grup), tehlike grupları 

(toz/duman, gaz/buhar, gürültü, titreşim ve sıcaklık), gelir düzeyi ve tıbbi geçmiştir 

(nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar, beyni etkileyen ilaçlar, fiziksel engellilik). 

Araştırma periyodunda 37 ölümlü iş kazası meydana gelmiştir. Eğitim düzeyinin 

kontrol altına alınmasıyla, orta seviyede gürültünün, yüksek ısının, ortamda toz/duman 

ile gaz/buhar varlığının ölümlü iş kazası riski ile anlamlı ölçüde ilişkisinin bulunduğu 

belirtilmiştir.88 

                                                 
85 Sanna Nenonen, “Fatal workplace accidents in outsourced operations in the manufacturing industry”, 

Safety Science, No: 49, 2011, p.1397. 

86 Michael K. Lindell, “Occupational Safety and Health Inspection Scores Predict Rates of Workers' 

Lost-Time Injuries.”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 29, No. 5, 1997, p.563. 

87 Barreto, a.g.e., pp.599-604. 

88 Barreto, a.g.e., p.600. 
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2012 yılında İran’da yapılan bir araştırma, gürültülü ortamın iş kazası riskini 

artırabileceğini ortaya koymuştur.89 İş stresi, iş memnuniyetsizliği ve düşük 

sorumluluk iş kazalarıyla ilişkili bulunan işe ilişkin faktörlerdendir.90 

1.4.2.3. Çalışma Süreleri ve Gece Çalışmaları 

Vardiyalı çalışanlarda uyku ritminde bozulma sonucunda gündüz 

uyuklamaları, dikkat eksikliği, yorgunluk, iş ve ev kazası sıklığında artma, iş 

performansında azalma tespit edilmiştir.91 Bunun yanında vardiyalı çalışanlarda 

depresyon, anksiyete bozuklukları, hafıza ve konsantrasyon bozuklukları 

görülebilmektedir.92 

ABD’de Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (NIOSH), fazla çalışmanın 

ve uzatılmış çalışma vardiyalarının işçilerin sağlıkları (hastalıklar, yaralanmalar, 

sağlık davranışları ve performans) üzerindeki etkilerine ilişkin 1995 yılından 2002 

yılına kadar imalat sektörünün de aralarında bulunduğu değişik iş kolları için 

hazırlanmış 75 yayını inceleyerek bir rapor hazırlamıştır. Raporda, fazla çalışma 

haftalık 40 saat ve üzeri, uzatılmış vardiya 8 saat ve üzeri vardiya çalışmaları olarak 

değerlendirilmiştir. Uzun çalışma saatleri ile hastalıklar, yaralanmalar, sağlık 

davranışları ve performans arasındaki ilişki incelenmiştir.93 Raporda, fazla çalışma ve 

iş kazası ilişkisini ortaya koyan araştırmalardan bahsedilmiştir. 1998 ve 2000 yıllarına 

ait iki çalışmada inşaat ve sağlık sektörü çalışanlarında fazla çalışmanın iş kazası 

riskini yükselttiği belirtilmiştir.94 İsveç’te yapılan 20 yıllık prospektif bir araştırmada, 

                                                 
89 Hossein Amjad-Sardrudi v.d., “Effect of Noise Exposure on Occupational Injuries: A Cross-sectional 

Study”, Journal of Research in Health Sciences, Vol.12, No.2, 2012, p. 104. 

90 PS. Paul, Jhareswar Maiti, “Development and test of a sociotechnical model for accident/injury 

occurrences in underground coalmines”, The Journal of the South African Institute of Mining and 

Metallurgy, No:105, 2005. pp.1-12. 

91 Duygu Kurt Gök, Mehmet Taylan Peköz, Kezban Aslan, “Vardiyalı Çalışma ve Vardiyalı Çalışma 

Sonucu Gelişen Uyku Bozuklukları: Tanısı, Bulguları ve Tedavisi”, Journal of Turkish Sleep 

Medicine, Sayı:4, 2017, pp.30-34. 

92 Gök, Peköz, Aslan, a.y. 

93 Claire C. Caruso v.d., Overtime and Extended Work Shifts: Recent Findings on Illnesses, 

Injuries, and Health Behaviors, Cincinnati, National Institute for Occupational Safety and Health 

Publications Dissemination, Publication No.143, 2004.  

94 Caruso v.d., a.e., p.12.; JT Lowery v.d., “Risk factors for injury among construction workers at 

Denver International Airport” Am J Ind Med, Vol.34, No.2, 1998, pp.113–120.; CL Simpson, RK 

Severson: “Risk of injury in African American hospital workers”, Journal of Occupational 
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haftalık 50 saatten fazla çalışmayla iş kazası sonucu ölüm arasında bir ilişki 

bulunamamıştır.95 

Hänecke v.d. Almanya’daki iki ulusal veri tabanından alınan 1,2 milyon kaza 

raporunu analiz ederek, tüm vardiyalarda 8 ve 9. saatten sonraki çalışmaların 

yaralanmalı kazaya uğrama riskini arttırdığını tespit etmiştir. Rapor, gün içi 

vardiyalarına göre akşam ve gece çalışmalarında bu riskin daha fazla olduğuna işaret 

etmiştir.96 

ABD’de bir üniversite hastanesindeki 30 aylık iş kazası raporları incelenmiş, 

iğne batması ve biyolojik sıvı kaynaklı kazaların 12 saatlik vardiyaların son iki 

saatinde arttığı belirlenmiştir. 8 saatlik vardiyaların son iki saatinde herhangi bir artış 

tespit edilememiştir.97 Öte yandan, 8 saatlik vardiyalı sistemden 12 saatlik vardiyaya 

geçiş yapan imalat işçilerinde kaza sonucu yaralanmada veya işgünü kaybı vakalarında 

artış saptanamamıştır.98 

Güney Kore’de 2017 yılında yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 

elektronik fabrikalarında geceleri vardiyalı çalışanların iş kazası geçirme riski, gece 

çalışmayanların taşıdığı riskin 2,65 katıdır.99 Aynı ülkede, 2012 yılında Ulusal 

İstatistik Kurumunun anket verileriyle tüm çalışanlar için yapılan bir çalışmada, gece 

çalışmalarının iş kazası riskini 1,79 katına çıkardığı ortaya konulmuştur.100 

                                                 
Environment Med.,Vol.42, No.10, 2000, pp.1035-1040.; T. Åkerstedt v.d. , “A prospective study of 

fatal occupational accidents-relationship to sleeping difficulties and occupational factors”, Journal of 

Sleep Research, Vol.11, No.1, 2002, pp.69-71. 
95 T Åkerstedt, a.e., p.69.  

96 Caruso, a.e., p.17.; K. Hänecke v.d., “Accident risk as a function of hour at work and time of day as 

determined from accident data and exposure models for the German working population”, Scand J 

Work Environ Health , Vol.24, Suppl.3, 1998, pp.43-48. 

97 Caruso, a.e., p.17; DJ Macias v.d., “Effect of time of day and duration into shift on hazardous 

exposures to biological fluids”, Academic Emergency Medicine, Vol.3, No.6, 1996, pp.605–610. 

98 Caruso, p. 17; MD Johnson, J Sharit, “Impact of a change from an 8-h to a 12-h shift schedule on 

workers and occupational injury rates”, International Journal of Industrial Ergonomics, Vol.27, 

No.5, 2001, pp.303-319. 

99 Ryu Jia v.d., “Associations of Shift Work and Its Duration with Work-Related Injury among 

Electronics Factory Workers in South Korea”, Int J Environmental Research and Public Health, 

Vol.14, No.11, 2017, p.1429. 

100 T.J. Park v.d., “The relationship between shift work and work-related injuries among Korean 

workers” , Korean J. Occupational and Environmental Medicine, No.24, 2012, pp. 52–60.  
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Sağlık ve güvenlik problemleri ile gece vardiyası arasındaki ilişki üç 

mekanizmayla açıklanmaktadır:101 24 saatlik iç vücut ritmi ile çalışma, uyku ve yeme 

faaliyetlerinin uyumsuzluğu, kronik, kısmi uyku eksikliği ve geceleri ışıkla melatonin 

baskılanması. 

1.4.2.4. Alt İşverenlik ve Geçici Çalışma 

Genel itibarıyla, belirli süreli çalışmalar, alt işverenlik, proje bazlı çalışmalar, 

istihdam büroları yoluyla geçici işçi temini geçici çalışma olarak 

değerlendirilmektedir.102 Bazı ülkelerde çeşitli sektörler için yapılan araştırmalarda, 

başka bir işyerinde alt işveren işçisi veya geçici süreli olarak çalışmanın iş kazası 

sonucu ölümle pozitif yönde korelasyona sahip olduğu belirlenmiştir.103 Geçici 

çalışmayla iş kazası ilişkisi, düşük işyeri tecrübesinin ve işyeri tehlikeleri hakkındaki 

bilgi yetersizliğinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 

ABD’de plastik sektöründeki üç değişik imalat kolunda 1993-1998 dönemi için 

yapılan anket çalışmasında, sürekli ve geçici çalışmalarda iş kazası oranlarında her iki 

yönde de istikrarlı bir eğilim tespit edilememiştir. Bununla birlikte, çalışmadan 

edinilen sonuçlar, kaza sonucu yaralanma riskinin geçici çalışanlarda 2,6-3,8 kat daha 

fazla olduğunu göstermiştir.104  

2005 yılında İspanya’da yayımlanan bir çalışmada, diğer tüm parametrelerin 

kontrolü sağlandıktan sonra geçici işçilerin kaza geçirme riskinin sürekli işçilere göre 

%5, kaza sonucu hayatını kaybetme riskinin %7 daha fazla olduğu sonucuna 

varılmıştır.105  

                                                 
101 Mark R Smith, Charmane Eastman, “Shift work: health, performance and safety problems, traditional 

countermeasures, and innovative management strategies to reduce circadian misalignment”, Nature 

and Science of Sleep, Vol.4, 2012, pp.111-132.  
102 Marianna Virtanen v.d., “Temporary employment and health: a review”, International Journal of 

Epidemiology, Vol.3, No.34, 2005, p.610. 

103 Thomas A. Kochan v.d., “Human resource strategies and contingent workers: The case of safety and 

health in the petrochemical industry”, Human Resource Management, Vol.33, No.1, 1994, p.71. 

104 Virtanen v.d., a.g.e, p.617. 

105 F G Benavides v.d., “Associations between temporary employment occupational injury: what are the 

mechanisms?”, Occupational and Environmental Medicine, Vol.63, No.6, 2006, pp.416-421. 
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Bir demiryolu inşaatı için yapılan araştırmada, alt işveren veya istihdam 

büroları aracılığıyla istihdam edilen işçilerin, aynı işyerinde çalışan asıl işveren 

işçilerine göre daha fazla iş kazası geçirme riskine sahip oldukları belirtilmiştir 

(OR=1,19,%95 CI: 0,99–1,43).106 

1.4.2.5. Rutin Dışı İşler - Başka İş 

Rutin dışı yapılan, çalışanın kendi görev alanı dışındaki işlerde sonuçları ağır 

olan iş kazasına maruz kalma riski daha yüksektir.107 Danimarka’da (2017) iş 

kazalarına neden olan yedi geçici unsurun incelendiği bir araştırmada, çalışanların 

rutin dışı görevlerde kazaya uğrama riskinin 8 kat daha fazla olduğu belirtilmiştir.108 

Çalışanın devamlı yaptığı ve alıştığı işler için duyduğu özgüven, rutine 

bağlanmış çalışma şeklinin sebep olabileceği dikkatsizlik, bıkkınlık iş sağlığı ve 

güvenliği açısından risk teşkil edebilir. Görevi dışında verilen işlerde, çalışan işin 

tehlikelerini tam olarak bilmiyor olabilir ancak bu durum daha ihtiyatlı ve tedbirli 

davranmasına da sebebiyet verebilir. Ancak genel itibariyle olağan dışı görevler ve 

çalışma ortamları kaza riskini arttıran unsurlar olarak değerlendirilir. Örneğin üretim 

müdürü gibi bedeniyle çalışmayan nitelikli personelin uğradığı iş kazalarının en 

önemli sebebi rutin dışı bir şekilde üretim alanında çalışmaları, gerekli tedbirleri 

almadan ve kişisel koruyucu donanım kullanmadan sahaya müdahale etmeleridir.109 

1.4.3. Organizasyona İlişkin Faktörler 

Literatürde iş kazaları ile ilişkileri anlamlı bulunan organizasyon faktörlerinin 

en önde gelenleri şunlardır: İşyerinin ve çalışma grubunun büyüklüğü110, yönetimin iş 

                                                 
106 Antonella Bena v.d., “Impact of organization on occupational injury risk: evidence from high-speed 

railway construction”, American Journal of Industrial Medicine, 2011, Vol.56, No.6, pp.428-437. 

107 Jesu´ s A. Carrillo-Castrillo v.d., “The Causes of Severe Accidents in the Andalusian Manufacturing 

Sector: The Role of Human Factors in Official Accident Investigations”, Human Factors and 

Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, Vol.26, No.1, 2016, p.77. 

108 AH Østerlund v.d., “Transient risk factors of acute occupational injuries: a case-crossover study in 

two Danish emergency departments”, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 

Vol.43, No.3, 2017, p.220. 

109 Carrillo-Castrillo, a.g.e, p.77. 

110 Denise Dizadji Guastello, Stephen J.Guastello, “The relationship between work group size and 

occupational accidents”, Journal of Occupational Accidents, Volume:9, Issue:1, June 1987, pp.1-9. 
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sağlığı ve güvenliğine desteği111, iş arkadaşı ve alt yönetici desteği112 ve işyerinin 

güvenlik durumu hakkındaki algı.113  

Yönetim, çalışma arkadaşı ve grup yöneticisinin desteği, yönetimin İSG’ye 

adanmışlığı, çalışanların işyerindeki ve üretim sistemleri ile ilgili olumlu güvenlik 

algısı, on beş kişiden az çalışma grubu büyüklüğü kaza riskini azaltan unsurlar olarak 

değerlendirilmiştir.114 

ABD’de yapılan bir araştırmada115, yüksek ve düşük iş kazası frekanslarına 

sahip işyerleri eşleştirilerek 42 çift oluşturmuş, eşler arasında karşılaştırma yapılarak, 

işyerlerindeki kaza sıklıklarını etkileyen unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. İşyerleri 

faaliyet konularına, işyeri ölçeğine ve coğrafi yerine göre eşleştirilmiştir. İşyerinin iş 

güvenliği sorumlularıyla 72 soruluk bir anket çalışması yapılmıştır. Düşük ve yüksek 

kaza frekanslarına sahip işyerleri arasında belirlenen farklar dört ana başlıkta 

sınıflandırılmıştır: İşyerinin İSG’ye bağlılık faktörleri, İSG eğitimi, organizasyon 

kültürü ve denetim. Araştırmaya göre, İSG’ye bağlılık faktörlerinin göstergeleri, 

işyerinde iş güvenliği için daha fazla özel prosedür oluşturulması, çalışanlarda iş 

güvenliği bilinci oluşturmak için dış kaynaklardan daha fazla yararlanılması, ramak 

kala olaylarına daha hızlı tepki verilmesi ve iş güvenliği personelinin daha yüksek 

statüde olmasıdır.  

İşyeri şartlarını güvenli bulan çalışanlar aynı zamanda yönetim ve iş arkadaşı 

desteğinin yüksek olduğunu düşünmektedir.116 Güvenlik iklimi, bir organizasyon 

üyesi olarak çalışanı etkileyen işyeri İSG politikaları, uygulamaları ve sistemi gibi 

çalışma ortamı ile ilgili özelliklerdir. Güvenlik iklimi ve kültürü değişkenlerinin, 

                                                 
111 Davood Eskandari v.d., “A Qualitative Study on Organizational Factors Affecting Occupational 

Accidents”, Iran Journal of Public Health, Vol.46, No.3, Mar 2017, pp.380-388. 

112 Eskandari, a.g.e.; Khanzode, Maiti, Ray, a.g.e., p.1361. 

113 Lindell, a.g.e., pp. 563-571. 

114 Khanzode, a.g.e., p.1361.  

115 A.Cohen, M. Smith, H. H. Cohen, Safety program practices in high vs. low accident rate 

companies-An interim report, Cincinnati, Ohio, National Institute for Occupational Safety and 

Health, 1975. 

116 Gillen, a.g.e., p.46. 
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güvenli davranışları ve faaliyetleri doğurduğu işyerlerinde, bu değişkenlerin iş kazası 

riskini azalttığı belirtilmiştir.117 

Yapılan bir araştırmada, yetersiz zaman, eğitim ve kaynak eksikliği sonucu 

çalışan üzerinde oluşan performans baskısı rol yüklemesi diye nitelendirilmiştir. Bu 

baskının güvenli davranışları olumsuz yönde etkileyip iş kazası riskini arttırdığı ileri 

sürülmüştür.118 Aynı çalışmada, organizasyonun iş güvenliğine göre üretim 

performansına öncelik vermesinin güvensiz davranışları doğurabileceği 

belirtilmiştir.119 İşyerindeki olumsuz güvenlik tutumu, çalışanların işleri ile yüksek 

risk algısı güvensiz davranışları tetikleyen unsurlardır.120  

İş kazası riskini artırdığı belirtilen bir faktör de çalışanların eğitim eksikliğidir. 

Yönetimin İSG’ye verdiği önemin ve desteğin en belirgin göstergelerinden biri olan 

İSG eğitimi, kritik organizasyon faktörlerinden biridir.121 

1.4.3.1. İşyeri Büyüklüğü (Çalışan Sayısı) 

ABD’de BLS/OSHA anketleri ve istatistik verileri, işyeri büyüklüğü ile 

beraber iş kazası/meslek hastalıkları oranlarının arttığını ortaya koymaktadır. SGK 

istatistikleri de aynı yönde veriler içermektedir. Literatürde bu tablonun küçük 

işletmelerin kazaları ve hastalıkları bildirmemeleri sebebiyle mi yoksa büyük işyerleri 

için altta yatan risk faktörlerinin etkisiyle mi ortaya çıktığı konusunda tartışmalar 

mevcuttur. Araştırmalar küçük ölçekli işletmelerde meydana gelen kazaların eksik 

bildiriminin bu sonucu doğurduğunu öngörmektedir.122  

İngiltere’de yürütülmüş bir çalışma, diğer şartlar kontrol altına alındıktan sonra 

işletme istihdam büyüklüğünün iki kat artışının kayıtlı kaza riskini %25 oranında 

                                                 
117 Amparo Oliver v.d., “The effects of organizational and individual factors on occupational accidents”,  

Journal of Occupational and Organizational Psychology , No:75, Dec 2002, pp.474-475. 

118 Jane Mullen, “Investigating factors that influence individual safety behavior at work”, Journal of 

Safety Research, No:35, 2004, pp.275-285. 

119 Mullen, a.y. 

120 Khanzode, Maiti, Ray, a.g.e., p.1361. 

121 Davood Eskandari v.d., a.g.e., p.383. 

122 Tim Morse, Charles Dillon, “Prevalence and Reporting of Occupational Illness by Company Size”, 

American Journal Of Industrial Medicine, No:45, 2004, p.369.  

https://0-search-proquest-com.seyhan.library.boun.edu.tr/indexinglinkhandler/sng/au/Oliver,+Amparo/$N?accountid=9645
https://0-search-proquest-com.seyhan.library.boun.edu.tr/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Occupational+and+Organizational+Psychology/$N/38177/DocView/199344232/fulltextwithgraphics/6A39F792ED0B41EDPQ/1?accountid=9645
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azalttığını ortaya koymuştur.123 Aksi yönde birkaç çalışma bulgusu bulunsa da 

araştırmalar genel itibariyle işyeri ölçeği ve iş sağlığı güvenliği performansı arasındaki 

pozitif yönlü ilişkiyi göstermektedir. Büyük işletmelerin, devlet ve sigortacılar 

tarafından daha fazla gözetim altında tutulması, küçük işletmelerin güvenli teknoloji 

ve iş sağlığı ve güvenliğine yatırım yapma imkânlarının daha az olması bu sonucu 

açıklayabilir.124 

Grafik 1.5. SGK İstatistiklerinde İşyeri Büyüklüğüne Göre İş Kazası Oranları  

 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu, “SGK İstatistik Yıllıkları 2013-2016”, (Çevrimiçi) 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgkistatistik_yilliklari,4 Haziran 

2018 verileri kullanılarak hazırlanmıştır. 

1.4.4. Kültürel, Politik ve Ekonomik Faktörler 

İş kazalarının oluşumunu etkileyen diğer tüm faktörler, makro seviyedeki dış 

faktörlerin tesiri altındadır. Toplumların inançları, gelenekleri, adetleri, tutum ve 

kültürel özellikleri, her alanda toplum üyelerinin tutum ve davranışlarını belirleyen 

unsurlardandır.125 Cezayir’de yapılan bir araştırmada güvenli davranışı olumsuz yönde 

etkileyen en baskın kültürel faktörlerin, geleneksel bilgilere bağlılık ve korunma 

                                                 
123 Paul Fenn, Simon Ashby, “Workplace Risk, Establishment Size and Union Density”, British 

Journal of Industrial Relations, Volume:42, Issue:3, September 2004, p.477. 

124 A.e. 

125 Ted S. Ferry, Modern Accident Investigation and Analysis, Second Edition, New York, John 

Wiley Sons, 1988, p.82. 
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araçlarını dini ve geleneksel kadercilikle reddetme olduğu belirlenmiştir.126 ABD’de 

İspanyol kökenli inşaat işçileri ile yapılan çalışmalarda, bu grubun inşaattaki 

tehlikeleri küçümsemeleri ve kendileriyle özdeşleşen maço tavırları korumak için çaba 

sarf etmeleri gibi unsurların diğer etnik gruplara göre daha çok kaza geçirmelerinin 

sebeplerinden olduğu belirtilmiştir.127 

Küreselleşme sürecinin yaygınlaşıp derinleşmesiyle beraber, farklı milletlerde 

iş hayatında özellikle yönetim seviyesinde tutum ve davranışlarının benzeşmeye 

başladığı ifade edilmektedir.128 Çok uluslu bir mühendislik şirketinin altı ülkedeki iş 

görenleriyle yapılan bir çalışmada, güvenlik iklimi, risk alma davranışları ile 

Hofstede’nin ortaya koyduğu, milletlerin kültürel tutum ve davranışlarını belirleyen 

parametreler* (Güç uzaklığı, bireycililik/kolektivizm, erkeksilik/kadınsılık, 

belirsizlikten kaçınma, uzun vadeli/kısa vadeli oryantasyon, serbestliğe karşı 

sınırlama) arasındaki ilişki araştırılmıştır.129 Araştırma sonuçlarına göre, yönetimin 

İSG’ye adandığına dair çalışan algısının ve etkin İSG tedbirlerinin iş gören 

davranışlarını belirlemedeki etkisi, milli kültürel değerlerin etkisine göre daha 

fazladır.130  

İSG’ye ilişkin mevcut ve ortaya çıkan yeni türde risklerin üstesinden ancak 

ulusal seviyede korunma kültürünün geliştirilmesiyle gelinebilir.131 2008 yılında, 18. 

                                                 
126 Abdelbaki Laidoune, Gharbi Rahal, Med El Hadi, “Analysis Testing of Sociocultural Factors 

Influence on Human Reliability within Sociotechnical Systems: The Algerian Oil Companies”, Safety 

and Health at Work, Vol.7, No.3, September 2016, p.196. 

127 Leon Cubides, Luis Felipe, “Factors Leading to Occupational Injuries and Illnesses among Hispanic 

Construction Workers in The United States: A Systematic Review.”, Georgia State University, 2017, 

p.35., (Çevrimiçi)  http://scholarworks.gsu.edu/iph_capstone/52, 4 Temmuz 2018  

128 Benjamin Lin Boon Tan, “Researching managerial values: A cross-cultural comparison”, Journal 

of Business Research, Vol.55, No.10, 2002, pp.815-821.  

* Hollandalı sosyal psikolog Geert Hofstede, insan düşüncesini ve davranışını etkileyen ve yukarıda 

belirtilen altı farklı kültürel değişken ortaya koymuştur. Daha fazla bilgi için Bkz.: Geert Hofstede, 

Culture’s Consequences:Comparing Values, Behaviors,Institutions and Organizations Across 

Nations, 2001.  

129 Kathryn Mearns, Steven Yule, “The role of national culture in determining safety performance: 

Challenges for the global oil and gas industry”, Safety Science, No:47, 2009, pp.777-785. 

130 A.e, p.784.  

131 Yangho Kim, Jungsun Park, Mijin Park, “Creating a Culture of Prevention in Occupational Safety 

and Health Practice”, Safety and Health at Work, Volume:7, Issue:2, June 2016, pp.89-96. 

http://scholarworks.gsu.edu/iph_capstone/52
http://psycnet.apa.org/search/results?term=Tan,%20Benjamin%20Lin%20Boon&latSearchType=a
https://www.e-shaw.net/issue/S2093-7911(16)X0003-0
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Dünya İSG kongresinde ILO tarafından yayımlanan Seul bildirgesinde, ulusal 

korunma kültürüne vurgu yapılarak, “ Çalışma hayatında İSG koşullarının iyi seviyede 

sağlanması, tüm toplumun ortak sorumluluğundadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi 

için toplumun tüm üyelerinin katkı sağlaması gerekmektedir. Hükümet planlarında ve 

programlarında İSG’ye öncelik verilmeli, ulusal İSG korunma kültürünün 

oluşturulması ve sürdürülebilmesi hedeflenmelidir.” denilmiştir.132 Ulusal İSG 

kültürü oluştumak için temel araçlar: Ulusal politikaların oluşturulup geliştirilmesi, 

devlette sistemin yürütülmesi için uygun organizasyonun kurulması ve insan kaynağı 

sağlanması, yasalar ve mevzuat, araştırma faaliyetlerinin arttırılıp geliştirilmesi, eğitim 

ve öğretim, iş sağlığı hizmetleri, danışmanlık, yol gösterme, iş teftişi, görsel ve yazılı 

medya araçlarının bilinçlendirme faaliyetlerinde kullanılmasıdır.133 

Ulusal İSG politikalarını ve performansını belirleyen temel unsurlardan birisi 

de çoğunlukla çatışan sermaye ile emek çıkarları konusundaki devlet tutumuna göre 

şekillenen politik ekonomidir. Hükümetlerin görevlerinden birisi de üretim yoluyla 

sermaye birikiminin önünü açmaktır. Devlet, özel sermeyaye zarar veren politikalar 

uygulayamaz. Aynı zamanda devlet, tüm vatandaşlarının menfaatlerini korumakla, 

adaleti ve eşitliği sağlamakla mükelleftir. Hükümetler, yeniden seçilmek isterler ve 

bunun için çalışanların sistem içindeki yerlerinden memnun olmaları 

gerekmektedir.134 Devletler, İSG gibi konulardaki çatışmaları bu kısıtlar çerçevesinde 

değerlendirirler. Hükümetlerin seçilme ve meşruluk ihtiyacı, çalışanların ve 

tüketicilerin haklarını gözeten düzenlemeler yoluyla çıkar gruplarına dengeli 

yaklaşımı gerektirir.135 

ABD’de eyaletlerin politik ekonomileri ile ölümlü iş kazaları arasındaki ilişkiyi 

inceleyen bir araştırmada, eyaletlerin endüstri ve iş gücü yapıları arasındaki farkların 

yanında politik ekonomik özelliklerinin de iş kazası oranları ile anlamlı derecede 

                                                 
132 Seoul Declaration Secretariat, “Seoul Declaration on Safety and Health at Work”, (Çevrimiçi) 

http://www.seouldeclaration.org, 5 Haziran 2018. 

133 Alli, a.g.e., pp.37-39. 

134 Bob Barnetson, The Political Economy of Workplace Injury in Canada, Edmonton, Athabasca 

University Press, 2010, p.3.  

135 A.e. 

http://www.seouldeclaration.org/
https://www.amazon.ca/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Bob+Barnetson&search-alias=books-ca
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ilişkili olduğu belirtilmiştir.136 Araştırmada eyaletlerin politik ekonomileri altı sosyal 

ve politik değişkenle değerlendirilmiştir. Bunlar: Çalışma yasaları, sendika üyelik 

yoğunluğu, işçi şikâyet oranları, eyalet yönetim borçları, işsizlik oranları, sosyal 

ödemelerdir. Araştırmaya göre, işi emeğe yeğleyen ekonomik ve politik yapının hâkim 

olduğu eyaletlerde ölümlü iş kazası oranları daha yüksektir.137 

Gelişmekte olan ülkelerden Nijerya ile Birleşik Krallık, ABD, Avustralya ve 

Çin’deki İSG ülke sistemlerini karşılaştıran bir makalede, gelişmiş İSG sisteminin 

temel unsurları belirlenmeye çalışılmıştır. İSG kanunlarının yeterliliği, adalet 

sisteminin etkinliği, düzenleyici kurumların bağımsızlığı, düzenleyici ve uygulayıcı 

kurumların yapıları ve devlet organizasyonundaki yerleri, tahsis edilen bütçenin 

yeterliliği, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri belirtilen unsurlardır.138 

İş kazası oranları gelişmiş ülkelerde azalırken, gelişmekte olan ve az gelişmiş 

ülkelerde hala yüksek düzeylerdedir.139 Gelişmiş ülkelerde istihdam hizmet sektörüne 

kaymakta, bu ülkeler emek-yoğun ve tehlikeli sanayi üretimini ucuz işgücüne sahip ve 

sosyal korumanın yetersiz olduğu gelişmekte olan ülkelerde 

gerçekleştirmektedirler.140 Ülkelerin insani gelişmişlik endeksi ile iş kazası ve meslek 

hastalıkları yönüyle sosyal koruma kapsamında olan çalışan nüfusun oranı azaldıkça 

ölümlü iş kazası oranları yükselmektedir.141 

 

 

                                                 
136 Dana Loomis v.d., “Political Economy of US States and Rates of Fatal Occupational Injury”, 

American Journal of Public Health, Vol.99, No.8, 2009 August, pp.1400-1408. 
137 A.e., p.1404. 

138 Usman Abubakar, “An Overview of the Occupational Safety and Health Systems of Nigeria, UK, 

USA, Australia and China: Nigeria Being the Reference Case Study”, American Journal of 

Educational Research, Vol.3, No.11, 2015, pp.1350-1358.  

139 Haktan Sevinç, Eda Bozkurt, Demet Eroğlu Sevinç, “Ekonomik Gelişmişlik Göstergesi Olarak İş 

Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma”, Social Sciences Research Journal, Volume:5, Issue:4, 

December 2016, s.4. 

140 A.e. 

141 Oğuz Karadeniz, “Dünya’da ve Türkiye’de İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları ve Sosyal Koruma 

Yetersizliği”, Çalışma ve Toplum, Sayı:3, 2012, p.22. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loomis%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19542025
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2707476/
http://www.sciepub.com/journal/EDUCATION
http://www.sciepub.com/journal/EDUCATION
http://www.sciepub.com/EDUCATION/content/3/11
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İKİNCİ BÖLÜM 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ 

İnsan sermayesine yapılan yatırımlar ekonomik performansın ve büyümenin 

belirleyici unsurlarındandır. Tercihler ve teknolojiler hızlı bir şekilde değişirken, 

yüksek seviyede rekabet edebilirlik ve istihdam için insan kaynaklarına yatırım önem 

arz etmektedir. Gelişen teknoloji ve üretim süreçlerinden yüksek verim almak, 

işgücünün sürekli şekilde yeni bilgi ve beceriler edinmesiyle mümkündür.  

İşyeri veya çalışan eğitimlerinin önemli bir bileşeni de iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimleridir. İşyerindeki mesleki riskler, değişen teknoloji ve üretim süreçlerine 

ilişkin güvenli çalışma yöntemleri hakkında çalışanlar bilgilendirilmedir. İşyeri 

ortamında üretim ve hizmet süreçlerinin doğurabileceği sağlık ve güvenlik 

tehlikelerine, bu tehlikelere karşı korunma yöntemlerine ilişkin bilgi ve becerilere 

sahip olmak çalışanların doğal hakkı ve görevidir. İşlerin verimli ve güvenli şekilde 

yürütülebilmesi için çalışanların eğitilerek, doğru ve emniyetli çalışma becerileriyle 

donatılmaları işverenlerin sorumluluğundadır. 

Bu bölümde, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin teorik bir 

çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır. İlk safhada iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ekseni 

etrafında çalışan eğitimi tanımlanacak, daha sonra çalışan veya işyeri eğitimlerini 

kavramsal olarak inceleyen, etkili eğitimin temel öğelerini belirlemeye çalışan 

araştırmaların tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilecektir. Sonraki aşamada, etkin bir 

eğitim programı için literatürde belirtilen temel unsurlar değerlendirilecektir. İş sağlığı 

ve güvenliği eğitiminin etkilediği değişkenler, eğitimin etkisini değiştirebilecek işyeri 

faktörleri ile dışsal faktörler ele alınarak, İSG eğitimi için kavramsal bir çerçeve 

sunulacaktır. Sonraki kısımda İSG eğitimi ile İSG eğitiminden beklenen sonuçlar 

arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalardan örnekler verilecektir. Bu kapsamda, İSG 

eğitiminin çalışanın bilgi düzeyine, tutumlarına, davranışlarına ve iş kazalarına etkileri 

konusundaki araştırmaların sonuçları incelenecektir. Bölüm sonunda işin doğru ve 

verimli yapılması için gerekli becerilerin edinimini hedefleyen, bu bağlamda iş sağlığı 

ve güvenliği ile ortak hedeflere sahip mesleki eğitim hakkında genel bilgiler 



 

42 

 

verilecektir. Mesleki eğitimin ülkemizdeki ve diğer bazı gelişmiş ülkelerdeki durumu 

özetlenecek, mesleki eğitim uygulamalarında İSG’nin yeri genel hatlarıyla 

açıklanacaktır. 

2.1. ÇALIŞAN EĞİTİMİNİN TANIMI 

Eğitim, işe ilişkin yetkinliklerin çalışanlarca öğrenilmesini kolaylaştırmak için 

örgüt tarafından planlanmış faaliyetlerdir.1 Bu yetkinlikler, başarılı bir iş performansı 

için gerekli olan bilgiyi, beceriyi ve davranışları içermektedir. Eğitimin amacı, 

çalışanların eğitim programlarında üzerinde durulan bilgi, beceri ve davranışları 

edinmeleri ve bunları günlük iş faaliyetlerinde uygulamalarıdır.2 Bir başka benzer 

tanıma göre, iş eğitimi belirli görevlerin etkili şekilde yürütülmesi için gerekli olan 

bilginin ve becerilerin, kavramların ve tutumların öğretim ve uygulama yoluyla 

edinilmesini sağlamaktır.3 

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, işyeri ve iş ile ilgili tehlikelerin, alınması 

gereken önlemlerin, işin doğru ve güvenli biçimde yapılması için uyulacak kuralların 

öğretildiği, çalışanların yeterli sağlık ve güvenlik düzeyine ulaşmaları amacıyla 

düzenlenen eğitimdir.4 Aynı zamanda eğitim, potansiyel tehlikeler hakkında 

çalışanlara gereken bilgiyi nasıl edinecekleri konusunda yol gösterebilir. Tehlike 

kontrol programı uygulamalarında, işyeri güvenliğini iyileştiren örgütsel değişiklerde 

çalışanların ve yöneticilerin daha aktif şekilde yer almaları, eğitim yoluyla 

sağlanabilir.5 Eğitim uygulamaları, öğretme ve pratik yaptırma yanında bazen 

etkinliğin artırılması için hedef belirleme gibi ek bileşenleri içerebilir.6 

                                                 
1 A. Noe Raymond, Employee Training and Development, 5th Ed., New York, NY, McGraw-Hill, 

2010, p.5. 

2 A.e. 

3 Alexander Cohen, Michael J. Colligan, Assessing Occupational Safety and Health Training: A 

literature review, Cincinnati, DHHS (NIOSH) Pub., 1998, p.11. 

4 A.e.; ILO, “155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme”, (Çevrimiçi) 

http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377299/lang--tr/index.htm, 18 

Haziran 2016.  

5 Lynda Robson v.d., A systematic review of the effectiveness of training & education for the 

protection of workers, Cincinnati, NIOSH, 2010, p.4. 

6 A.e. 

http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377299/lang--tr/index.htm,
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Eğitim ve öğretim arasındaki ayrım açık değildir ve bu konuda evrensel bir 

mutabakat da yoktur.7 Bazıları için, açık şekilde uygulamalı ve aktif katılımlı 

programlar eğitim olarak nitelendirilebilir. Diğerleri için kapsam daha geniştir ve 

uygulama içermeyen programlar da eğitim olarak kabul edilir. Bazı kaynaklara göre, 

genellikle eğitim özellikle bilinmesi gereken üzerine odaklanır.8 Öğretim ise eğitimin 

hedeflerini içeren daha uzun vadeli bir süreçtir. Belli bir bilginin neden bilinmesi 

gerektiği üzerinde durur. Öğretim sunulan bilgi ve becerinin bilimsel temellerine 

vurgu yapar. Eğitim de öğretim de öğrenmeye, yani bilgilenme ve tecrübe yoluyla 

bilgiyi ve davranışı değiştirme sürecine sebep olur.9  

Endüstri psikolojisi alanındaki araştırmacılar eğitimi, gelişmeyle beraber 

değerlendirip, “eğitim ve gelişme” kavramını kullanmaktadırlar. Eğitim ve gelişme 

(E&G) kavramı, organizasyon tarafından yürütülen, organizasyon üyelerinin bilgi, 

yetenek ve tavırlarında nispeten daimi değişikliklerle sonuçlanan sistematik süreç 

şeklinde tanımlanmıştır.10 Daha açıklayıcı olunursa, eğitim acil ihtiyaçlara veya kısa 

vadede gerçekleştirilecek iş ve rol gerekliliklerine binaen bilgi, yetenek ve tutumların 

edinilmesi için yürütülen faaliyetlerdir. Gelişme ise, acil veya kısa vadede kullanımı 

gerekmeyebilecek niteliklerin ve yetkinliklerin kazanımını sağlayan aktivitelerdir.11 

Endüstri/organizasyon psikolojisi araştırmalarını, deneysel ve bilişsel psikoloji 

alanında ortaya konulan daha geniş öğrenme teorileri yönlendirmektedir.12 Örneğin 

genel psikoloji alanında davranış esaslı öğrenme modellerini, endüstri/organizasyon 

psikologları tarafından öngörülen benzer davranışsal yaklaşımlar takip etmiştir.13 

                                                 
7 A.e. 

8 Thomas N. Garavan, “Training, development, education and learning: different or the same?”, Journal 

of European Industrial Training, Volume:21, Issue:2, 1997, pp. 41-42  

9 A.e. 

10 Kurt Kraiger, Satoris S. Culbertson “Understanding and Facilitating Learning: Advancements in 

Training and Development”, Handbook of Psychology, Volume 12: Industrial and Organizational 

Psychology, Ed. by: Neal W. Schmitt, Scott Highhouse, Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, 

Inc., 2013, p.244. 

11 A.e. 

12 Kurt Kraiger, J.Kevin Ford, Eduardo Salas, “Integration of cognitive, skill-based, and affective 

theories of learning outcomes to new methods of training evaluation”, Journal of Applied Psychology, 

Vol.78, No.2,1993, p.313. 

13 Kraiger, Ford, Salas, a.y. 
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2.2. ÇALIŞAN EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ GELİŞİMİ 

1950’lerde ve 1960’ların başlarındaki eğitim araştırmaları genel öğrenme 

prensiplerine odaklanmıştır. Bu araştırmaların çoğunluğu ordular tarafından 

desteklenmiş, psikomotor (istemli kas hareketleri) görevlerin öğrenilmesini 

laboratuvar şartlarında incelemiştir.14 Öğrenme prensiplerinin birçoğu Gagne’nin bir 

makalesinde15 özetlenmiştir. Makalede ordu eğitiminin etkinliğinin geliştirilmesi için 

öngörülen öğrenme ilkeleri açıklanmıştır. Gagne’ye göre esas olan becerinin edinimini 

ve uygulamaya aktarımını sağlayan öğrenmedir. Eğitimin öğeleri ile becerinin 

aktarılacağı uygulamadaki şartlar arasındaki özdeşlik, etkili bir eğitimin ana 

unsurudur. Gagne belirttiği öğrenme prensiplerinin etkin öğrenme için gerekli 

olduğunu, fakat sadece bu prensiplerin uygulanmasının yetmeyeceğini ifade etmiştir. 

İhtiyaç analizine ve eğitim tasarımına daha fazla önem verilmesi gerektiğine vurgu 

yapmıştır.16 1960’lardan 1990’lara kadar, çalışan eğitimi sahasındaki araştırmalarda 

önemli ölçüde düşüş görülmüş, bununla beraber araştırma konuları genel öğrenme 

prensiplerinden, yeni öğretim yaklaşımlarına kaymıştır. Ortaya konulan belirli öğretim 

metotları çoğunlukla davranış esaslı öğrenme yaklaşımına yöneliktir.17 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, işyeri eğitiminin etkinliği konusunda önemli 

teorik modeller geliştirilmiştir. Bu teorik katkılar, eğitim bilimi alanına mikro ve 

makro düzeyde çok disiplinli bir anlayış getirmiştir. Araştırmacılar artık eğitimi 

etkileyen ve eğitimden etkilenen organizasyonu çoklu seviyede (bireysel, ekip veya 

birim, bir bütün olarak organizasyon) ele almaktadır.18 Eğitim bilimi çeşitli 

disiplinlerce incelenmekte, alanda geniş bir bilgi ve deneyim birikimi oluşmaktadır. 

Eğitim alanındaki önemli teorik gelişmelerden biri de eğitimin aktarımıyla 

ilgilidir. Öğrenilenin uygulamaya aktarımı, bir görevin öğrenilmesinin ikinci görevin 

                                                 
14 Kurt Kraiger, “Perspectives on Training and Development”, Handbook of Psychology, Eds. by: W. 

C. Borman, D. R. Ilgen, R. J. Klimoski, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 2003, p.172. 

15 Robert M. Gagne, “Military training and principles of learning”, American Psychologist, Vol.17, 

No.2, 1962, pp. 83-91. 

16 Gagne, a.g.e. 

17 Kraiger, a.g.e., p.172 

18 Eduardo Salas v.d., “The Science of Training and Development in Organizations: What Matters in 

Practice”, Psychological Science in the Public Interest, Volume:13, Issue:2, 2012, p.77. 

http://journals.sagepub.com/toc/psia/13/2
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öğrenilmesini kolaylaştırması açısından bilişsel psikoloji sahasında özel bir anlam 

taşımaktadır.19 Ancak eğitim alanında aktarım, eğitimde öğrenilenin, eğitim sonrası 

işyerinde ve işte uygulanmasını ele alır. Sonraki iş performansını etkileyen unsur 

olarak değerlendirilir. Yani eğitim aktarımı, eğitimdeki öğrenme skorlarıyla işteki 

performans ölçütleri arasındaki korelasyonla tahmin edilebilir.20 Bir örgütün aktarım 

sağlanmadan eğitim yatırımından somut fayda elde etmesi zordur. Uygulamacı 

araştırmacılar esas olarak eğitimin işe aktarımının ne ölçüde sağlandığı ve aktarımın 

nasıl geliştireleceği üzerinde durmuşlardır.21 

1988 yılında eğitim sürecinin işe aktarımını açıklayan önemli bir model 

geliştirilmiştir. Modelde, eğitim tasarım özellikleri, eğitilen nitelikleri ve çalışma 

çevresi arasındaki etkileşimler ortaya konularak, öğrenilenin uygulamaya aktarımı 

incelenmiştir.22 Model, eğitim ve aktarım yöntemlerinin etkisine yönelik yapılan 

birçok deneysel çalışmada esas alınmıştır.23 Daha sonraki yıllarda bilişsel 

psikolojideki öğrenme ve aktarım araştırmaları ile uygulamada eğitimin aktarımı 

arasındaki açık bağlantılar ortaya konulmuştur.24 Bu araştırmalar, teoriyi sadece 

eğitimin aktarımı konusuna genişletmemiş, organizasyon seviyeleri (birey, 

takım/birim, tüm organizasyon) ile eğitim sırasında ve sonrasında işte öğrenme 

ilişkisine dikkat çekmiştir. Eğitimin etkilerini inceleyen modellerde, eğitim faaliyetleri 

ile organizasyon özellikleri arasındaki ilişkiye vurgu yapılmıştır. Önceki eğitim 

modelleri sadece eğitim ihtiyaçlarını, eğitim tasarımını ve uygulamalarını belirleyen 

süreçleri açıklayıp, bunların ilişkilerini incelemiştir. Çok sayıda modern araştırma ise 

eğitimin etkililiğine ve etkinliğine tesir eden birçok faktörü dikkate almıştır. İncelenen 

                                                 
19 Salas v.d., a.y. 

20 A.y. 

21 Salas v.d., a.g.e., p.78. 

22 Timothy T Baldwin, J. Kevin Ford, “Transfer of training: A review and directions for future research”,  

Personnel Psychology, Vol. 41, No.1, Spring 1988, pp.63-105 

23 Rebecca Grossman, Eduardo Salas, “The transfer of training: What really matters?”, International 

Journal of Training and Development, No:15, 2011, p.104. 

24 Salas v.d., a.g.e., p.78 
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bu faktörlere; dikey aktarım süreçleri, eğitim motivasyonu, bireysel farklılıklar, 

performans ölçümü örnek olarak verilebilir.25 

Sistem yaklaşımı eğitim alanında 1970’lerden itibaren etkisini göstermeye 

başlamış, öğretim tasarımı ile ilgili açıklayıcı modeller geliştirilmiştir. Tüm eğitim 

süreçlerine ve içeriğe bütüncül yaklaşım getiren modeller, Öğretim Sistemleri 

Tasarımı (ÖST) olarak adlandırılan modelin yaygınlaşmasında rol oynamıştır.26 ÖST, 

eğitim planlama ve geliştirme sürecini, eğiticiyi, eğitileni, eğitim araçlarını, öğrenme 

ortamını vb. öğeleri bir sistem olarak ele alır. Böylece bize bu süreçteki farklı işlevleri 

ve işlevlerin birbirleriyle nasıl etkileştiklerini tanımlama fırsatı verir. Temel modelin 

anlaşılması kolay ve neredeyse her eğitim programında uygulanması mümkündür.27 

Orijinal ÖST modeli eğitime ihtiyaç duyulduğu savıyla sürece başlamaktadır. Bu 

yüzden, analiz aşamasının başlangıç noktası iş ve görev analizidir. Süreçteki son 

noktalar ise eğitilenlerin davranışlarının değerlendirilmesi ve gerekirse eğitim 

programının revize edilmesidir. 

Birçok biçimsel ÖST modeli bulunmakla beraber, neredeyse tüm ÖST 

modelleri esas olarak beş aşamalı ADDIE (Analysis, design, develop, implement, 

evaluate) sürecini kullanır.28 ADDIE, Analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve 

değerlendirme kelimelerinin İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşan bir 

kısaltmadır. ADDIE’nin esas amacı öğretilenin yapılan işle uygunluğunu sağlayarak 

eğitimin etkinliğini ve verimliliğini arttırmaktır. Beş adımlı ADDIE modeli, mevcut 

çalışma sisteminin analizini, öğretim ve eğitim gerekliliklerini tanımlamayı, amaçları 

geliştirmeyi, öğretimi planlamayı, geliştirmeyi ve geçerliliğini teyit etmeyi ve son 

olarak da öğretimin yürütülmesini ve değerlendirmesini içerir.29  

 

 

                                                 
25 Salas v.d., a.y. 

26 Scott G. Chaplowe, J. Bradley Cousins, Monitoring and Evaluation Training: A Systematic 

Approach, y.y., SAGE Publications, 2016, p.5.  

27 Donald Clark, “ISD as a Design Science”, (Çevrimiçi) 

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/isd/design_science.html, 5 Mayıs 2016.  

28 Clark, a.y. 

29 W. Clayton Allen, “Overview and Evolution of the ADDIE Training System”, Advances in 

Developing Human Resources, Vol.8, No.4, November 2006, pp. 432-433. 

http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/isd/design_science.html
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2.3. EĞİTİM PROGRAMLARININ TEMEL ÖĞELERİ 

Genel eğitim literatürünü özellikle iş eğitimini araştıran otoriter isimler, 

ADDIE ve diğer modelleri esas alarak etkin bir eğitim programı için kritik olan öğeleri 

belirlemişlerdir.30 Bu öğeler aşağıda açıklanacaktır. OSHA’nın mecburi olmayan 

rehberlerinde, aynı öğelerin çoğu İSG eğitimi çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

2.3.1. İhtiyaç Değerlendirmesi 

İhtiyaç analizi bireysel, ekip ve organizasyon temelli eksikliklere bağlı olarak 

eğitim gerekliliklerini tanımlamak ve belirlemek için kullanılan sistematik bir 

süreçtir.31 Başarılı bir eğitim programı eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmekle başlar. 

Bir organizasyon, çalışanların işlerini yaparken neleri bilmeleri ve yapabilmeleri 

gerektiği konusunda bilgi sahibi olmalıdır. İhtiyaç analizi üç veya daha fazla seviyede 

analizi gerektirir; örgütsel seviyede (örgütün amaçları ve ihtiyaçları), görev 

seviyesinde (görevin yürütülmesi için gereklilikler: iş analizi), bireysel seviyede (iş 

için gerekli bilgi ve yetenekler).32 Ayrı bir analiz de demografik özellikler için 

yapılabilir (Özel demografik gruplar için eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi).33 

Örgütsel seviyede yapılan analizde, başlangıç noktası şirket veya örgüt 

planıdır.34 Her organizasyonun bir planı vardır. Bu plan genel stratejik bir ifadeye bağlı 

olabilir. Belirlenmiş örgüt amaçları planı şekillendirebilir veya ayrıntılı planlar 

kapsamlı kılavuzlarda belirtilebilir. Bazı örgütlerde, yazılı bir plan bulunmayabilir 

ancak sadece üst yöneticilerin kafasında da olsa her organizasyonun bir planı vardır. 

                                                 
30 Ron Riggio, Introduction to Industrial and Organizational Psychology, New Jersey, Pearson 

Education, 2012, p.167. 

31 Eric A. Surface, “Training needs assessment: Aligning learning and capability with performance 

requirements and organizational objectives”, Eds. by: M. A. Wilson vd., The handbook of work 

analysis: Methods, systems, applications and science of work measurement in organizations, New 

York, Routledge/Taylor & Francis Group, 2012, p.437.; Jean Barbazette, Training Needs Assessment: 

Methods, Tools, and Techniques, San Francisco, CA, Pfeiffer, 2006, p.6.  

32 Riggio, a.g.e., p.167. 

33 A.e. 

34 Richard Palmer, “The Identification of Organizational and Individual Training and Development 

Needs”, Human Resource Development: Learning, Education and Training for Individuals and 

Organizations, Edited by John P Wilson, London, Kogan Page, 2005, p.12. 
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İhtiyaç analizi çalışması için bu plan bir başlangıç noktasıdır.35 İhtiyaç analizi örgütün 

stratejik önceliklerini, kültürünü, normlarını, kaynaklarını, sınırlarını ve eğitim için 

desteğini araştırmalıdır.36 Şirketin stratejilerine uygun, doğru eğitimin verilmesi ve 

ortamın başarılı bir eğitim sağlayacak şekilde hazırlanması için bu analiz yapılmalıdır. 

Görev seviyesinde eğitim ihtiyacını bir işe özgü görevlerin yapılabilmesi için 

ihtiyaç duyulan bilgi, yetenek ve tutum gereklilikleri belirler.37 Bu gereklilikler genel 

olarak iş analizi süreci yoluyla tanımlanır. Pearn ve Kandola on sekiz iş analizi 

metodunu tartışmıştır.38 Bu metotlar oldukça basit ama zaman alıcı olan işi yapanı 

gözlemlemeden karmaşık teknik analiz yöntemlerine kadar geniş bir spektrumda yer 

alır. 

Bireysel temelli ihtiyaçlar analizinin iki unsuru vardır. Birincisi işin 

performans ölçütleri belirlenmelidir. Bu, iş analizi yoluyla saptanır. İkincisi 

performans ölçütlerine göre performansın değerlendirilmesidir. Arzulanan veya 

beklenen performansla mevcut performans arasındaki fark eğitim açığıdır.39 

Örgüt, iş ve birey seviyesinde yapılan üç seviyeli ihtiyaç analizi, hangi 

çalışanın hangi alanda veya konuda eğitime ihtiyaç duyduğunun belirlenmesinde 

yardımcı olabilir ve özel eğitim tekniklerinin geliştirilmesi için bilgi sağlar. Etkin 

eğitim programları tek seviyeye odaklanan analiz yerine, üç veya daha fazla seviye 

esas alınarak yapılan ihtiyaç analizine göre şekillenmelidir.40 

                                                 
35 Palmer, a.y. 

36 Salas v.d. a.g.e., p.81. 

37 Riggio, a.g.e., p.168. 

38 Michael Pearn, Rajvinder Kandola, Job analysis: a practical guide for managers, London, Institute 

of Personnel Management, 1988. 

39 Palmer, a.g.e., p.130. 

40 Cheri Ostroff, J.Kevin Ford, “Assessing training needs: Critical levels of analysis”, Training and 

Development in Organizations, Ed. by: Irwin Goldstein vd., San Francisco, Jossey-Bass, 1989, pp.37-

38. 
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2.3.2. Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi 

İhtiyaç analizi, eğitim programlarının amaçlarının tespiti için gerekli bilgiyi 

sağlar. Eğitim alanın eğitim sonrası neyi yapabilmesinin veya başarabilmesinin 

gerektiği belirlenmelidir.41  

Eğitimin planlanmasında en önemli unsur eğitimin amaçlarının tespit 

edilmesidir. Aksi takdirde, kaynakların aşırı şekilde israfı, etkinliğin ölçülememesi, 

hatta eğitimin olumsuz etkileri dahi söz konusu olabilir. Eğitim amaçları; programın 

tasarımında,  eğitim stratejilerinin ve tekniklerinin seçiminde yol göstermesi açısından 

da önemlidir. Eğitim etkinliğinin veya etkililiğinin değerlendirilebilmesi için özel ve 

ölçülebilir amaçların belirlenmesi gerekmektedir.42 Açıkça tanımlanan hedefler, 

eğitilenlere hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli olan tutum ve davranışlar konusunda 

yol gösterir.43 Tecrübelerle görülmüştür ki, net amaçların belirlenip, açıklanması her 

seviyede öğrencinin kendi açısından durumunu değerlendirip, gelişme yolunda daha 

iyi kararlar almasını sağlar.  

İyi belirlenmiş eğitim hedefleri aşağıdaki unsurları içermelidir:44 

Performans: Öğrenenin neyi yapabilme becerisi kazanacağını tanımlamalıdır. 

Durum: Performansın ortaya çıkması için gereken önemli koşulları 

açıklamalıdır. 

Ölçü: Kabul edilir performansın ölçülebilir en az bir özelliği belirlenmelidir. 

 

                                                 
41 Irwin Goldstein, J.Kevin Ford, Training in organizations: Needs assessment, development, and 

evaluation, 4th Ed., Belmont, CA:Wadswort, 2002, p.17. 

42 Riggio, a.g.e., p.169. 

43 Raymond, a.g.e., p.146. 

44 Robert F. Mager, Preparing Instructional Objectives: A Critical Tool in the Development of 

Effective Instruction, Atlanta, Center for Effective Performance, 1997, pp.51-52. 
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2.3.3. Eğitim İçeriğinin Belirlenmesi 

Eğitimin içeriği eğitimin amaçlarına göre belirlenir. İçerik, saptanan 

davranışsal amaçlara ulaşılabilmesi için eğitilen tarafından edinilmesi gereken bilgiyi 

veya beceriyi kapsar.45 

İçeriğin, işin gereklilerini, taleplerini bilen kişiler tarafından belirlenmesi 

kullanılan en yaygın yaklaşımdır. Bunun dışında, problem çözme alıştırmalarıyla veya 

bir işin yapılmasında görülen hatalara dayanılarak içerik saptanabilir. İçerik 

belirlenirken, içerik konularının hangi sırayla eğitimde yer alacağı da tespit 

edilmelidir. Eğer konu sıralaması açık bir şekilde yapılmazsa, eğitimin amaçları da 

içerik de yeterli düzeyde anlaşılamaz.46 

Genel olarak içerik tayininde ve planlamasında, basitten karmaşığa, bilinenden 

bilinmeyene ilerleme gibi genel sıralama kuralları kullanılır.47 Eğitim konularının ve 

konu önceliklerinin belirlenmesinde, görev analizlerinden elde edilen verilerden 

yararlanılabilir. Örneğin daha karmaşık işlerin analizinde kullanılan bilişsel görev 

analizi teknikleri, görev için gereken kavramsal ve uygulamaya dönük bilgiler, 

dolayısıyla uygun içerik hakkında doğru ve faydalı veriler sağlamaktadır.48 Eğitim 

yöneticisi veya eğitici, eğitim müfredatının her unsurunu, paydaşların da görüşünü 

alarak, uygunluk ve uygulanabilirlik açısından değerlendirmelidir. Hedefe ulaşmak ve 

eğitilenlerin ihtiyaçlarına karşılık vermek için mutlak surette gerekli olan konular 

içerikte yer almalıdır. Görev analizinde kullanılan zorluk, önemlilik ve sıklık 

derecelendirme ölçüsü eğitim ihtiyaç analizi için kullanılan yararlı bir araçtır.49 

Ayrıntılı şekilde yapıldığında, eğitim müfredatının belirlenmesi için doğru bilgi sağlar. 

                                                 
45 John P. Campell, Nathan R. Kuncel, “Individual and Team Training”, Ed. by Neil Anderson v.d., 

Handbook of Industrial, Work & Organizational Psychology: Volume 1, London, SAGE 

Publications Ltd, 2001, p.285. 

46 Campell, Kuncel, a.g.e., p.286. 

47 Roger Buckley, Jim Caple, The Theory and Practice of Training, Sixth Ed., London, Kogan Page, 

2009, p.133. 

48 Buckley, Caple, a.g.e, p.278. 

49 Keren Mishra v.d., “Knowledge Reuse: CE2-Focused Training.”, Practical Aspects of Knowledge 

Management: 4th International Conference, Edited by: Dimitris Karagiannis, Ulrich Reimer Pakm 

Vienna, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co., 2002, pp.601-605. 
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2.3.4. Bireysel Farklılıkları Değerlendirme 

Genel eğitim literatürüne göre, etkin eğitim için eğitilenlerin özellikleri ve 

nitelikleri dikkate alınmalıdır.50 Formel eğitim durumu, yetenek seviyesi gibi bireysel 

farklılıklardan başka, eğitilenlerin iş performanslarını veya öz yeterliliklerini 

geliştirme bakımından eğitim programlarına bakış açıları değişik yaklaşımlar için yol 

gösterir.51 Verilecek eğitimin türü ve düzeyi belirlenirken, işe yeni başvuran veya 

başlayan işçi ile aynı göreve atanan eski ve tecrübeli işçi arasındaki farklılıklar dikkate 

alınmalıdır. 

Daha uzun yaşam beklentisi, farklılaşan işle ilgili beklentiler ve değerler, 

yaşanan ekonomik sıkıntılar yaşlanan bir işgücüne sebep olmuştur. Emekliliklerini 

erteleyen çalışanların veya işgücüne yeniden katılan yahut da köprü işlerde (kariyerle 

emekliliği bağlayan işler) yaşlı çalışanların istihdama katılım oranını yükseltmiştir.52 

OECD ülkelerinde, 2000-2012 yılları arasındaki 55-64 yaş grubununun istihdama 

katılım oranlarında genel bir artış görülmektedir. Avustralya’da 2000 yılında %46,2 

olan istihdama katılım oranı, 2012’de %61,4’e; Avusturya’da %28,3’den %43’e; 

Almanya’da %37,6’dan %61,5’e; Hollanda’da %37,6’dan %58,6’ya; ABD’de 

%57,8’den %60,7’ye; AB 21 ülkelerinde %36,5’ten %49,3’e; Avrupa genelinde bu 

oran %37,1’den %48,7’ye ve OECD ülkelerinde ortalama yüzde %47,6’dan %55,6’ya 

yükselmiştir.53 Yunanistan, Portekiz ve Türkiye’de ise 55-64 yaş grubunun istihdam 

oranı azalmaktadır. 2000 yılında Yunanistan’da %39 olan yaşlı istihdamı oranı, 

2012’de %36,4’e ve Türkiye’de %36,4’ten %31,9’a düşmüştür.54 

                                                 
50 Sırrı Akbaba, “Eğitimde Motivasyon”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 13, 2006, 

s.346-348. 

51 Salas v.d., a.g.e, pp.82-85 

52 Margaret E. Beier, “Age and learning in organizations”, International Review of Industrial and 

Organizational Psychology, Ed. by: Gerard P. Hodgkinson, J. Kevin Ford, West Sussex, Vol.23, John 

Wiley & Sons, 2008, p.84. 

53 Serap Özen, Çağlar Özbek, “Çalışma Yaşamında Yaşlılık: Yaşlı Çalışanlar ve İnsan Kaynakları 

Uygulamaları”, Çalışma ve Toplum, Sayı:53, 2017/2, s.555. 

54 A.e. 
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İstihdama katılım oranlarındaki yükselişle beraber yaşlı çalışanların eğitimi 

artan şekilde ilgi görmeye başlamıştır.55 Yaşlanmayla bilişsel performansın ve eğitim 

başarısının düştüğü dikkate alınmalıdır. Meta analizler, genel itibarıyla yaşın eğitim 

performansıyla negatif, eğitime ayrılan zamanla pozitif korelasyona sahip olduğunu 

ortaya koymuştur. Bu bulgular ışığında yaşlıların eğitiminde iki taktiksel yaklaşımın 

öngörebileceği belirtilmiştir:56 Yaşı klasik yetenek-muamele etkileşimi çerçevesinde 

bir bireysel farklılık olarak değerlendirmek, yaşlılara daha uzun süreli eğitimler 

sağlamak ve/veya eğitimlerde kendi tempolarıyla ilerleme imkânı vermek.  

2.3.5. Eğitim Yöntemlerinin ve Koşullarının Belirlenmesi 

2.3.5.1. Yöntemler 

Araştırmacılar ve uygulamacılar, eğitim metotlarını çeşitli ölçütlere göre 

sınıflandırmışlardır. Öne çıkan sınıflama ölçütleri, aktif veya pasif eğitim (öğrenme), 

öğrenme veya öğretme merkezli eğitim, eğitenle eğitilenin etkileşim derecesi, eğitimle 

meşguliyet derecesidir.57  

Aktif öğrenme yaklaşımları; eğitileni soru sorma, araştırma, geri bildirim 

isteme, potansiyel sonuçları yansıtma konusunda cesaretlendirerek, bilginin 

edinilmesini kolaylaştırır. Aktif öğrenme yaklaşımı kişiye kendi öğrenim sürecini 

kontrol etme imkânı verir. Öğrenmede önemli kararların (eğitim faaliyetlerini seçme, 

süreci izleme ve yargılama) alınmasında ana sorumluluk öğrenene aittir.58 Pasif 

yaklaşımlar ise öğrenenin kontrolünü sınırlandırır, eğitim eğiticinin veya bilgisayar 

programının kontrolündedir. Aktif öğrenme kişinin daha etkili bir performans için bir 

göreve ilişkin kuralları, ilkeleri ve stratejileri keşfettiği tümevarımcı öğrenmeyi 

geliştirir. Pasif yaklaşımlarda ise kişinin bilgiyi dış kaynaklardan kendisine aktarılması 

                                                 
55 Salas v.d. a.g.e., p.82. 

56 Salas v.d., a.g.e., p.85. 

57 Robson v.d, a.g.e., p.4. 

58 Bradford S. Bell, Steve W. J. Kozlowski, “Active Learning: Effects of Core Training Design Elements 

on Self-Regulatory Processes, Learning, and Adaptability”, Journal of Applied Psychology, Vol.93, 

No.2, 2008, p.297. 
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sonucu edinmesi anlayışı hâkimdir.59 Aktif öğrenme, bilginin ilk kez karşılaşılan 

şartlara uyarlanabilmesi konusunda ders verme ve video izletme gibi pasif 

yaklaşımlara göre daha etkin sonuçlar verir. Nispeten düşük motivasyonlu ve az 

yetenekli öğrenciler de bu yaklaşımdan daha çok yararlanırlar.60 

Araştırmacılar birçok aktif öğrenme yaklaşımı geliştirmiştirler. Bunlardan öne 

çıkan üç özel aktif öğrenme yaklaşımı: Hata yönetimi, uyarlanabilir rehberlik, öz 

denetim eğitimleridir.61  

Hata yönetimi, eğitilenlerin hatadan kaçınmasını istemeyen, aksine onları hata 

yapmaya teşvik eden bir yaklaşımdır. Eğitilenlerin hataya sebep olan unsurları aktif 

bir şekilde hata yaparak öğrenmeleri esasına dayanır. Eğitilenler hataların sebeplerini 

ve hatalardan kaçınma stratejilerini bu yolla daha iyi anlarlar. Hatadan kaçınmayı 

benimsemiş geleneksel eğitimlere göre daha etkili olduğu belirlenmiştir.62 

Uyarlanabilir rehberlik yaklaşımında baskın olarak teknoloji destekli eğitim 

kullanılır. Yöntemde, eğitilenlere öğrenme sürecinde araştırma ve aktif katılım imkânı 

sağlanırken, öğrenme kararlarına yardımcı olmak için tanımlayıcı ve yorumlayıcı 

bilgiler verilir.63 Bu yolla, eğitilenlere kendi öğrenim süreçlerine hâkim olma imkânı 

verilirken, başarıya ulaşmaları için bilgi sağlanarak, rehberlik edilir. Ayrıca, eğitilene 

gelişim için geleceğe dönük kılavuzluk yapılarak, eğitimde öz denetim arttırılır.64  

Öz denetim süreçleri, görevler yerine getirilirken çalışanın kendisini 

izlemesini, bilinçli kontrolle performans odaklı dikkatin gelişimini sağlar.65 Yapılan 

                                                 
59 A. Noe Raymond, Alena D.M. Clarke, Howard J. Klein, “Learning in the Twenty-First Century 

Workplace”, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, Vol.1, 

March 2014, pp.249-251. 

60 Bell, Kozlowski, a.g.e., p.297. 

61 Bell, Kozlowski, a.g.e., p.297. 

62 Nina Keith, Michael Frese, “Self-Regulation in Error Management Training: Emotion Control and 

Metacognition as Mediators of Performance Effects”, Journal of Applied Psychology, Vol. 90, No. 4, 

2005, pp.677-691. 

63 Bradford S. Bell, Steve W. J. Kozlowski,, “Adaptive Guidance: Enhancing Self-Regulation, 

Knowledge, and Performance in Technology-Based Training”, Personnel Psychology, Vol.55, No.2, 

2002, pp. 268-269. 

64 Bell, Kozlowski, a.y. 

65 Bell, Kozlowski, “Adaptive Guidance: Enhancing Self-Regulation”, p.269. 
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çalışmalar, öz denetimi yükseltmenin bilgi kazanımına yardımcı olduğunu ortaya 

koymuştur. Örneğin öz denetimi teşvik eden işle ilgili çevrimiçi eğitimin ve sanal 

laboratuvar ortamlarının birlikte kullanıldığı bir programın, eğitilenlerin teorik 

bilgilerini ve yordamlarını kısa sürede geliştirdiği bulunmuştur. Bu program ile 

performansta sağlanan ilerlemelerin, öz denetimin harekete geçirilmediği 

programlarda kazanılan gelişmelere göre daha kalıcı olduğu görülmüştür.66  

2006 yılında İSG’de eğitim metotlarına ilişkin faydalı bir meta-analiz çalışması 

yayımlanmıştır.67 Analize göre, bilgi seviyesi artışı ve kazalarda, yaralanmalarda, 

hastalıklarda azalma, çalışanın eğitime katılım derecesine bağlıdır. Davranışsal 

modellemeyi, önemli oranda uygulamayı ve diyaloğu içeren eğitimlerin diğer 

yöntemlerin uygulandığı eğitimlerden daha etkili olduğu belirtilmiştir. Burke ve 

arkadaşları bu bulguların, daha yeni ama pasif olan bazı bilgisayar destekli, videolu ve 

uzaktan öğrenim metotları için de geçerli olduğunu dile getirmişlerdir.68 

Gelişmiş eğitim yaklaşımları, öğrenme ve öğrenilenin işe aktarımı 

süreçlerinde, eğitilenlerin sürece katılımlarının gerekli olduğunu vurgularlar. Bu 

katılımın, bilgi ve yetenekler geliştirilirken meslektaşlarla ve eğiticilerle diyalog, 

davranış odaklı iç gözlem ve iç düzenleme yoluyla gerçekleştirilmesi önerilmektedir.69 

Eğitim yöntemleri, eğitimin amaçları ve ustalığa götüren süreçle ilgili ve uyumlu 

olmalıdır. Eğer sorun çözmede yeteneklerin geliştirilmesi amaçlanıyorsa, öğretim 

yaklaşımı ezbere dayanmayan düşünme ve muhakeme etme yetenekleri üzerinde 

durmalıdır. 

                                                 
66 Traci Sitzmann v.d.,“A multilevel analysis of the effect of prompting self-regulation in technology-

delivered instruction”, (Çevrimiçi) http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/articles/394/, 01 Ağustos 

2017. 

67 Michael J Burke v.d., “Relative effectiveness of worker safety and health training methods”, 

American Journal of Public Health, No:96, 2006b, pp.315-324.  

68 Burke v.d., a.y. 

69 Michael J. Burke, Caitlin E. Smith Sockbeson, “Safety Training”, Handbook of the Psychology of 

Occupational Safety and Workplace Health, Ed. by Sharon Clarke, Tahira M. Probst, Frank 

Guldenmund, Jonathan Passmore, New Jersey, John Wiley & Sons, Ltd, 2016, pp.327-356.  

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/articles/394/
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2.3.5.2. Koşullar 

2.3.5.2.1. Eğitim Mekânı 

Değişik öğrenme türleri değişik nitelikte mekânlar gerektirir. Örneğin, derin 

düşünce ve murakabe gerektiren durumlarda sessiz ve sakin mekânlar uygundur. Eğer 

eğitim uygulama ve hareket gerektiriyorsa, geniş boş alanlara sahip mekânlar tercih 

edilir. Teknolojik araçların kullanıldığı bilgisayar destekli eğitim, uzaktan eğitim gibi 

metotlar için kullanılan sınıfların tasarımı farklı olacaktır. Yine de eğitim mekânlarının 

özellikleri için genel kriterler bulunmaktadır. Eğitim mekânları üzerine yapılan 

araştırmalara göre, izole edilmiş, uygun aydınlatma, havalandırma ve termal kontrol 

şartlarına sahip, bilgisayar donanımına ve esnek kullanıma uygun sınıflar tercih 

edilmelidir.70  

2.3.5.2.2. Eğitici 

Eğitim içeriğini aktaran eğitimci, etkin bir eğitim programı için kilit roldedir. 

Eğitimin nihai yatırım getirisinde eğiticinin etkinliği önem arz etmektedir.71 İyi bir 

eğiticinin, eğitim programıyla ilgili plan yapması, hazırlanması, öğrenenleri 

cesaretlendirip, onlarla duygudaşlık kurması gerektiği belirtilmektedir. Eğitici 

yalnızca bilgi ve beceri öğreten kişi değil, aktif iletişimci, pro aktif düşünen, eğitim 

amaçları ile örgütün stratejik boyutunu beraber değerlendirebilen kişidir.72 

Eğitici, öğrenmenin işe transferinde önemli bir rol oynar. Eğitimin işe 

transferinin önündeki engellerden biri eğitimin tasarımındaki ve verilişindeki 

başarısızlıktır.73 Öğrenmeyi etkileme potansiyeline dayanarak sorgulayıcılığın, yetkin 

bir eğitimcinin en önemli özelliği olduğu belirtilmektedir.74 Bazı yazarlar eğitici için 

                                                 
70 Dugan Laird, Elwood F. Holton III, Sharon S. Naquin, Approaches To Training and Development, 

3rd Ed., Cambridge, Basic Books, 2003, pp.195-199. 

71 M W Galbraith, “Becoming an Effective Teacher of Adults”, Ed. by M W Galbraith, Adult Learning 

Methods, Florida, USA, Krieger Publishing Company, 1998, pp.3-19. 

72 Khawaja Fawad Latif, “An integrated model of training effectiveness and satisfaction with employee 

development interventions”, Industrial and Commercial Training, Volume:44, Issue:4, 2012, p.214. 

73 Latif, a.y.  

74 Galbraith, a.g.e., p.15. 
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en başta gelen becerinin dinleme olduğunu öne sürmüşlerdir.75 Eğiticinin dinlemeyle, 

öğrenenlerin dikkatini yönlendireceğini ve onlarla daha iyi iletişim kurarak, eğitimin 

etkinliğini artıracağı ifade edilmiştir. Öte yandan geri bildirim de en güçlü eğitici 

özelliklerinden biri olarak görülmektedir.76 

Katılımcıların öğrenmesini temin için, eğitimde bulunması gereken üç kritik 

öğe; motivasyon, takviye etme ve zihinde kalıcılığı sağlamadır. 77 Eğitici, motivasyonu 

sağlayacak hissi veya tonu tesis etmeli, uygun seviyede dikkati temin etmeli; 

hareketleriyle, beden diliyle, ders anlatımındaki tempoyla ve ses kalitesiyle görsel ve 

işitsel yönden dinamik olmalıdır. Eğitici, doğru davranış biçimlerine ve başarıya teşvik 

ederek, eğitimi takviye etmelidir. Uygulamalarla doğru şekilde iş yapmayı göstermeli, 

çağrışımları ve benzerlikleri kullanarak öğrenilenin zihinde kalmasını sağlamalıdır.78 

Ayrıca eğiticinin rahat bir öğrenme ortamı oluşturması, geri bildirimlerle 

öğrenmeye katkı vermesi önemlidir. Eğitici yeni bilgileri, fikirleri takip ederek, 

sürekli kendisini yenilemelidir. Eğitim sırasında da katılımcıların tecrübelerinden 

ve bilgi birikimlerinden yararlanmalıdır.79 

2.3.5.2.3. Eğitimin Zamanı ve Süresi 

Eğitim için en uygun zaman ve süre belirlenmelidir. Eğitim süresinin uzunluğu 

ve düzenlenen eğitim oturumlarının sayısı öğrenmeyi güçlendirir. Daha kısa süreli 

daha fazla tekrarlı eğitimlerin, aynı sürede bir veya birkaç gün içinde verilen eğitimden 

daha etkin olduğu saptanmıştır.80 

                                                 
75 Darryl Gauld, Peter Miller, “The qualifications and competencies held by effective workplace 

trainers”, Journal of European Industrial Training, Vol.28, No.1, 2004, p. 9.; Millie Abell, Soldiers 

as Distance Learners: What Army Trainers need to Know, Fort Monroe, VA, US Army 

Headquarters Training and Doctrine Command, 2000. 

76 R.J. Wlodkowski, Enhancing Adult Motivation to Learn: A Guide to Improving Instruction and 

Increasing Learner Achievement, San Francisco, CA., Jossey-Bass, 1993. 

77 Gauld, Miller, a.g.e., p.5. 

78 Gauld, Miller, a.y. 

79 Wlodkowski, a.g.e., pp.5-18.  

80 A.D. Baddeley, D.J.A. Longman, “The Influence of length and frequency of training session on the 

rate of learning to type”, Ergonomics, Vol: 21,1978, pp. 627-635. 
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Genellikle çalışanlar, eğitim faaliyetlerinin çalışma saatleri içerisinde 

gerçekleştirilmesini talep ederler. Yasalar da işyerlerindeki zorunlu eğitimlerin 

çalışma süreleri dâhilinde verilmesini ve eğitimde geçen sürenin çalışma süresinden 

sayılmasını öngörürler. Eğitici, eğitim zamanını ve süresini planlama aşamasında 

belirlemeli, eğitim süresini en etkin şekilde kullanmalıdır. Herhangi bir eğitim 

programında, dikkatlerin ve randımanın düştüğü zamanlar olacaktır. Eğitici bunu 

dikkate almalı, performansın düştüğü zamanlarda, esas ve önemli konuları 

anlatmamalıdır. 

Kişilerin vücut biyoritmine, alışkanlıklarına göre öğrenmeye açık oldukları 

zaman dilimleri farklı olabilir. Ancak, çalışanların genelde sabah saatlerinde 

öğrenmeye daha açık oldukları görülmektedir. Bunun yanında, öğle yemeğinden 

hemen sonrasının eğitim için uygun bir zaman olmadığı söylenebilir.81 

Yetişkinlerin konsantrasyon süresi de eğitim planlaması ve eğitimin 

yürütülmesi sırasında dikkate alınmalıdır. Dikkat süresi, kişilere ve birçok faktöre 

bağlı olarak değişebilmekle beraber, sağlıklı bir yetişkinin öğrenme için bir konuya 

aralıksız en fazla 15- 20 dakika odaklanabildiği belirtilmektedir.82 Bu sebepten, eğitim 

sırasında, eğitici zaman zaman boşluklar bırakmalı, katılımcılara dikkatlerini tekrar 

toplayabilmeleri için fırsat vermelidir. 

2.3.6. Eğitimi Değerlendirme 

Çalışma hayatında eğitimin öneminin artmasıyla, yapılan eğitim yatırımlarının 

verimli olup olmadığının tespiti bir gereklilik hâline gelmiştir. Eğitim 

değerlendirilmesi, eğitim amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı ve/veya amaçlara ulaşılması 

sonucu işte performans artışı sağlanıp sağlanmadığı sorularına cevap bulmak için 

gerekli verilerin sistematik olarak toplanmasıdır. 83 Değerlendirme, etkili eğitimlerin 

                                                 
81 David Leigh, Group Trainer's Handbook: Designing and Delivering Training for Groups, 

London, GBR: Kogan Page Ltd., 2006, p.24.  

82 Dianne Dukette, David Cornish, The Essential 20: Twenty Components of an Excellent Health 

Care Team, Pittsburgh, Rosedog Books, 2009, pp.72–73. 

83 Salas v.d., a.g.e., p.90. 
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devam etmesi, etkisiz eğitim programlarının geliştirilmeleri veya sona erdirilmeleri 

için organizasyonlara imkân sağlar.  

Kirkpatrick, yaygın bir şekilde kabul gören eğitim çıktılarının hiyerarşisi 

modeliyle eğitimin etkinliği çalışmaları için etkili ve önemli bir çerçeve ortaya 

koymuştur.84 Kirkpatrick sırasıyla, katılımcıların eğitime verdiği tepkilerin 

(katılımcıların eğitimden ne kadar hoşnut oldukları), öğrenmenin (ilkeler, bilgi ve 

beceriler), davranışların (çalışma davranışlarındaki değişiklikler) ve organizasyon için 

önemli sonuçların (somut eğitim çıktıları, örneğin daha fazla kâr, daha az hata vb.) 

ölçülmesini tavsiye etmiştir. Bu dört seviyeli hiyerarşik yaklaşımda, alt seviyede 

memnun edici sonuçlar alınmadan, üst seviyede değişiklik beklenmemesi 

gerekmektedir.85 Firmalarda eğitim programlarının değerlendirmesi katılımcıların 

eğitimden duydukları memnuniyetin ölçülmesiyle başlamıştır. Daha sonra 

hiyerarşideki ilk seviye faktörleri, örneğin eğitimin faydalılığı (katılımcının eğitimin 

kendisine ne kadar yarar sağladığına ilişkin inancı) ve algılanan zorluk derecesi 

değerlendirmeleri kullanılmıştır.86 Günümüzde, eğitim uygulamalarında 

Kirkpatrick’in modelinde belirtilen tüm seviyelerde ölçümler yapılmaktadır. 

Öğrenme genellikle bilginin geleneksel şekilde test edilmesiyle ölçülür. 

Ölçümler yaygın şekilde eğitimden hemen sonraki sınavlarla yapılır. Eğitimin 

üzerinden bir süre geçtikten sonra uygulanan sınavlarla bilginin kalıcılığı ölçülür. 

Eğitim sonrası simülasyonlar veya rol yapma gibi yöntemler kullanılarak bilginin 

tutum ve davranışsal yönü ölçülebilir.87 

Öğrenme ve tutum seviyesindeki değerlendirmeler, teorik ve pratik bilgiler ile 

tutum değişiklikleri üzerine odaklanır. Daha ayrıntılı bir sınıflandırmada, öğrenme ve 

tutum seviyesindeki çıktılar, bilişsel çıktılar (bilgi ve muhakeme stratejileri), beceri 

                                                 
84 Donald L. Kirkpatrick, “The Four Levels of Evaluation”, Evaluating Corporate Training: Models 

and Issues, Ed. by: Stephen M. Brown Constance, J. Seidner Kluwer, New York, New York Academic 

Publishers, 1998, pp.99-106. 

85 Kirkpatrick, a.g.e., pp.100-104. 

86 George M. Alliger, A Meta‐Analysis Of The Relations Among Training Criteria, Brooks, United 

States Air Force Research Laboratory, 1999, pp.3-4. 

87 A.e., pp. 4-5. 
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çıktıları (alışkanlık, otomatiklik vb.), duygusal çıktılar (tutumlar, motivasyon, öz 

yeterlilik vb.) olarak tasnif edilmiştir.88 

Davranışsal seviye, eğitimden sonraki işle ilgili davranışları ve performansı 

kapsar. Eğitimin işe transferinin ölçümüdür. Eğitim ile edinilen bilginin, tavır ve 

becerilerin, işle ilgili davranışlara tamamen ve uygun şekilde aktarımı sağlanmadan 

eğitimin başarıya ulaştığı söylenemez.89 Son olarak, düşen maliyetler, üretimde veya 

satışta artış, İSG eğitimleri sonrası iş kazası oranlarının düşmesi vb. örgütsel çıktılar, 

eğitim programları aracılığıyla örgütsel amaçlara ne ölçüde ulaşıldığının göstergesidir. 

Kirkpatrick’in çerçeve modeli çok sayıda araştırmaya ilham vermiş, ancak 

önemli eleştiriler de almıştır.90 Modelin basitliği çekicidir ancak aşırı genellemelere 

ve yanlış değerlendirmelere sebep olabilir. Dört seviyeli modelin teorik olarak 

sunulup, taslak bir sınıflandırma olarak kabul edilmesinin daha uygun olacağı ifade 

edilmektedir.91 Çerçevesine yöneltilen eleştirilere rağmen model uygulamacıları en 

çok etkileyen değerlendirme yaklaşımıdır.92 

Kirkpatrick’in çerçeve modeline göre, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin 

çalışanın bilgi düzeyini arttırması, güvenlik algısını, tutumlarını ve davranışlarını 

olumlu yönde etkilemesi,  son olarak da iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemesi 

beklenmelidir. Etki ve etkinlik ölçümünde bu hususlardaki değişikler 

değerlendirilebilir. 

2.4. İSG EĞİTİMİNİN KAVRAMSAL MODELLEMESİ 

Eğitimle geliştirilmesi amaçlanan çalışan özellikleri, bu özelliklerin İSG 

performansına yansımaları ve eğitim-performans ilişkisini etkileyen durumsal 

değişkenler ele alınarak İSG Eğitimi için kavramsal bir çerçeve sunulmuştur. 

                                                 
88 Kraiger, Ford, Salas, a.g.e., p.312 

89 Herman Aguinis, Kurt Kraiger, “Benefits of training and development for individuals and teams, 

organizations, and society”, Annual Review of Psychology, No.60, 2009, pp.465. 

90 Aguinis, Kraiger, a.g.e, p.464. 

91 Alliger, a.g.e., pp.1-2. 

92 Aguinis, Kraiger, a.g.e, pp.463-464. 
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2.4.1. Eğitimle Değiştirilmek İstenen Çalışan Özellikleri 

İSG eğitimiyle, çalışanda değiştirilmesi veya geliştirilmesi amaçlanan 

nitelikler iki genel başlık altında incelenebilir: İSG bilgisi ve İSG motivasyonu.93 İSG 

bilgisi, işle ilgili sağlık ve güvenlik risklerine, işin doğru ve güvenli şekilde 

yapılmasına, çalışanların hak ve sorumluklarına ilişkin bilgilerdir. Çalışanın güvenli 

davranış performansını doğrudan belirleyen bir unsurdur. Örneğin acil durumlarda 

doğru ve güvenli davranış sergileyebilmesi için çalışanın hangi durumlarda, ne şekilde 

davranacağını bilmesi ön şarttır. İSG bilgisi birçok araştırmaya konu olmuş ve bu 

bilginin bileşenleri genel olarak dört alt başlık altında toplanmıştır.94 Bunlar; temel 

bilgi ve beceriler (kimyasalların kullanımı vb.), tanıma ve farkındalık bilgi ve 

becerileri (işyerindeki tehlikeler hakkında bilgi toplama), sorun çözme ve karar verme 

becerileri (beklenmedik bir risk anında) ve güçlendirme-yetki becerileridir (toplu 

hareket etmek için işçileri güçlendirme). 

İSG eğitim programları çalışanların güvenlik motivasyonlarını da 

etkilemektedir. Güvenlik motivasyonu çalışanın, iş yaparken güvenli davranış için 

çaba sarf etmesini sağlayan güdü şeklinde tanımlanabilir.95 Güvenlik motivasyonuyla 

güvenli davranış arasında illiyet bağı vardır, yani çalışanların güvenlik motivasyonu 

arttıkça, güvenli davranış sergileme istekleri de artacaktır.96 Eğitimle edinilen bilginin, 

tutum ve inançlarda olumlu yönde değişikliklere sebep olması ve çalışanda güvenli 

davranış motivasyonunu arttırması beklenir.97 

 

                                                 
93 Burke, Sockbeson, a.g.e, p.329; MN Vinodkumar, M.Bhasi, “Safety management practices and safety 

behaviour: assessing the mediating role of safety knowledge and motivation”, Accident Analysis and 

Prevention, Vol.42, No.6, 2010, pp.2082-2093. 

94 Burke, Sockbeson, a.g.e., p.329 

95 Andrew Neal, Mark A. Griffin, “A study of the lagged relationships among safety climate, safety 

motivation, and accidents at the individualand group levels.”, Journal of Applied Psychology, Vol.91, 

No:4, 2006, p.947. 

96 C.F.Chen, S.C. Chen, “Measuring the effects of safety management system practices, morality 

leadership and self-efficacy on pilots’ safety behaviours: safety motivation as a mediator”, Safety 

Science, No:62, 2014, pp.376-385. 

97 Lynda Robson vd., “A systematic review of the effectiveness of occupational health and safety 

training”, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, Vol.38, No.3, May 2012, pp.194-

195. 
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Şekil 2.1. İSG Eğitimi için Çalışan Özellikleri, İSG Performansı ve İş Dokusu Çerçevesi 

 

Kaynak: Michael J. Burke, Caitlin E. Smith Sockbeson, “Safety Trainig”, Handbook of the 

Psychology of Occupational Safety and Workplace Health, p.328. 

İSG eğitimleri, özel durumlarla baş edebilmek için öz yeterliliği veya özgüveni 

geliştirme odaklı olabilir. Bazı eğitim programları çalışanlara davranışları hakkında 

geri bildirimde bulunarak, onları güvenli davranış için hedef belirlemeye 

yönlendirebilir. Öz yeterlilik, uygulama ve geri bildirim içeren çok oturumlu 

eğitimlerle sağlanabilir.98 Daha fazla işin daha hızlı yapılması temelli ilerleme odaklı 

yaklaşım yerine işin doğru ve görev gereklerine uygun biçimde yapılmasını esas alan 

önleme odaklı yaklaşımın işçi tarafından benimsenmesi, İSG performansının 

yükseltilmesi için gereklidir.99 

                                                 
98 Michael T. Ford, Lois E. Tetrick, “Safety motivation and human resource management in North 

America”, The International Journal of Human Resource Management, Vol.34, No.1, 2008, 

p.1476.  

99 J. Craig Wallace, Laura M. Little Amanda Shull, “The moderating effects of task complexity on the 

relationship between regulatory foci and safety and production performance”, Journal of Occupational 

Health Psychology, Vol.13, No.2, 2008, pp.101-102. 
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2.4.2. Eğitimin Etkilediği İSG Performansı Değişkenleri 

İSG performansı, tüm işlerde bireylerin, çalışan, müşteri, halk ve çevre 

sağlığını geliştirmek için gösterdikleri çabalar ve sergiledikleri davranışlar olarak 

tanımlanmaktadır.100 İSG performansı literatürde genel olarak İSG çıktıları ve güvenli 

davranış değişkenleri ile ölçülmektedir.101 Güvenli davranışın vekil göstergeleri olan 

İSG bilgisi ve çalışanın tutum ve inançları, İSG performansının ölçümünde kullanılan 

diğer faktörlerdir.102 İSG çıktılarından kasıt, iş kazaları, hastalıklar, ramak 

kalmalardır.103 Örneğin bir örgütün İSG performansı yıllık iş kazası oranları veya 

kazaların neden olduğu iş günü kayıpları ile ölçülebilir. Güvenli davranışlar, iş 

performansı ölçümlerine benzer şekilde, çalışanların sergiledikleri davranışların 

frekanslarıyla değerlendirilebilir. Güvenli davranışa dayalı ölçüm sisteminde, bir iş 

yapılırken meydana gelen iş kazalarının çoğunun sebebi olarak belirlenen en temel 

güvensiz davranışlar, davranıştan hemen önceki ve sonraki unsurlar araştırılarak, 

güvenli davranışları içeren kontrol listeleri oluşturulur. Bu kontrol listeleri 

kullanılarak, güvenli davranış sıklıkları ve İSG performansı değerlendirilir.104 Tavır 

ve inançların ölçümünde, ölçüm için kullanılan parametreler tavırlar, inançlar, 

algılanan risk, öz yeterlilik ve davranış niyetleridir. Ölçümler, genelde anketler yoluyla 

Likert Ölçeği gibi tutum ölçekleriyle yapılır.  

Güvenli davranışlar, iki temel sınıfta tanımlanmaktadır: İSG kurallarına uyma, 

İSG sistemine katılım. İSG kurallarına uyumdan kastedilen tehlikeye sebep olmayacak 

şekilde, belirlenmiş doğru ve güvenli çalışma kurallarına uyumdur. Bu davranışlar, 

zorunlu veya beklenen İSG davranışları olarak nitelendirilir.105 İSG sistemine katılım 

ise daha çok gönüllülük esasına dayanan, sistemin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için 

                                                 
100 Michael J. Burke v.d., “General safety performance: A test of a grounded theoretical model”, 

Personnel Psychology, Vol.55, No.2, 2002, p.432. 

101 Michael S. Christian v.d., “Workplace safety: A meta‐analysis of the roles of person and situation 

factors”, Journal of Applied Psychology, 94(5),2009, p.1105. 

102 Robson v.d., a.g.e., 2012, pp.193-196. 

103 Christian v.d., a.g.e, p.1104. 

104 M. Dominic Cooper, “Exploratory Analyses of the Effects of Managerial Support and Feedback 

Consequences on Behavioral Safety Maintenance”, Journal of Organizational Behavior 

Management, Vol.26, No.3, 2006, p.2. 

105 Burke, Sockbeson, a.g.e., p.328. 
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katkı sunma çabası olarak tanımlanır.106 Ekipmanın ve kişisel koruyucuların uygun 

şekilde kullanımları, riski azaltan iş uygulamaları, kurallara uyma alanına girerken; 

İSG konusunda iletişim, çalışan haklarının ve sorumluluklarının uygulanması İSG 

sistemine katılım ile ilgilidir.107 Bu faktörler hem kişisel hem de grup çalışmaları için 

geçerlidir. Eğitimle değiştirilmek istenen çalışanlardaki motivasyon, daha çok İSG 

sistemine katılımı etkilerken, İSG bilgisi İSG kurallarına uyma değişkeni ile 

ilgilidir.108 Davranışsal İSG performansının faktör yapısı üzerine yapılan kavramsal ve 

deneysel araştırmalar, davranışsal ölçüleri esas alan eğitim değerlendirme çalışmaları 

için yararlı içerik sınıflamaları sunmaktadır.109 

Kavramsal olarak İSG eğitimi, katılımcıların İSG bilgisini ve 

motivasyonunu geliştirerek, İSG kurallarına uyumlarını ve İSG sistemine 

katılımlarını arttırır. Bu da kurallara uygun güvenli davranışlar sergilenmesine 

neden olur. Güvenli çalışma alışkanlığının iş kazaları gibi olumsuz çıktıları 

azaltması beklenir. Eğitimin nihai etkisi iş kazalarının önlenmesi, yaralanmaların ve 

ölümlerin azaltılması, dolaylı ve dolaysız maliyetlerin düşürülmesidir. Nihai 

olumsuz etkiler, eğitimle edinilebilecek bilgi eksikliği veya güvensiz davranışlar 

sebebiyle ortaya çıkabilir, ancak eğitim dışı faktörler sebebiyle de oluşabilir.110 

Örneğin bir ekipmandaki kaza, eğitimle ilgisi olmayan bozuk bir valf veya 

ekipmandaki yapısal bir zayıflık sebebiyle meydana gelebilir. Ancak nedensellik 

yolları bazen kesişebilir, mesela valfi veya ekipmanı izleme, denetleme konusunda 

eğitim almış bir çalışan bu tip bir kazayı önleyebilir.111 Eğitimle esas hedeflenen iş 

kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi olsa da eğitimin etki ve etkinliği 

araştırmalarında, bu ölçütlere göre analiz nadiren yapılmaktadır.112  

                                                 
106 A.y. 

107 Christian v.d., a.g.e, p.1104. 

108 Andrew Neal, Mark A. Griffin Neal, P. M. Hart, “The impact of organizational climate on safety 

climate and individual behavior”, Safety Science, No.34, 2000, pp.99-109. 

109 Burke v.d., “General safety performance: A test of a grounded theoretical model”, p.432. 

110 Robson v.d., a.g.e., p.6.  

111 A.e. 

112 Robson v.d., a.g.e., p.2. 
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2.4.3. İSG Eğitimi ile İlişkili Durumsal Özellikler  

Eğitiminin etkisini değişterebilecek, iş ve işyeri dokusuna ilişkin durumsal 

özellikler üç başlık altında sınıflandırılabilir: Güvenlik iklimi, işyerindeki tehlikeler 

ve kültürel özellikler.113 

Güvenlik iklimi, çalışma grubunun ve organizasyonun üyelerini etkileyen 

işyeri İSG politikaları, uygulamaları, prosedürleri gibi çalışma çevresine ilişkin 

özellikleri işaret eder.114 Güvenlik iklimi, genel olarak çalışma ortamında iş 

güvenliğine yönelik algı şeklinde tarif edilmektedir.115 

Literatürde geçen diğer bir kavram güvenlik kültürüdür. Güvenlik kültürü ve 

güvenlik iklimi terimleri arasında açık ve net bir ayrım olmamakla beraber, güvenlik 

iklimi araştırmaları psikolojik iklim yani çalışanların iş ortamı ile ilgili algıları, hangi 

çalışan algılarının güvenli davranışlar ve iş kazaları gibi İSG çıktılarının tahmininde 

kullanılabileceği üzerinde durmaktadır. Güvenlik kültürü, Uluslararası Atom Enerjisi 

Kurumu (IAEA) tarafından “kurumun sağlık ve güvenlik programlarının 

yeterliliğine, şekline ve uygulamadaki ısrarına karar veren birey ve grupların değer, 

tutum, yetkinlik ve davranış faktörlerinin bir ürünü” olarak tanımlanmaktadır.116 

Güvenlik kültürü araştırmacıları, nitel araştırma metotlarıyla, organizasyonun İSG ile 

ilgili değerleri ve beklentileri üzerine eğilmekte, organizasyon normlarının ve sosyal 

ortamın güvenli davranışa ve İSG çıktılarına etkileri konularında çalışmaktadırlar.117  

Birkaç araştırmada bireysel temelli analizler yoluyla çalışanların güvenlik 

iklimi algısıyla ilgili unsurlar incelenmiştir.118 Yapısal unsurlara yönelik bu 

                                                 
113 Burke, Sockbeson, a.g.e., p.329. 

114 A.e. 

115 ÇASGEM, a.g.e, s.33. 

116Türker Özkan, Timo Lajunen, “Güvenlik Kültürü ve İklimi”, (Çevrimiçi) 

http://www.elyadal.org/pivolka/10/pivolka_10_01.pdf, 1Temmuz 2018.  

117 ÇASGEM, a.g.e, s.32-33.; Michael J. Burke v.d., “The role of national culture and organizational 

climate in safety training effectiveness”, European Journal of Work And Organizational 

Psychology, Vol.17, No.1, 2007, p.134. 

118 Rhona Flin v.d., “Measuring safety climate: Identifying the common features”, Safety Science, 

Vol.34, No.1, 2000, pp.177-192.; ÇASGEM, a.g.e, s.34.; Dov Zohar, “Safety climate: Conceptual and 

measurement issues”, Handbook of occupational health psychology, 2nd Ed., Eds. By J. C. Quick, L. 

E. Tetrick , Washington DC., American Psychological Association, 2011, pp.141-164. 
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araştırmalarda, bireysel algılar veya psikolojik iklime ilişkin ortak faktörler 

belirlenmiştir. Bu faktörler; yönetimin kararlılığı ve desteği, İSG yönetim sistemi, 

insan kaynakları yönetimi uygulamaları, riskler, grup süreçleri ve iş baskısıdır. Bu 

faktörlerin birçoğu aynı çalışma grubu düzeyinde de önemlidir. 

Çalışma iklimi alanındaki kavramsal savlara uygun olarak, güvenlik ikliminin 

bireysel (psikolojik) ve grup düzeyinde hiyerarşik bir yapısı bulunduğu öne 

sürülmektedirler.119 Üst seviye faktör, çalışanların çalışma şartlarının kendilerinin ve 

ilgili paydaşların (tedarikçiler, müşteriler, işyeri çevresinde yaşayan halk) iyilik 

durumlarını nasıl etkilediği konusundaki algılarıdır. Çalışanın çalışma şartlarının 

kendisine ve diğer ilgili taraflara ne ölçüde faydalı veya zararlı olacağına dair algısı 

birinci sıradaki iklim faktörleri (yönetim desteği, güvenlik sistemleri, insan 

kaynakları yönetimi uygulamaları, riskler, grup süreçleri ve iş baskısı) tarafından 

şekillendirilir. Organizasyon ve çalışma grubu seviyesinde, güvenlik ikliminin 

önemli bir göstergesi, işyerinde İSG şartlarına ilişkin grup üyelerince paylaşılan ortak 

algılardır.120 

Durumsal bir özellik olarak işyeri tehlikeleri, ILO’nun İSG 

ansiklopedisinde şu şekilde sınıflandırılmıştır:121 

Artan ve azalan barometrik basınç, şiddet, titreşim, radyasyon, gürültü, ışık, 

iç hava kalitesi, çalışma saatleri, ısı, yangın, elektrik, afetler, biyolojik etkenler, 

kimyasallar, ekipman, ekranlı araçlar, psikolojik faktörler.  

Ülke mevzuatlarında, sosyal sigorta sistemlerinde iş kazalarına, meslek 

hastalıklarına sebep olabilecek tehlike kaynakları değişik ölçütlere göre 

sınıflandırılabilmektedir. İSG literatüründe, objektif tehlike kaynaklarına odaklanan 

yaklaşımın yanında, algıdaki tehlike kaynakları da araştırmalara konu olmaktadır. 

                                                 
119 Burke, Sockbeson, a.g.e., p.330. 

120 Burke, Sockbeson, a.e. 

121 ILO, Encyclopaedia of Occupational Health and Safety, “General Hazards”, (Çevrimiçi) 

http://www.iloencyclopaedia.org, 11 Mayıs 2015. 

http://www.iloencyclopaedia.org/
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İSG eğitimi-İSG performansı arasındaki ilişkide işyeri tehlikelerinin rolünün 

kavramsal ve deneysel temellerinin bulunduğu vurgulanmaktadır.122 

Kültürel özellikler sınıfı, belirsizlikten kaçınma, güç uzaklığı, erillik-dişilik 

gibi kültürel boyutları işaret eder. Bu kültürel özellikler ulusların ve devletlerin 

politik ekonomilerinin temelini oluşturur. Kültürel yapı İSG eğitimi uygulamalarını 

ve eğitimin işe aktarımını etkilemektedir.123 Tez çalışmamızın birinci bölümünde, 

“1.4.4.Kültürel, Politik ve Ekonomik Faktörler” başlığı altında kültürel değerlerin 

ve devletlerin politik ekonomilerinin, bireylerin ve toplumların İSG’ye bakışını ve 

davranışlarını nasıl etkilediği anlatılmıştır. Ülkelerin politik ekonomilerinin 

sanayiyi emeğe tercih etmeleri, işyerlerinde daha tehlikeli çalışma ortamlarının 

bulunması sonucunu doğurur. Ekonomik kalkınma İSG’ye önem verilmeden 

gerçekleşiyorsa, çalışanların potansiyel işyeri tehlikelerine daha fazla maruz 

kalması kuvvetle muhtemeldir.124 

Eğitimin etkisini belirleyen eğitim metodu, eğiticinin özellikleri, eğitim 

süresi gibi eğitime ilişkin faktörler tezin 2.3. Bölümünde incelenmiştir. Eğitimin 

etkisini değiştirebilecek çalışana ait kişisel faktörler arasında demografik özellikler, 

bilişsel yetenekler, eğitimden önceki tavır ve beklentiler, meslek, tecrübe, dil, 

öğrenme motivasyon gibi faktörler öne çıkmaktadır.125 İSG eğitimi-İSG 

performansı ilişkisinde en çok araştırılan eğitim faktörleri, eğitim metotları ve 

eğitim süresidir.126 Literatür taraması sonucu en çok incelenen kişisel faktörlerin 

etnisite (göçmen işçi) ve yaş değişkenleri olduğu anlaşılmıştır.  

2.5. İSG EĞİTİMİNİN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ  

İSG eğitiminin beklenen etkileri üzerine yapılan araştırmalar, iki başlık altında 

incelenecektir. Bu başlık altında, İSG eğitiminin çalışanın bilgi düzeyine, tutumlarına 

                                                 
122 Burke, Sockbeson, a.g.e.,  p.330. 

123 Burke, Sockbeson, a.g.e.,  p.331. 

124 Loomis v.d., a.g.e. 

125 Robson v.d, a.g.e., p.6. 

126 Robson v.d, a.g.e, pp.35-36. 
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ve davranışlarına etkileri konusundaki araştırmalardan, diğer bölümde eğitimin iş 

kazası ve sağlık sorunları ile ilişkisini inceleyen çalışmalardan örnekler verilecektir.  

ABD’de 2004-2006 yılları arasında yapılan bir araştırmada, iki inşaat 

şantiyesinde, çırak ve ustalık eğitimi alan çalışanlara, OSHA’nın 10 saatlik mecburi 

eğitiminin bir parçası olarak verilen tehlike farkındalık eğitiminin çalışanların bilgi 

düzeylerine, davranışlarına ve iş uygulamalarına etkisi değerlendirilmiştir.127 İlk 

anketi cevaplandıran 175 çalışanın 127’si ABD, 41’i Meksika, 7’si ise başka ülke 

doğumludur. Takip anketleri 92 çalışan (%53) tarafından cevaplandırılmıştır. Anket 

sonuçlarına göre, çalışanların yüksekten düşme ve elektrik güvenliği konularındaki 

bilgilerinde anlamlı gelişmeler tespit edilmiştir. Çalışan tutumlarında en çok 

yüksekten düşme konusunda gelişme görülmüştür. Formel eğitim seviyeleri daha 

düşük olan Meksikalı çalışanların ABD doğumlu çalışanlara göre ilk test bilgi skorları 

da daha düşük çıkmıştır. Ancak Meksika doğumlu çalışanların ilk tutum skorlarının 

daha yüksek olduğu ve eğitimle ABD doğumlu meslektaşlarına göre güvenli davranış 

tutumlarını daha çok geliştirdikleri belirlenmiştir.128 Eğitimden üç ay sonra yapılan 

ölçüm sonucunda, bir saatlik sınıf eğitiminin hem ABD hem de Meksika doğumlu 

çalışanlarda bilgi ve tutum gelişimine sebep olduğu belirtilmiştir.129 

Güney Hindistan’da tarımda kimyasal ilaç kullanan 74 çiftçiye yönelik bireysel 

eğitim programının, bilgi, tutum ve uygulama üzerindeki etkisini araştıran bir 

çalışmada, eğitim öncesi, eğitimin hemen sonrasında ve eğitimden bir ay sonra yapılan 

anketler değerlendirilmiştir.130 Bilgi, tutum ve uygulamayı ölçen KAP (knowledge, 

attitude and practice) anketi sonuçlarına göre, eğitim öncesi 30,88±10,33 olan 

ortalama KAP skorları, eğitimden hemen sonra 45,03±9,16 ve eğitimden bir ay sonra 

                                                 
127 Rosemary K. Sokas v.d., “An Intervention Effectiveness Study of Hazard Awareness Training in the 

Construction Building Trades”, Public Health Reports, Volume 124 (Suppl 1), 2009, pp. 161-168. 

128 Sokas, a.g.e, p.161.  

129 Sokas, a.y. 

130 Kishore Gnana Sam v.d., “Effectiveness of an educational program to promote pesticide safety 

among pesticide handlers of South India”, International Archieves of Occupational Environment 

Health, 81(6), 2008 May , pp.787-795.  
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42,9±9.54 olarak belirlenmiştir. Güvenli ilaçlama konusundaki eğitimin çalışanların 

KAP skorlarını arttırdığı ve etkili olduğu sonucuna varılmıştır.131 

Mobilya sektöründe çalışanlar için gürültüden korunma hedefli, kapsamlı bir 

eğitim programının etkisini değerlendiren bir araştırma yapılmıştır.132 Program, 

eğitimle beraber odyometri ölçümlerini, danışmanlık desteğini, inançla ve tavırla ilgili 

bir anketi içermektedir. Tüm katılımcılar işitme testlerine tabi tutulmuşlar, gürültüye 

maruz kalma ve işitme kaybı konusunda eğitim ve değişik tipteki kulak koruyucularla 

ilgili talimatlar almışlar, kulaklık kullanımı için uygulamalar yapmışlardır. 103 

marangoz 1. yıl eğitimine katılmış, denenen kulak koruyuculardan çok sayıda temin 

edilmiş, eğer yeni kulak koruyucuya ihtiyaç duyulursa bunları edinme yolu 

anlatılmıştır. Bir yıl sonra 42 katılımcı ikinci anketi cevaplandırmış ve 2. yıl eğitimine 

katılmışlardır. Eğitim öncesi ve sonrası anket skorları arasında anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. Bireysel ve grup eğitimlerinden eş derecede olumlu çıktılar alınmıştır. 

Sonuçlar, eğitim programının çalışanların uygun şekilde kulak koruyucu kullanımı 

konusundaki tavırlarını, inançlarını ve davranış güdülerini istenen seviyeye 

ulaştırdığını ortaya koymuştur. 

İtalya’nın kuzeyinde, imalat sektöründe faaliyet gösteren üç şirkette çalışan 

345 katılımcıyla yapılan anket çalışması sonucunda, son bir yıl içinde zorunlu İSG 

eğitimi alan çalışanların, eğitim almayan çalışma arkadaşlarına göre güvenlik 

kurallarını daha az ihlal ettikleri ortaya konulmuştur.133 Araştırmada, bu etkinin işyeri 

güvenlik kurallarını daha iyi bilmenin bir sonucu olmadığı belirtilmiştir. Etkinin, 

eğitim sonrası çalışanlardaki kişisel koruyucu donanım kullanımı konusundaki daha 

olumlu tutumun (inançların ve duyguların) ve şirketteki daha iyi güvenlik iklimi 

bulunduğuna dair inancın bir sonucu olduğu ifade edilmiştir.134 Çalışmada, yaşlı 

                                                 
131 Sam v.d., a.g.e., p.787. 

132 Mark R Stephenson v.d., “Hearing loss prevention for carpenters: Part 2 - Demonstration projects 

using individualized and group training”, Noise and Health International Journal, Volume:13, 

Issue:51, 2011, pp.122-131. 

133 Nicoletta Cavazza, Alessandra Serpe, “The impact of safety training programs on workers' 

psychosocial orientation and behaviour” , Revue internationale de psychologie sociale, Vol.23, No.2, 

2010, pp.187-210.  

134 Cavazza, a.g.e., p.197. 
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çalışanların güvenlik kurallarına daha çok uyum sağladığı belirtilmiştir. Ayrıca, 

çalışanların eğitim programlarını beğenmelerinin, kurallara uyma konusunda motive 

edici bir unsur olduğu ortaya konulmuştur.135 

2.6. İSG EĞİTİMİNİN İŞ KAZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Bu bölümde önce İSG eğitimi iş kazası ilişkisini araştıran çalışmalardan 

örnekler verilecek, daha sonra eğitimin etkileri konusundaki araştırmalar için yapılmış 

üç meta analiz çalışmasının sonuçları özetlenecektir. 

ABD Maden Sağlık ve Güvenlik İdaresinin 1999 yılında Yönetmelik ile 

düzenlediği, 2000 yılında uygulamaya geçirdiği maden çalışanlarına İSG eğitimi 

verilmesi zorunluluğunun, taş, kum ve çakıl madenlerinde iş kazaları ve meslek 

hastalıkları oranları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 1995-2006 dönemini zaman serisi 

yöntemiyle analiz eden çalışma, kaza sonucu sürekli iş göremezlik risk oranının 

zorunlu eğitim düzenlemesinden sonra %41 (risk oranı: 0,591, CI=0,529, 0,661) 

oranında düştüğünü ortaya koymuştur.136 

1999-2000 yıllarında bir Fransız demiryolu şirketinde iş kazasına uğramış 1305 

erkek ve kazaya uğramamış 1305 erkek kontrol ile yapılan, belirli mesleki ve kişisel 

özelliklerle iş kazaları arasındaki ilişkiyi irdeleyen vaka kontrol çalışmasında formel 

eğitim seviyesinin, mesleki eğitimin ve İSG eğitiminin iş kazaları üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olmadığı belirtilmiştir.137 Yüksek seviyede tehlikelere maruz kalan işçilerin 

katıldığı bu eğitimlerin, risk yüksek olduğu zaman iş kazalarını ortadan kaldıramadığı 

öne sürülmüştür. Daha az riskli işlerde çalışanlara İSG eğitimi daha az verilmektedir. 

Bu sonuç kömür madenlerinde yapılan bir araştırmanın sonucuyla aynı yöndedir.138 

                                                 
135 Cavazza, a.g.e., pp.199-201.  

136 Celeste Monforton, Richard Windsor, “An Impact Evaluation of a Federal Mine Safety Training 

Regulation on Injury Rates Among US Stone, Sand, and Gravel Mine Workers: An Interrupted Time-

Series Analysis”, American Journal of Public Health, Vol.100, No.7, 2010 July, pp.1334-1340. 

137 Nearkasen Chau v.d., “Correlates of Occupational Injuries for Various Jobs in Railway Workers: A 

Case-Control Study”, Journal of Occupational Health, Vol.46, 2004, pp.272-280. 

138 Ashis Bhattacherjee, Jhareswar Maiti, “New Look into the Quantitative Analysis of Mine Safety 

Studies”, Transactions of the Society of Mining, Metallurgy and Exploration Inc, Vol:308, 2000, 

pp.1-8. 
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Tayvan’da hastane stajındaki hemşirelik öğrencilerinin iğne batmalarına ve 

kesmelerine yönelik aldıkları İSG eğitiminin, bu faktörlerin sebep olduğu iş kazaları 

üzerindeki etkisini ölçen bir çalışma yürütülmüştür. İğnelerin sebep olduğu her türlü 

batma ve kesme vakaları sonuçların şiddetine bakılmaksızın değerlendirilmiştir. Yüz 

yedi mezun hemşirenin iğne batması ve kesme vakaları eğitim öncesi yaklaşık %50 

oranında iken, eğitim sonrasındaki bir yıllık zaman diliminde oran %25,2’ye 

düşmüştür. Kazaların bildirilip kayda giriş oranı ise %37’den %55,6 seviyesine 

yükselmiştir.139 

2009 yılında ABD’de yayımlanan bir makalede, kesitsel bir model 

kullanılarak, iş günü kaybıyla sonuçlanan mesleki yaralanma oranları ile çalışanların 

İSG eğitimi, işyeri güvenlik uygulamaları ve sağlık odaklı işçi yardımları arasındaki 

ilişki analiz edilmiştir. Çalışmada, %62’den fazlası en az 250 işçi çalıştıran 2358 adet 

işletmeye ilişkin ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerinden yararlanılarak iki 

aşamalı ağırlıklı regresyon modeli kullanılmıştır. Modelle eğitimin, yardım 

paketlerinin ve işyeri uygulamalarının iş kazası oranlarına etkileri araştırılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre İSG eğitimi çalışanların meydana gelen kazaları bildirme 

oranını arttırmıştır. Aynı zamanda özellikle küçük firmalarda, kaza sonucu kayıp 

günlerin azalmasını sağlamıştır. Güç zorlanması sonucu oluşan vakalar eğitime 

dirençliyken, imalat sektöründeki toksik maruziyet vakaları yasal eğitim programıyla 

azaltılmıştır.140  

Danimarka’da rastgele seçilen iki yüz bir çiftlikte yürütülen İSG programının 

dört yıllık süreçte tarım iş kazalarına etkisi araştırılmıştır. Program, çiftliklerde İSG 

denetimini ve güvenli davranış eğitimini içermiştir. Program öncesi ve sonrası yapılan 

ölçümler ve çok değişkenli regresyon analizi sonunda, tüm iş kazalarının %30 

oranında azaldığı, tıbbi müdahale gerektiren iş kazalarında ise bu oranın %42 civarında 

                                                 
139 Ya-Hui Yang v.d., “The Effectiveness of a Training Program on Reducing Needlestick Injuries/Sharp 

Object Injuries among Soon Graduate Vocational Nursing School Students in Southern Taiwan”, 

Journal of Occupational Health, Volume:49, Issue:5 , 2007, pp. 424-429.  

140 Geetha M. Waehrer, Ted R. Miller, “Does safety training reduce work injury in the United States?”, 

The Ergonomics Open Journal, Vo.2, January 2009, pp.26-39. 



 

71 

 

olduğu tespit edilmiştir. Davranış ölçümleri sonucunda da güvenli davranışlarda 

anlamlı gelişmeler sağlandığı belirlenmiştir.141 

ABD’de inşaat sektörü için zorunlu OSHA eğitiminin iş kazaları üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır. Yedi eyalette verilmesi mecburi olan bu eğitimin marjinal etkisi, 

bu eyaletlerdeki Yasa öncesi ve sonrası iş kazası istatistikleri ve eğitimin zorunlu 

olmadığı diğer eyaletlerdeki iş kazası istatistikleri esas alınarak incelenmiştir. Analiz 

sonucuna göre zorunlu eğitimin kayıtlı iş kazalarını oranını düşürmedeki marjinal 

etkisi %1,2-1,3 civarındadır. Ölümlü iş kazası oranları ise, eğitimin mecburi olduğu 

eyaletlerde, yasal zorunluluk sonrası açık şekilde düşme eğilimi göstermektedir.142 

NIOSH, 2010 yılında uzmanlardan oluşan bir komisyon kurarak, İSG 

eğitiminin etkileri ile ilgili bilimsel araştırmaların değerlendirilmesini istemiştir. 

Komisyon literatür taraması yaparak, 1996-2007 yılları arasında yayımlanmış 

araştırmalar için kanıt sentezi yöntemiyle çoklu bir analiz gerçekleştirmiştir. 

Çalışmada, İSG eğitiminin etkisi konusunda az sayıda yüksek kaliteli rastlantısal 

deney bulunduğuna dikkat çekilmiştir. Araştırmada uygulanan kanıt sentez yöntemi 

için incelenen yirmi iki deneysel çalışmadan, on dördünün yeterli metodolojik kalitede 

olduğu belirlenmiştir.143 

Araştırmada, kanıt yapısı gücünün belirlenmesi için ABD Sağlık ve İnsan 

Hizmetleri Bakanlığının “Toplumsal Koruyucu Hizmetler Rehberi”ndeki144 yöntemler 

kullanılmıştır. Rehberde önerilen yöntem, araştırmaları niteliksel ve niceliksel olarak 

değerlendirmektedir. Aynı zamanda yöntem ile kanıt yapısı oluşturulurken 

bulgulardaki tutarlılık incelenir. Rehber, gözlemlenen müdahale etkilerinin 

büyüklüğünü de değerlendirmektedir. Araştırmada, çalışmaların gücünün belirlenmesi 

için kanıt yapısının dört yönünü göz önüne alan kanıt sentez algoritması kullanılmıştır. 

                                                 
141 Kurt Rasmussen v.d., “Prevention of farm injuries in Denmark”, Scandinavian Journal of Work, 

Environment & Health, Vol. 29, No. 4, August 2003, pp. 288-296.  

142 Edward L. Taylor, “Safety benefits of mandatory OSHA 10 h training”, Safety Science, Vol.77, 

2015, pp.66-71.  

143 Robson v.d., a.g.e., p.65 

144 Peter A. Briss v.d., “Developing an evidence-based guide to community preventive services – 

methods”, American Journal of Preventive Medicine, Volume:18, Issue:1(Suppl.), 2000, pp.35-43. 
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Bu dört parametre: Yöntem kalitesi, çalışma sayısı, etkilerin tutarlılığı ve etki 

ölçüsüdür. Etki ölçüsü standartlaştırılmış ortalama farkıyla belirlenmiştir.145 

Kanıt sentezinde, istatiksel ve bilimsel metot açısından uygun bulunan on dört 

çalışma özetlenerek derlenmiştir. Komisyon, çalışmalardaki heterojen çıktılar, 

niceliksel bir meta analizi mümkün kılmadığından, niteliksel bir meta analiz çalışması 

yapmıştır.146 

Tablo 2.1. Kanıt Sentezinde Değerlendirilen On Dört Çalışmaya İlişkin Bilgiler 

 

Kaynak: Lynda Robson v.d., A systematic review of the effectiveness of training & 

education forthe protection of workers, NIOSH, Cincinnati, 2010, p.65 

Analiz neticesinde, yapılan bilimsel çalışmaların, İSG eğitiminin sadece 

davranışları değiştirici etkisi için güçlü bilimsel kanıtlar sağladığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Eğitimin bilgi, tutum ve sağlık üzerindeki etkilerine dair araştırmaların 

sundukları bilimsel kanıtların yetersiz olduğu belirtilmiştir. 

2007-2014 yılları arasında eğitimin etkisine ve etkinliğine ilişkin İngilizce 

yayımlanan yirmi sekiz çalışmayı inceleyen Ricci vd.’nin meta analizinde, İSG 

eğitimininin çalışanların inançları ve tutumları üzerindeki etkisi için güçlü kanıtlar 

bulunduğu belirtilmiştir. Eğitimin çalışanların bilgi düzeyini de belirli oranda arttırdığı 

ancak davranış ve sağlık (kazalar, hastalıklar) üzerindeki etkileri için güçlü kanıtlar 

bulunmadığı ortaya konulmuştur.147 

On veri bankasından derlenen İSG eğitiminin etkilerini değerlendiren 

makaleleri meta analizle inceleyen araştırmada, yirmi sekiz çalışmadaki ortalamalara, 

standart sapmalara, ortalama skor farklarına, p değerlerine, örneklem büyüklüklerine 

                                                 
145 Robson v.d., a.g.e., pp.22-23 

146 Robson v.d., a.g.e., p.17 

147 Federico Ricci v.d., “Effectiveness of occupational health and safety training: A systematic review”, 

Journal of Workplace Learning,Volume:28, Issue: 6, 2016, pp.355-377. 

Değerler İyi çalışmalar Tutarlı mı? Median etki ölçüsü Kanıtın Gücü

Bilgi Çok az (2)       Evet Geniş (+2.52) Yetersiz

Tutum Çok az  (1)       Evet Yeterli (+0.84) Yetersiz

Davranış Yeterli (6)       Evet Geniş (+1.09)  Güçlü

Sağlık Yeterli (5) Hayır Yetersiz (-0.04) Yetersiz
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dayanılarak etki büyüklüğü hesaplanmıştır. Meta analizde istatistiksel g büyüklüğünün 

(etki büyüklüğü), 0,20 ve altındaki değerleri için etki küçük, 0,21 ve 0,50 arasındaki 

değerleri için etki orta, 0,80 ve üzeri değerleri için ise etki büyük olarak 

nitelendirilmiştir. 

Meta analiz ile eğitimin çalışanların tavır ve inançları üzerindeki olumlu etkisi 

için kuvvetli kanıtlar bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır (g=1,26, CI=0,81-1,71). İSG 

eğitiminin çalışanların bilgileri (g=1,03, CI=0,49-1,58) ve davranışları (g=0,61, 

CI=0,40-0,83) üzerindeki etkilerinin de önemli olduğu belirtilmiştir. Analize göre, 

kaza, hastalık ve sağlık parametrelerinin eğitim sonucu iyileşmesine ilişkin kanıtlar 

zayıftır (g=0,23, CI=0,14-0,33).148 

Değişik İSG eğitim yöntemlerinin, güvenlik bilgisini ve performansını 

geliştirmede, olumsuz sonuçları azaltmada (kazalar, hastalıklar, yaralanmalar) bağıl 

etkisini belirlemek amacını taşıyan bir çalışmada, 95 yarı deneysel araştırma 

(örneklem büyüklüğü=20991) analiz edilmiştir.149 Araştırma 1971-2003 yılları 

arasında İSG eğitimine ilişkin yapılan çalışmaların çoklu analizini hedeflemiştir. 

Eğitim yöntemi, çalışanların eğitime katılım seviyelerine göre üçe ayrılmıştır: En az 

katılım (ders, broşür, videolar), orta seviye katılım ( programlı öğretme, geri bildirimli 

eğitimler) ve en çok katılım (davranışsal modelleme, uygulamalı eğitim).150 

İSG eğitiminin etkilediği aşağıda belirtilen bağımlı değişkenlerden en az birini 

içeren makaleler ve raporlar analiz kapsamına alınmıştır.151 

1- Değerlendirme veya bilgi testleri ile ölçülen güvenlik bilgisi 

2- Güvenli davranışa ilişkin öz değerlendirme veya yönetici, iş arkadaşı yahut 

gözlemci değerlendirmelerini içeren güvenlik performansı 

3- Kazaların, hastalıkların veya yaralanmaların ölçüldüğü İSG çıktıları 

  

                                                 
148 Ricci, a.g.e.,pp.366-368. 

149 Burke v.d., “Relative effectiveness of worker safety and health training methods”. pp.315-324. 

150 Burke v.d., “Relative effectiveness of worker safety and health training methods”, p.315. 

151 Burke v.d., a.y. 
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Analizde, hastalıklar, kaza ve yaralanmalara ilişkin çalışma sayısının, bu çıktı 

kategorilerinin ayrı ayrı incelenmesi için yeterli olmadığı belirtilse de veri tabanı 

kalitesinin genel hipotezlerin değerlendirilmesi için uygun olduğu ifade edilmiştir.152 

Burke’nin çalışmasına göre, İSG eğitiminin güvenlik bilgisi, güvenli davranış 

ve İSG çıktıları üzerinde olumlu etkileri için yeterli bilimsel kanıt bulunmaktadır. 

Burke’ye göre gelişim tüm eğitim yöntemleri için geçerli olsa da gelişimin derecesi ve 

sürekliliği genellikle, eğitimdeki katılım seviyesine bağlıdır. Sınıf dersleri, videolar, 

broşürlü eğitimler en az katılımlı eğitim metotları olarak nitelendirilirken, bilgiyi 

uygulamalarla arttıran eğitimler en aktif metottur ve başarılı sonuçlar vermektedir. 

Bilgi gelişiminde, dört haftada bilgi kaybının olmadığı en çok katılımın olduğu 

eğitimler, en az katılımlı (pasif) eğitimlere göre üç kat etkilidir. Tüm katılım 

seviyelerinde davranış gelişimi benzer seviyelerde olmuştur. Ortalamada, daha aktif 

eğitimlerin, daha iyi sonuçlar (düşük kaza ve hastalık oranları) doğurduğu 

belirlenmiştir. OSHA’nın inşaat sektörü çalışanları için zorunlu kıldığı 10 saatlik 

eğitim Burke’nin kılavuzlarına göre az ve orta seviye katılım arasında 

değerlendirilebilir.153 

Araştırmacılar ve politika belirleyiciler genellikle bir müdahalenin etkinliği 

ve etkililiği arasındaki ayrıma dikkat ederler. Etkinlik bir müdahalenin ideal şartlarda 

(deneysel şartlarda) beklenen sonuçları verip vermediğini belirler. Etkililik ise gerçek 

koşullarda (real world) müdahalenin faydalılık derecesini ölçer.154 Yönetim 

biliminde etkililik, örgütlerin, gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucunda amaçlarına 

ulaşma derecesini gösterir.155 Etkinlik ise girdiler ve çıktılar arasındaki ilişkiyi ölçer 

veya girdilerin ne ölçüde çıktılara dönüştüğünü belirler.156 

                                                 
152 Burke v.d., “Relative effectiveness of worker safety and health training methods”, p.319. 

153 Burke v.d., “Relative effectiveness of worker safety and health training methods”, pp.319-321. 

154 Haroutune Armenian v.d., The Case-Control Method: Design and Applications (Monographs in 

Epidemiology and Biostatistics), Ed. by Haroutune Armenian, New York, Oxford University Press, 

2009, pp.185-186. 

155 Charles T.Horngren v.d., Cost Accounting A Managerial Emphasis, Tenth Edition, London, 

Prentice Hall International, Inc., 2000, p.229. 

156 Ilona Bartuševičienė, Evelina Šakalytė, “Organizational Assessment: Effectiveness vs. Efficiency”, 

Social Transformations in Contemporary Society, No:1, 2013, p.49. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Haroutune+Armenian&search-alias=books&field-author=Haroutune+Armenian&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Haroutune+Armenian&search-alias=books&field-author=Haroutune+Armenian&sort=relevancerank
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Bu bağlamda kohort ve vaka kontrol çalışmaları gibi gözlemleyici araştırmalar, 

bir müdahalenin etki boyutunu ölçmede kullanılabilir. Vaka-kontrol yöntemi aşı, 

ilaç, halk sağlığı eğitim programları ve diğer programların etki 

değerlendirmelerinde kullanılmıştır.157  

İş kazaları için vaka kontrol çalışmaları yapılarak, kazaya neden olabilecek risk 

faktörleri araştırılmıştır. Bu araştırmaların bazılarında çalışanların kişisel özellikleri, 

eğitim durumları, sigara, içki ve uyuşturucu madde kullanımları; bazılarında işyerinin 

iş sağlığı ve güvenliği şartları, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemesi vb. riskler, 

bazılarında da hem kişisel hem organizasyona ilişkin faktörler değerlendirilmiştir. Bu 

çalışmalar sektöre, yaralanmanın türüne vb. özel olarak yapılmıştır. Örneğin Chi-Kung 

Ho v.d. tarafından 2003-2004 yıllarında mesleki göz yaralanmaları vaka kontrol 

metoduyla incelenmiş, kişisel koruyucu gözlük kullanmamanın, geçici çalışma 

şeklinin ve formel eğitim düzeyinin düşük olmasının işyerlerinde göz 

yaralanmalarında en önemli faktörler olduğu sonucuna varılmıştır.158 İşyerindeki 

tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmayanların bilgi sahibi olanlarla karşılaştırmasında 

anlamlı bir odds oranı (OR) elde edilememiştir. Ancak örneklem büyüklüğünün küçük 

olması, maruziyet ve etmen bilgilerinin edinilmesindeki hatalar yazarlar tarafından 

çalışmanın zayıf yönleri olarak kabul edilmiştir. 

Tarım, inşaat ve imalat sektörlerinde kişisel ve işe ilişkin faktörlerin, işyerinin 

İSG açısından durumunun bağımsız değişken, iş kazalarının bağımlı değişken olarak 

incelendiği vaka kontrol çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların bazılarında İSG 

eğitimi bağımsız değişken olarak incelense de İSG eğitimi ve diğer değişken bilgileri 

anketler yapılarak edinilmiştir. Örneğin Etiyopya’da tekstil sanayinde anket 

aracılığıyla yapılan bir vaka-kontrol çalışmasının sonuçlarına göre, İSG eğitimi 

                                                 
157 Armenian v.d., a.g.e , pp.185-186. 

158 Chi-Kung Ho v.d., “Epidemiologic study on work related eye injuries in Kaohsiung, Taiwan.”, 

Kaohsiung J Medicine Science, Volume:23, No:9, 2007, pp.463-469. 
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almayan çalışanların iş kazası geçirme riski, alan çalışanların 1,85 katıdır (OR=1,85, 

95% CI, 1,18-2,91).159 

2.7. İSG VE MESLEKİ EĞİTİM 

Bilgi ve beceri edinimi yoluyla beşerî sermaye birikimi ekonomik gelişme için 

önem arz etmektedir.160 Daha iyi eğitilmiş işçiler, daha iyi istihdam fırsatlarına sahip 

oldukları gibi daha çok kazanma imkânına, istikrarlı ve doyurucu işlere kolay ulaşma 

şansına sahiptirler. Bunun yanında, işgücü piyasasında yeni koşullara uyum ve hareket 

kabiliyetleri yüksek olacaktır. Daha çok beceriyle donatılmış çalışanlar, diğer 

çalışanların ve sermayenin verimliliğini artıracaklar, çalıştıkları işyerlerinde yeni 

teknolojilerin uyarlanmasını, benimsenmesini ve nihai noktada icadını 

kolaylaştıracaklardır.161 Ekonomik çeşitlendirme ve gelişme, üretimin büyümesi, 

yaşam standartlarının ve refahın arttırılması için beşeri sermayenin kalitesi hayati 

öneme sahiptir.162 

İş dünyası için gerekli bilgi ve vasıfların edinimi süreci beceri geliştirme olarak 

tanımlanır.163 Bir başka deyişle, beceri geliştirme işgücü piyasasında bir sanatın ve 

mesleğin icrasının gerektirdiği uygulama yeterliliklerinin, teknik bilgilerin ve usullerin 

öğrenilmesidir.164 Bilgilerin ve becerilerin edinilmesi Teknik ve Mesleki Eğitim 

yoluyla olur. 

Mesleki eğitimin, kişinin çalışacağı işte yetkinlik kazanmasına, doğru ve 

güvenli çalışma davranışlarını edinmesine, yüksek riskli mesleki durumlarda 

                                                 
159 Zewdie Aderaw, D. Engdaw, T. Tadesse, “Determinants of Occupational Injury: A Case Control 

Study among Textile Factory Workers in Amhara Regional State, Ethiopia” Journal of Tropical 

Medicine, 2011(1), pp.1-8. 

160 The World Bank, The right skills for the job?: rethinking training policies for workers, Ed.by 

Rita Almeida, Jere Behrman, David Robalino, Washington, DC, World Bank, 2012, p.1.  

161 A.e.; Abdullah Keskin, “Ekonomik Kalkınmada Beşeri Sermayenin Rolü ve Türkiye”, Atatürk 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 3-4, 2011, s.125-128. 

162 Elhanan Helpman, The Mystery of Economic Growth, Cambridge, Belknap Press of Harvard 

University Press, 2004, pp.40-41; Anup Bhurtel, “Technical and Vocational Education and Training in 

Workforce Development”, Journal of Training and Development, Volume:1, Issue:1, 2015, pp.77-

84. 

163 Asian Development Bank, Good practice in technical and vocational education and training, 

Mandaluyong City, Philippines, Asian Development Bank, 2009, p.1. 

164 A.e. 
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kullanacağı becerileri geliştirmesine yardımcı olması ve iş kazalarını azaltması 

beklenir.165 Genel itibarıyla, dünyada mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri üç farklı 

yaklaşım çerçevesinde yürütülmektedir: Okul bazlı, işletme bazlı veya her ikisinin 

birleşiminden oluşan ikili sistem (dual) yani çıraklık eğitimi. Her sistem müfredatında 

İSG ayrı bir konu olarak ele alınmaktadır. Ancak İSG eğitiminin müfredattaki payının 

yetersiz olduğuna dair eleştiriler mevcuttur.166 

Örgün eğitim kapsamında mesleki ve teknik eğitim; ortaöğretimden 

yükseköğretime kadar değişik seviyelerde verilmektedir.167 Ülkemizde olduğu gibi 

birçok ülkenin eğitim sisteminde, zorunlu temel eğitimden sonra genel veya mesleki 

ve teknik eğitim okullarına devam edilmektedir. Mesleki ve teknik okullarda genel ve 

mesleğe yönelik bilgileri içeren bir müfredat takip edilir.168 Yükseköğretimde 

genellikle 2 sene süren programlarla teknik ve mesleki eğitim verilmektedir. Çıraklık 

eğitiminde, meslek edindirme hedefli teorik ve uygulamalı eğitim faaliyetleri 

yürütülür. Sistemde, eğitimin pratik bölümü haftanın 3-4 günü işyerinde, teorik 

bölümü ise 1-2 gün meslek okullarında sürdürülmektedir. Eğitimin süresi 2-4 yıl 

arasında değişmektedir.169 

Yaygın mesleki eğitim, örgün eğitim haricinde sivil toplum örgütleri, 

sendikalar ve odalar gibi kuruluşlar tarafından işletmelerde, eğitim kurumlarında, 

düzenlenen kurslarda verilir.170 Her yaş grubuna hitap eden bu eğitimler bir meslekte 

veya işte beceri kazandırma amacı gütmektedir.  

                                                 
165 Paul A. Schulte v.d., “Integrating Occupational Safety and Health Information Into Vocational and 

Technical Education and Other Workforce Preparation Programs”, American Journal of Public 

Health, Vol. 95, No. 3, 2005, p.405. 

166 Schulte v.d., a.g.e., p.404. 

167 Necdet Kenar, “Yaygın Eğitim Kapsamında Mesleki Eğitim Sistemi”, (Çevrimiçi) 

http://www.messegitim.com.tr/ti/579/0/YAYGIN-EGITIM-KAPSAMINDA-MESLEKI-EGITIM-

SISTEMI#_ftn1, 21 Nisan 2017. 

168 OECD, Skills Beyond School: Synthesis Report, OECD Reviews of Vocational Education 

and Training, y.y., OECD Publishing, 2014, pp.22-26. 

169 Kenar, a.y. 

170 A.y. 

http://www.messegitim.com.tr/ti/579/0/YAYGIN-EGITIM-KAPSAMINDA-MESLEKI-EGITIM-SISTEMI#_ftn1
http://www.messegitim.com.tr/ti/579/0/YAYGIN-EGITIM-KAPSAMINDA-MESLEKI-EGITIM-SISTEMI#_ftn1
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2.7.1. Türkiye’de Mesleki Eğitim  

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile mesleki eğitim için üç temel yaklaşım 

benimsenmiştir. Bu yaklaşımlar: Çıraklık eğitimi (İkili eğitim sistemi), Tam ve yarı 

zamanlı okul sistemi, Yaygın meslek eğitimi (Meslek kursları).171 

Türkiye’de 2012 yılında 12 yıllık zorunlu eğitim sistemine geçilmiştir. Sekiz 

yıl süren ilk ve orta eğitim sonrası, öğrenciler genel veya mesleki ve teknik orta 

öğretim kurumlarında eğitimlerine devam edebilmektedirler. Okul türü olarak üç 

seçenek bulunmaktadır. Bunlar; genel eğitim için Anadolu Liseleri, din ağırlıklı eğitim 

için İmam Hatip Liseleri ve mesleki eğitim için Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liseleridir. Öğrenciler temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavından aldıkları 

puanlara ve yaptıkları tercihlerine göre liselere kayıt yaptırabilirler.172 Mesleki ve 

Teknik Anadolu Liselerinde (MTAL) ticaret, sağlık, endüstri ve din eğitimi gibi çeşitli 

alanlarda eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Bu okullarda eğitim süresinin önemli bir 

bölümü okul içerisinde geçer. MTAL’lerde 1.sınıf ortak sınıf olarak belirlenmiştir. 

Öğrenciler 3 veya 4. sınıflarda işletmelerde beceri eğitimi alırlar.173 

Öğrencilerin sekiz yıllık temel eğitim sonrası Mesleki Eğitim Merkezlerinde 

(MEM) veya Mesleki Açık Öğretim Liselerinde (MAOL) eğitimlerini sürdürme 

imkânları da bulunmaktadır.174 2012 yılından itibaren çıraklık (MEM) programlarına 

devam etmek isteyen öğrenciler, ortaokul sonrası Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki 

Açık Öğretim Lisesi programlarına da kayıt yaptırmak zorundadırlar.175 Mesleki Açık 

Öğretim Lisesine kayıtlı öğrenciler programlarının gerektirdiği sınıf derslerine 

                                                 
171 Canan Uçar, Mehmet Arif Özerbaş, “Mesleki ve Teknik Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye’deki 

Konumu”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Mayıs 2013, s.245. 

172 Millî Eğitim Bakanlığı, “Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2014-

2018”, (Çevrimiçi) http://abdigm.meb.gov.tr/projeler/ois/017.pdf, 1 Nisan 2018. 

173 A.y. 

174 A.y. 

175 Turan Tolga Vuranok, “Mesleki Eğitimde İstihdam Sorunları (İstanbul Örneği)”, (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi), İstanbul, Marmara Üniversitesi, 2017, s.110. 

http://abdigm.meb.gov.tr/projeler/ois/017.pdf
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Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde devam ederler. Genel kültür derslerini ise 

uzaktan eğitim yolu ile alırlar ve her dönem düzenlenen merkezi sınavlara katılırlar.176  

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin 

eğitim müfredatında iş sağlığı ve güvenliği dersleri bulunmaktadır.177 İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında 

yapılan 20.04.2016 tarihli protokol çerçevesinde, meslek okullarında çalışan 130 bin 

öğretmen için İSG eğitimi programlarının düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.178 Protokol 

meslek okullarının, kullanılan laboratuarların ve atölyelerin İSG açısından uygunluk 

ölçütlerinin belirlenmesini ve okulların İSG koşullarının iyileştirilmesini de 

öngörmektedir.  

Meslek Yüksekokulları (MYO) liselerden sonra 2 yıl süreli ön lisans eğitimi 

veren, Yükseköğretim Kuruluna bağlı okullardır. 2017-2018 öğretim yılı itibarıyla 

ülkemizde devlet üniversiteleri bünyesinde 877, vakıf üniversitelerinde 100 MYO 

faaliyet göstermektedir. 5 Vakıf MYO ile beraber Türkiye’de toplam 982 MYO 

bulunmaktadır.179 2001-2002 öğretim yılından itibaren uygulamaya konan meslek 

liselerinden iki yıllık meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş hakkı, meslek liselerine 

devam eden öğrenci oranını az da olsa artırmıştır.180 

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Halk Eğitim Merkezlerinde ve Eğitim 

Odalarında yaygın eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.181 Yaygın mesleki ve teknik 

eğitim programları MEB’e bağlı teknik ve mesleki liselerde de uygulanabilmektedir. 

Türkiye’de en geniş kapsamlı yaygın eğitim faaliyetleri, Halk Egitim Merkezleri 

tarafından yürütülmektedir. Mesleki ve teknik liseler ile Halk Eğitim Merkezleri 

haricinde, MEB’e bağlı Endüstri Pratik Sanat Okulları, Yetişkinler Teknik Eğitim 

                                                 
176 A.e. 

177 Nazmi Bilir, İş sağlığı ve güvenliği profili: Türkiye, Ankara, Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye 

Ofisi, 2016. s.45. 

178 Milli Eğitim Bakanlığı, “Meslek Okullarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”, (Çevrimiçi) 

http://mtegm.meb.gov.tr/www/meslek-okullarinda-is-sagligi-ve-guvenligi-egitimi/icerik/1135#, 11 

Nisan 2018. 

179 Yükseköğretim Kurulu, (Çevrimiçi) https://istatistik.yok.gov.tr/, 12 Mayıs 2018. 

180 Vuranok, a.g.e., s.110. 

181 Kenar, a.e. 

http://mtegm.meb.gov.tr/www/meslek-okullarinda-is-sagligi-ve-guvenligi-egitimi/icerik/1135
https://istatistik.yok.gov.tr/
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Merkezleri, Yetişkinler Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezleri ile Pratik Kız Sanat 

Okulları tarafından yaygın eğitim programları düzenlenmektedir.182 Yaygın mesleki 

eğitim faaliyetlerinde bulunan bir diğer önemli kuruluş da İŞKUR’dur. İŞKUR, aktif 

işgücü piyasası programları kapsamında eğitim faaliyetleri düzenlemektedir.183 Bu 

programlar; işgücü yetiştirme, meslek araştırma ve geliştirme, iş ve meslek 

danışmanlığı ve işyerlerinde eğitim çalışmalarıdır.184 

2.7.2. Dünyada Mesleki Eğitim 

OECD’nin üye ülkelerdeki eğitim istatistiklerini ve yönelimlerini incelediği 

2017 yılı raporunda, okuldan iş gücü piyasasına başarılı bir geçişi sağlamadaki 

etkinliğinden dolayı son yıllarda birçok üye devlette mesleki ve teknik eğitime ilginin 

yeniden arttığı belirtilmektedir.185 Mesleki eğitim ve çıraklık programlarının daha 

yoğun uygulandığı ülkelerin genç işsizlik oranları daha düşüktür. Bununla beraber, 

kimi devletlerde akademik eğitim, mesleki ve teknik eğitime göre daha cazip bir 

seçenek olarak değerlendirilmektedir. Bazı araştırmalarda da mesleki eğitim alanların 

ilerleyen yaşlarında işsiz kalma risklerinin daha fazla olduğu ileri sürülmektedir.186 

Tam zamanlı mesleki ve teknik eğitim, okullarda 8-10 yıllık zorunlu temel 

eğitim sistemi içerisinde yer alır. Zorunlu temel eğitim sonrası, iş yaşamına geçiş 

yapılabilir veya mesleki eğitime devam edilir.187 Çıraklık sisteminde ise devlet ve özel 

işletmeler mesleki eğitim için işbirliği halindedir. Bu modelde, teorik eğitim meslek 

okullarında verilmekte, uygulamalar işyerlerinde yapılmaktadır. Belçika, İsveç, Fransa 

ve İtalya gibi ülkelerde mesleki eğitimde okul eğitiminin payı daha yüksek iken, 

Almanya, İsviçre ve Avusturya gibi ülkelerde çıraklık eğitimi daha yaygındır.188  

                                                 
182 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, “Türkiye’de Yaygın Eğitim”, (Çevrimiçi) 

https://www.apltransfer.gov.tr/data/550acc79369dc52488d41be4/Turkiyede%20Yag%C4%B1n%20E

gitim.pdf, 11 Ekim 2018. 

183 İŞKUR, “Aktif İş Gücü Programları”, (Çevrimiçi) https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-

programlari/, 14 Kasım 2018. 

184 Kenar, a.g.e. 

185 OECD, Education at a Glance 2017: OECD Indicators, Paris, OECD Publishing, 2017, p.56. 

186 OECD, Education at a Glance 2017: OECD Indicators, p.253. 

187 Uçar, Özerbaş, a.g.e, s.243. 

188 Uçar, Özerbaş, a.g.e, s.243. 

https://www.apltransfer.gov.tr/data/550acc79369dc52488d41be4/Turkiyede%20Yag%C4%B1n%20Egitim.pdf
https://www.apltransfer.gov.tr/data/550acc79369dc52488d41be4/Turkiyede%20Yag%C4%B1n%20Egitim.pdf
https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/
https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/
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Tablo 2.2. Türkiye ve Bazı AB Ülkelerinde Lise Eğitim Programlarının Payı (%) 

  

Kaynak: OECD, Education at a Glance 2017: OECD Indicators, Paris, OECD Publishing, 

2017, p.258. * Türkiye’ye ilişkin oranlar, 2012-2013 TÜİK eğitim istatistiklerinden 

yararlanarak hesaplanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu, “Eğitim İstatistikleri”, (Çevrimiçi) 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018, 1 Nisan 2017. a: Avrupa Birliği 

tanımlamaları kapsamında değil. 

Mesleki eğitimde başarılı bir örnek teşkil eden, Alman mesleki eğitim sistemi, 

büyük oranda ikili sistem (çıraklık) üzerine kuruludur. İkili sistem, ortaöğretim 

mezunlarına yöneliktir ve Berufsschule diye adlandırılan Meslek Okullarında 

uygulanmaktadır.189 Sistemde, pratik eğitim haftanın 3-4 günü firmalarda, teorik 

eğitim ise 1-2 gün meslek okullarında verilmektedir.190 Eğitimin süresi 2-3,5 yıl 

arasında değişmektedir. Ülkede, 15-19 yaş grubundaki tüm öğrencilerin yaklaşık 

%40’ı ikili sistemde eğitim görmektedir. İkili sistemde okul eğitiminin finansmanı 

eyaletlere ve belediyelere aittir. İşyeri eğitiminin finansmanı ise firmalar tarafından 

sağlanmaktadır.191 İş sağlığı ve güvenliği sistemin en önemli unsurudur. Eğitimle işin 

doğru ve güvenli yapılması için gerekli bilgiler verilirken, öğrencilerde tehlike 

farkındalığı oluşturulmaya çalışılmaktadır.192

                                                 
189 Esin Özdemir, “Alman Mesleki Eğitim Sisteminde Özel Sektörün Rolü ve Ülkemiz Mesleki Eğitim 

ve Oda Sistemi İçin Çıkarımlar”, (Çevrimiçi) 

https://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Dokumanlar/Faaliyetler/MeslekiEgitim/Almanya.pdf, 

15 Ağustos 2017. 

190 A.y. 

191 A.y. 

192Unfallkasse Sachsen-Anhalt (Saksonya Kaza Fonu), (Çevrimiçi) 

https://www.ukst.de/de/berufsschulen/berufsschulen-1439903289.html, 14 Kasım 2018. 

Genel Lise Mesleki Okul İkili

Fransa 59 31 10

Almanya 53 7 40

İspanya 65 35 0

Türkiye * 51 49 a

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018
https://www.tobb.org.tr/AvrupaBirligiDairesi/Dokumanlar/Faaliyetler/MeslekiEgitim/Almanya.pdf
https://www.ukst.de/de/berufsschulen/berufsschulen-1439903289.html
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

ULUSLARARASI VE ULUSAL YASAL DÜZENLEMELERDE 

İSG EĞİTİMİ 

Bu bölümde, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin hukuksal boyutu incelenecektir. 

Öncelikle, ülkemizin ve diğer birçok ülkenin ulusal İSG mevzuatlarını şekillendiren 

uluslararası hukuk kaynaklarındaki İSG eğitimi ile ilgili düzenlemeler özetlenecektir. 

Daha sonra ABD mevzuatında yer alan İSG eğitimine ilişkin hükümler hakkında genel 

bilgi verilecektir. Türk İş Hukukunda İSG eğitimi, işverenin gözetme ve bilgilendirme 

borcu kapsamında incelenecek, ardından iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan 

eğitime ilişkin düzenlemeler özetlenecektir. Ülkemizdeki zorunlu İSG eğitiminin 

kurallarını belirleyen “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik”, eğitim programlarında bulunması gereken temel 

öğeler açısından irdelenecektir. Son kısımda, İSG yönünden mesleki eğitim ile ilgili 

yasal düzenlemeler incelenecektir. 

3.1. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 

Ülkemizin de tarafı olduğu ILO’nun 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve 

Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşmesi, 161 sayılı Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi ve 

89/391 sayılı AB Çerçeve Direktifi başta olmak üzere birçok uluslararası düzenlemede 

çalışanların İSG eğitimine vurgu yapılmaktadır. 

ILO’nun 155 sayılı Sözleşmesi’nin 5.maddesinde, üye devletlerden tüm 

çalışanları kapsayan ileri düzey İSG eğitimini, İSG ulusal politikalarının ana 

unsurlardan biri olarak ele almaları istenmiştir.1 Aynı Sözleşme’nin 

14.maddesinde“Ulusal koşullar ve uygulamaya uygun bir şekilde, iş sağlığı ve 

güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin sorunlara yönelik yüksek teknik, tıbbi ve mesleki 

eğitimini de kapsayan, tüm çalışanların eğitim ihtiyacını karşılayacak şekilde tüm 

                                                 
1 ILO, “155 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme”, (Çevrimiçi) 

http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377299/lang--tr/index.htm, 18 

Haziran 2016. 

http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377299/lang--tr/index.htm,
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seviyelerde eğitimin ve öğretimin geliştirilmesi için önlemler alınacaktır.” hükmü yer 

almaktadır. Sözleşme’nin 19.maddesinde “İşletmedeki işçi ve temsilcilerine, iş sağlığı 

ve güvenliği konusunda yeterli eğitim verilmesi” gerektiği belirtilmektedir.2 

Türkiye tarafından onaylanan 187 sayılı İSG için Geliştirici Çerçeve 

Sözleşmesi’nin 3.maddesindeki “Ulusal Politika” başlığı altında, devletlerden önleyici 

bir sağlık ve güvenlik kültürü tesisi için bilgi verme, danışma ve eğitim unsurlarını 

içeren prensipler belirlenmesi istenmiştir. “Ulusal Sistem” başlıklı 4.maddede, 

üyelerden geliştirecekleri İSG sisteminde, çalışanların İSG eğitimi ile ilgi 

düzenlemelerin de yer alması istenmektedir.3 

Yine Türkiye tarafından onaylanan 161 sayılı Sağlık Hizmetleri 

Sözleşmesi’nde, üye devletlerin iş sağlığı, ergonomi ve sağlık bilgisi sahalarında 

bilgi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde işbirliği yapmaları gerektiği ifade edilmiştir.4 

167 No'lu Yapı İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, madde 33’te 

“Bilgilendirme ve Eğitim” başlığı altında, 

“İşçiler aşağıdaki konularda yeterli ve uygun şekilde bilgilendirilecek, 

yönlendirilecek ve eğitilecektir: 

(a) Çalıştıkları yerlerde maruz kalabilecekleri potansiyel güvenlik ve sağlık 

tehlikeleri;  

(b) Bu tehlikelerin önlenmesi ve denetim altına alınması ve bunlara karşı 

korunma.” 

 

denilmiştir. Sözleşme’de ayrıca iş ekipmanlarının ulusal yasa ve yönetmeliklere göre 

uygun eğitimi almış çalışanlarca kullanılması gerektiği belirtilmektedir.5 

                                                 
2 A.y. 

3 ILO, “187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi”, (Çevrimiçi) 

http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377312/lang--tr/index.htm, 18 

Haziran 2016. 

4 ILO, “161 No'lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme”, (Çevrimiçi)  

http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377304/lang--tr/index.htm, 19 

Haziran 2016.  

5 ILO, “167 No'lu Yapı İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988”, (Çevrimiçi) 

http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377308/lang--tr/index.htm, 19 

Haziran 2016.  

http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377312/lang--tr/index.htm
http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377304/lang--tr/index.htm
http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377308/lang--tr/index.htm
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176 No'lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi madde 10’da “İşveren 

aşağıdakileri sağlayacaktır: (a) işçilere herhangi bir maliyet getirmemek üzere, 

güvenlik ve sağlıkla ilgili konular ve ayrıca verilen işlerle ilgili olarak işçilere yeterli 

eğitim ve yeniden eğitim.” ifadesi yer almaktadır.  

Madde 14’de, 

“Ulusal yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işçiler, aldıkları eğitime uygun olarak 

aşağıdaki görevleri yerine getireceklerdir: 

(a) Belirlenen güvenlik ve sağlık önlemlerine uygun davranma; koruyucu giysilerin, 

bu amaçla kendilerine verilen donanımın uygun bakımı ve kullanımı dâhil olmak üzere, kendi 

güvenlik ve sağlıklarına, ayrıca işbaşında yaptıklarından ya da ihmallerinden etkilenebilecek 

başkalarının güvenlik ve sağlıklarına gerekli özeni gösterme; kendilerinin ya da başkalarının 

güvenliği ve sağlığı açısından risk oluşturabileceğini düşündükleri, ancak kendi başlarına 

gerektiği gibi ele alamayacakları herhangi bir durumu hemen üzerlerindeki denetçiye bildirme 

ve Sözleşme uyarınca işverene verilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak 

üzere işverenle işbirliği yapma.” 

hükmü bulunmaktadır.6 

152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme madde 4’de 

“Bu sözleşmenin gereği olarak alınacak önlemler arasında, işçilerin eğitimi 

sayılmaktadır.” ve madde 38’de “ Çalıştığı işle ilgili olası tehlikeler ve alınacak 

başlıca önlemler hakkında yeterli eğitim veya ders verilmeyen hiçbir işçi liman 

işlerinde çalıştırılmayacaktır.” denilmektedir.7 

134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi adamları için) İlişkin 

Sözleşme’nin 9.maddesinde, “Yetkili makam, her sınıf ve derecedeki gemi adamı için 

mesleki eğitim kurumlarının ders programlarına mesleki görevler, kazaların 

önlenmesi ve işte sağlığın korunmasına ilişkin önlemlerle ilgili eğitimin dâhil 

edilmesini teşvik eder ve milli koşullar elveriyorsa bu sağlanır.” hükmü yer 

almaktadır. 

                                                 
6 ILO, “Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995 (No. 176)”, (Çevrimiçi) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-

ankara/documents/legaldocument/wcms_450478.pdf , 10 Haziran 2016. 

7 ILO, “152 No'lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme”, (Çevrimiçi) 

http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377292/lang--tr/index.htm,10 

Haziran 2016. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/legaldocument/wcms_450478.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/legaldocument/wcms_450478.pdf
http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377292/lang--tr/index.htm
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Aynı Sözleşme’de ayrıca, “Gemi adamlarının dikkatini, örneğin uygun 

talimatları içeren resmi duyurularla belirli bazı tehlikelere çekmek için uygun ve 

uygulanabilir tüm tedbirler alınır.” hükmü bulunmaktadır.8 

Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Önlemler 

Alınmasına ilişkin 12 Haziran 1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi’nin 

6.maddesinde, “İşveren, sorumlulukları kapsamında çalışanların sağlığını ve 

güvenliğini korumak, mesleki tehlikeleri önlemek, bilgilendirme, eğitim ve kurumsal 

gereklilikler için her türlü önlemi alacaktır.” ve 8.maddesinde “İşveren, ilkyardım, 

yangın söndürme, işçilerin tahliyesi gibi işlerde çalışacakları tayin edecektir. İşçilerin 

sayısı, eğitimi, araç ve gereçleri bu iş için yeterli sayıda olacaktır. 9 ifadeleri yer 

almaktadır. 

“Çalışanların Eğitimi” başlıklı 12.maddede, 

“1-İşveren, her işçinin aşağıdaki durumlarda yaptığı işle ilgili sağlık ve güvenlik 

eğitimi almasını temin edecektir: 

-İşe başlarken, 

-İş değiştirirken ve transferlerde, 

-Yeni iş makinesinin devreye girmesinde veya makine değişiminde, 

-Yeni teknoloji uygulamasında. 

Eğitim, yeni ve değişik tehlikeler göz önüne alınarak ve periyodik olarak tekrarlanarak 

verilecektir. 

2-İşveren, işçi sağlığı iş güvenliği konularında çalışmak üzere dışarıdan getirttiği 

kuruluşlara, işyeri ile ilgili uygun talimatları verecektir. 

3-İşçi sağlığı iş güvenliği ile ilgili işçi temsilcileri uygun eğitimden geçeceklerdir. 

4-Paragraf 1 ve 3’deki eğitim, işçiler ve temsilcilerine mali bir yük getirmeyecektir. 

Eğitim çalışma saatleri içinde verilecektir. Eğitim, ulusal yasalara göre, kuruluş içinde 

veya dışında verilebilir.” 

 

denilmektedir. Madde 13’te “İşçiler aldıkları eğitim ve işverenin talimatı gereği kendi 

sağlık ve güvenliklerinden sorumlu oldukları gibi hareketlerinden diğer işçilerin 

etkilenmesinden de sorumlu olacaklardır.” hükmü bulunmaktadır. 

                                                 
8 ILO, “134 No'lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemi adamları) İlişkin Sözleşme”, (Çevrimiçi) 

http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377283/lang--tr/index.htm,11 

Haziran 2017. 

9 Avrupa Birliği, “89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi”, (Çevrimiçi) http://www.isguvenligi.net/wp-

content/uploads/ab_isig_direktifi.pdf, 12 Haziran 2018. 

http://www.ilo.org/ankara/conventions-ratified-by-turkey/WCMS_377283/lang--tr/index.htm
http://www.isguvenligi.net/wp-content/uploads/ab_isig_direktifi.pdf
http://www.isguvenligi.net/wp-content/uploads/ab_isig_direktifi.pdf
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3.2. OSHA’NIN EĞİTİM İLE İLGİLİ DÜZENLEMELERİ 

İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA), ABD’de İSG mevzuatının ve 

standartlarının uygulanması için kurulmuş, Çalışma Bakanlığına bağlı federal bir 

kurumdur. İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu’nda (1970) işverenin çalışana sağlık ve 

güvenlik konusunda bilgi ve eğitim verme yükümlülüğü özel olarak belirtilmemiştir. 

Ancak Kanun’un 5(a)(2) maddesinde,“İşveren bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe 

giren tüm iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uymakla yükümlüdür.” 

denilmektedir. Kanun kapsamında yayımlanan yüzden fazla standarda göre, 

çalışanlara eğitim verilmesi sorumluluğu işverenlere aittir.10 

OSHA tehlike esasına göre mevzuat düzenlediği için, eğitim yükümlülüğü 

standartlarda dağınık bir şekilde yer almaktadır. 1992 yılında kurum, eğitim 

düzenlemelerine ulaşmaktaki güçlüğü gidermek için mevzuattaki değişik hükümleri 

derleyip, tek bir raporda bir araya getirmiştir. OSHA, 1993 yılında ilgili 

hükümlerdeki ortak unsurları tanımlayıp sınıflandıran ikinci bir rapor yayımlamıştır. 

2.rapor, mevcut kuralların derli toplu ve takibi kolay biçimde resmedilmesiyle, 

bağımsız ve genel bir eğitim standardının geliştirilmesi yolunun açılacağı 

düşünülerek hazırlanmıştır. Fakat bu sınıflama, belli bir sistematik oluşturulmasını 

sağlamak bir yana mevzuatta eğitim için öngörülen yöntemlerdeki ve detaylardaki 

geniş çeşitliliği ortaya koymuştur. Bu çeşitlilik sektör ve tehlike esaslarına göre 

hazırlanan standartların doğal bir sonucudur.11 

Ajans 1998 yılında, mevzuattaki eğitim gerekliliklerini bir araya getiren 

raporu, standartlardaki değişikler doğrultusunda yenilemiştir.12 Bunun yanında, 

raporda eğitimin temel unsurlarını içeren bir rehber de yer almaktadır. Yasal 

bağlayıcılığı olmamakla beraber rehber, yönetmeliklerde ve standartlarda muğlak 

kalan noktalar için yol göstermektedir. Eğitim programlarının belirlenmesi, 

                                                 
10 U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Resource for 

Development and Delivery of Training to Workers, Washington, D.C, OSHA Publications, 2015, 

p.1.  

11 Cohen, Colligan, a.g.e, p.17. 

12 OSHA, “Training Requirements in OSHA Standards and Training Guidelines”, (Çevrimiçi) 

https://www.wisconsin.edu/ehs/download/training/osha2254.pdf, 11 Haziran 2018. 

https://www.wisconsin.edu/ehs/download/training/osha2254.pdf
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uygulanması ve değerlendirilmesi konusunda işverenler, yöneticiler ve eğiticiler için 

yararlı bilgiler içermektedir.  

Kurum, 2015 yılı kılavuzunda yönetmeliklerdeki ve standartlardaki eğitim 

hükümlerini daha önceki raporlarına nazaran daha ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. 

Eğitim ile ilgili düzenlemeler detaylarıyla, alt madde ve fıkralarıyla raporda yer 

bulmuştur. Mevzuattaki eğitim yükümlülükleri; genel endüstri, denizcilik 

(tersanecilik dâhil), inşaat, tarım, devlet çalışanları başlıkları altında 

sınıflandırılmıştır.13 Madencilik ile ilgili düzenlemeler Maden Sağlık ve Güvenlik 

İdaresi (MOSHA) tarafından yapılmaktadır. Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği 

alanında ayrı ve geniş bir mevzuat yürürlüktedir. 

3.2.1. Eğitimin İçeriği 

Bazı standartlar, hangi güvenlik uygulamalarının öğretileceği konusunda 

oldukça açıktır. Örneğin hamur odununun kesilmesi standardında elektrikli testere ile 

ilgili eğitimin içeriği detaylı şekilde belirtilmiştir. Bir maddede “Testere 

operatörünün, testereyi yakıt doldurma alanından en az 10 feet uzaklıkta çalıştırması 

gerektiği öğretilmelidir.” denilmektedir.14 

Benzer açıklamalar, kamyonlarda kullanılan tekli tekerlek jantı ile ilgili elle 

taşıma ve depolama standardında yer almaktadır. Bu standardın bir maddesinde 

“Sökme işleminden önce tekerlerin supap başlıkları çıkarılarak havasının tamamen 

boşaltılmasının, tekerlerin sökülmesinin takılmasının yalnızca çemberin dar çıkıntılı 

kısmından yapılmasının, lastik yanağının 1 feet uzağında düz katı bir yüzeyin 

bulunması halinde lastiklerin havasının indirilmemesinin gerektiği çalışana 

öğretilmelidir.” ifadesi yer almaktadır.15  

Bunların aksine, diğer bazı standartlarda eğitimin içeriği daha genel olarak 

belirtilmiştir. Mesela, kendinden hareketli endüstriyel araçlar standardında “Bu 

araçları yalnızca eğitilmiş ve yetki verilmiş kişilerin kullanabileceği, araçların güvenli 

                                                 
13 OSHA, Training Requirements in OSHA Standards, Washington, D.C, OSHA Publications, 2015. 

14 Cohen, Colligan, a.g.e., p.17.  

15 OSHA, Training Requirements in OSHA Standards, p.61. 
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kullanımı için operatörlere verilen eğitim yöntemlerinin belirlenmesi gerektiği” 

belirtilmektedir. Bunun dışında operatörlerin eğitimiyle ilgili hiçbir detay yer 

almamaktadır. Yine de diğer bazı standartlarda bu ve diğer bazı operatörlere verilecek 

eğitimle ilgili genel konu başlıkları belirtilmiş  (tehlikeli durumların tanımlanması, risk 

faktörleri ve olası sonuçları, tehlikelerin önlenmesinde ihtiyaçlar ve araçlar vb.) fakat 

daha öteye gidilmeyerek, eğitimin özel içeriğinin tespiti işverene bırakılmıştır. 

3.2.2. Eğitim Periyodu ve Süresi 

Toksik maddelere maruz kalan çalışanlar için işe girişteki eğitimin süresi, 

yenilenme periyotları ve yenileme eğitim süreleri standartlarda açık şekilde 

belirtilmektedir. Örneğin tehlikeli atık işlemleri ve acil durum müdahaleleri 

standardında, tehlikeli atıkların yok edilmesi işini yapan ve sağlığa zarar verici 

tehlikeli maddelere maruz kalan çalışanların, işe başlamadan önce saha dışında en az 

40 saatlik eğitim almaları ve konusunda uzman ve tecrübeli yöneticilerin nezaretinde 

üç gün sahada işbaşı eğitimine tabii tutulmaları, gerektiği belirtilmektedir.16 Bu 

çalışanlara her yıl en az 8 saatlik yenileme eğitimleri verilmelidir. Bunun aksine bazı 

standartlarda eğitim sürelerine ve periyotlarına dair hiçbir hüküm yer almamaktadır.17 

3.2.3. Belgelendirme/Kayıt 

Belirli standartlar resmi eğitim planı veya eğitim materyali belgesini veya her 

ikisini de gerektirmektedir.  Bununla beraber gerekli eğitim için yazılı bitirme başarı 

sertifikaları istenebilmektedir. Elektrikli Platform İşlemlerini Kapsayan Standartta ve 

Tehlikeli Atık Operasyonları ve Acil Durum Müdahaleleri Standardında bu tür 

düzenlemeler yer almaktadır.18 

İlk önce, Çevre Koruma Ajansı tarafından çıkarılan daha sonra OSHA 

tarafından benimsenen Asbest Söküm İşleri Standardı (29 CFR 1915 1001(k)(9)), 

eğitim sonrası yazılı sınavları ve yeterlilik başarı notunu dahi hükme bağlamıştır. Çok 

                                                 
16 OSHA, “1910.120.Hazardous waste operations and emergency response”, (Çevrimiçi) 

https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.120, 14 Temmuz 2018. 

17 Cohen, Colligan ,a.g.e., p.18. 

18  OSHA, a.g.e., p.8. 

https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.120
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Tehlikeli Kimyasalların Güvenli Süreç Yönetimi Standardında, süreçlerin 

yönetilmesinde görevli her çalışanın, ana unsurları standartta belirtilen eğitimi 

almasının ve içeriğinin çalışan tarafından anlaşılmasının işverence sağlanması 

gerektiği, ifade edilmektedir. Düzenlemede “İşveren, çalışanın kimliğini, eğitimin 

tarihini, eğitim konularının çalışan tarafından anlaşıldığını kanıtlamak için kullanılan 

yöntemi içeren kayıtları hazırlamakla yükümlüdür.” denilmektedir.19 

Diğer çoğu yasal düzenlemede biçimlendirilmiş programlar, çalışanın eğitime 

katılımını ve başarısını gösteren kayıtlar için özel hükümler yer almamaktadır. Bazı 

standartlar, eğitim sonrası çalışanların yetkinliğinin kanıtlanması gerektiğine işaret 

etmekte ancak belgelendirme istememektedir. Bununla beraber, OSHA tarafından 

yayımlanan rehberlerde, yasal zorunluluk bulunmayan durumlarda da eğitimin 

belgelendirilmesi şiddetle tavsiye edilmektedir. 

3.2.4. Eğiticinin Nitelikleri ve Uzmanlık Eğitimi 

Kimi standartlar eğiticilerin nitelikleriyle ilgili gerekliliklere ya da ehil 

kişilerce yürütülecek görevlere işaret etmiştir. Ehil kişi, okullara/kurslara devam 

ederek, akademik belgelerle veya uzmanlık tecrübesiyle eğitim konusu hakkında 

gerekli bilgiyi ve yeteneği edinmiş kişi olarak tanımlanır.20 Bununla ilgili olarak, 

Tehlikeli Atık İşlemleri ve Acil Durum Müdahale Standardında, yönetici veya denetçi 

pozisyonlarındakiler ile atık sahası çalışanlarının eğitim gereklilerinin ayrı olduğu 

belirtilmiştir. Yöneticiler ve denetçiler aldıkları eğitimler sonucunda, sahadaki 

çalışanlara bazı konularda eğitim verebilmektedir. OSHA’nın asbest standardında, 

asbest söküm işçilerine, denetçilerine, nezaretçilerine, yönetim plancılarına, proje 

yöneticilerine verilecek değişik eğitim programları belirlenmiştir.21 

 

                                                 
19OSHA, “1910.119.Process safety management of highly hazardous chemicals”, (Çevrimiçi) 

https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.119, 14 Temmuz 2018. 

20 OSHA, a.g.e., p.16. 

21 Cohen, Colligan, a.g.e., p.18. 

https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.119
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3.2.5. Yöntemler 

Bazı standartlarda, eğitimlerin bir kısmının uygulamalı olarak verilmesi 

gerektiği ifade edilmektedir. Birkaç düzenlemede, eğitimin kaç saatinin iş başında 

uygulamalı şekilde verilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Örneğin Kaynakları 

Koruma ve Geri Kazanma Kanun’u kapsamında yapılan işleme, depolama, bertaraf 

işlerinde çalışanlara öngörülen eğitimin en az 8 saati uygulamalı olmalıdır.22 Bunun 

dışında, hali hazırdaki yasal düzenlemeler eğitimin veriliş yöntemine ilişkin bir 

zorunluluk öngörmemektedir. İstisnai olarak, elektrikli platform işlemlerine ilişkin bir 

düzenlemede, eğitim faaliyetlerinde yazılı çalışma prosedürleri yerine resimlerin 

kullanılabileceğinden bahsedilmektedir. Standartlarda genel itibariyle eğitimin ne 

şekilde verileceği işverenin takdirine bırakılmıştır.23 Son yıllarda yaygınlaşan internet 

üzerinden eğitim ile ilgili herhangi bir hüküm yasal düzenlemelerde yer almamakla 

beraber, OSHA yaptığı resmi açıklamalarda, standartlardaki içerik ve yöntem ile ilgili 

diğer yükümlülükler yerine getirildiği takdirde, çevrimiçi veya bilgisayar destekli 

eğitimin kabul edileceğini duyurmuştur.  

OSHA’nın destek eğitimi programı, işçilere işleriyle ilgili temel İSG 

tehlikelerini tanımalarını, risklerden kaçınma ve korunma yollarını, haklarını, 

işverenin yükümlülüklerini, nasıl şikâyette bulunulacağını öğretmeyi amaçlamaktadır. 

Kurum, işçilere İSG eğitimi verecek İSG profesyonellerini eğiterek, yetkilendirir. 

OSHA standartlarına göre, çalışanların bu eğitim programlarına katılımı ve 

destek programıyla yetkilendirilmiş profesyonellerin İSG eğitimlerinde 

görevlendirilmesi zorunlu değildir. Ancak bazı eyaletler ve yerel yönetimler destek 

eğitimini yasal zorunluluk haline getirmiştir. Bazı işveren kuruluşları, sendikalar, 

ticaret ve sanayi örgütleri, üyelerinden ilgili eğitim programına katılmamış işçileri işe 

almamalarını ve mevcut işçilerin bu programdan yararlandırılması istemektedir. Bu 

                                                 
22 OSHA, “Hazardous waste operations and emergency response”, (Çevrimiçi) 

https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.120, 14 Temmuz 2018. 

23 Cohen, Colligan, a.g.e., p.19. 

https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.120
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programa katılım, OSHA’nın düzenlemelerine uyulduğu anlamına gelmez. OSHA’nın 

değişik işler için değişik eğitim programlarını öngören standartları mevcuttur.24 

Bu program ile işçiler OSHA tarafından yetkilendirilmiş eğiticilerin yürüttüğü 

10 saatlik ve 30 saatlik kurslara katılırlar. 10 saatlik kurs işe giriş seviyesindeki işçileri 

hedeflerken, 30 saatlik kurs bazı İSG sorumlukları bulunan işçilere daha uygundur.25  

Eğitim programları, 4 ana sektör için planlanmıştır: Genel Endüstri, İnşaat, 

Denizcilik, Felaket Çalışmaları. Eğitim içerikleri, eğitim yöntemleri, yetkili eğitici 

nitelikleri sektöre göre değişmektedir. Genel endüstri sektöründe eğitici belgesi 

alabilmek için gereken şartlar aşağıda belirtilmiştir. Bu şartların birlikte sağlanması 

gerekmektedir. 

Tecrübe: Genel endüstride İSG konusunda en az 5 yıllık iş tecrübesi 

gerekmektedir. İSG alanında kolej diploması, CSP (Güvenlik profesyoneli sertifikası) 

ve CIH (Endüstriyel hijyenist sertifikası) belgeleri iki yıllık tecrübe yerine geçebilir. 

Eğitim: OSHA’nın 511 numaralı Genel Endüstri için İSG Standartları 

eğitimini tamamlamak ve eğitim sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olmak şarttır.  

Eğitici belgesinin geçerliliği dört yılda bir yenileme eğitimlerine katılarak 

sağlanır.26 

 

 

 

 

 

                                                 
24 OSHA, Training Requirements in OSHA Standards, p.8 

25OSHA, “Outreach Training Program (OSHA 10-Hour & 30-Hour Cards)”, (Çevrimiçi) 

https://www.osha.gov/dte/outreach/, 22 Haziran 2016. 

26OSHA, “How to Become an Authorized Trainer”, (Çevrimiçi) 

https://www.osha.gov/dte/outreach/authorized.html#generalindustry , 22 Haziran 2016. 

https://www.osha.gov/dte/outreach/
https://www.osha.gov/dte/outreach/authorized.html#generalindustry
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3.3. TÜRK İŞ HUKUKUNDA İSG EĞİTİMİ  

3.3.1. İşverenin Gözetme ve Bilgilendirme Borcu 

İş sözleşmesinin işverene yüklediği borçlardan biri de çalışanı gözetme 

(koruma) borcudur.27 İşverenin, işçiyi koruma borcu 6098 sayılı Türk Borçlar 

Kanunu’nun “İşçinin kişiliğinin korunması” başlıklı 417.maddesinde hükme 

bağlanmıştır. Maddenin birinci fıkrasında “İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini 

korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni 

sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür 

tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri 

almakla yükümlüdür.” denilmektedir. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise “İşveren, 

işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, 

araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasında işverenin işçiyi gözetme borcu geniş anlamda 

değerlendirilmiş, ikinci fıkrada ise işçinin sağlığını ve güvenliğini korumayı 

hedefleyen gözetme borcu düzenlemiştir. İşverenin işçinin sağlığını gözetme borcu, 

işyerinde veya yürütülen işte maruz kalınabilecek fiziksel, psikolojik ve sosyal risklere 

karşı gerekli tüm önlemlerin alınmasını gerektirir.28 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu ile bu yükümlülük somutlaştırılmıştır.29 6331 sayılı Kanun’da yer alan 

hükümler emredici hukuk kuralı mahiyetindir. Bu bağlamda, iş sağlığı ve güvenliğinin 

kamu hukuku yönünü düzenlemektedir.30  

Gözetme borcu işçinin sağlığının ve güvenliğinin korunmasının yanında, iş 

ilişkisinin gerektirdiği konularda bilgilendirilmesini ve işçi ile ilgili edinilen bilgilerin 

saklanmasını da içerir.31 Bu bağlamda da işyerindeki İSG tehlikeleri ve önlemleri 

                                                 
27 Sarper Süzek,, İş Güvenliği Hukuku, Ankara, Savaş Yayınları, 1985, s. 176-177 

28 Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat, İş Hukuku Dersleri (Ciltli), 27.bası, İstanbul, Beta 

Basım Yayım, 2014, s.206.  

29 Çelik, Caniklioğlu, Canbolat, a.g.e., s.213 . 

30 Çelik, Caniklioğlu, Canbolat, a.g.e., s.214 . 

31 Gaye Burcu Yıldız, “İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu”, Toprak İşveren Dergisi, 

Sayı:86, Haziran 2010, s.8. 
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hakkında işçilere bilgi vermek, işçileri eğitmek işverenin işçiyi gözetme borcu 

kapsamındadır. Diğer taraftan, son yıllarda ülkemizde sıkça tartışılan ve gözetme 

borcu kapsamında yer alan psikolojik veya cinsel taciz, çalışanların fiziksel ve ruhsal 

sağlığını olumsuz yönde etkilediğinden bir İSG sorunudur.32 İşyerlerinde Psikolojik 

Tacizin Önlenmesi konulu 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ndeki “psikolojik 

tacizin önlenmesi… iş sağlığı ve güvenliği… açısından çok önemlidir” ifadesi de bu 

gerçeğe vurgu yapmaktadır.33 

3.3.2. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Gelişimi 

Çalışanların sağlık ve güvenlik hakkı Anayasamız tarafından güvence altına 

alınmıştır. Anayasa’nın 2 ve 5.maddelerinde sosyal hukuk devletine, 17.maddesinde 

yaşama hakkına, 49.maddesinde çalışma hakkı ve ödevine, 50.maddesinde çalışma 

şartlarına, 56. maddesinde sağlık hakkına ve 60. maddesinde sosyal güvenlik hakkına 

ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.34 Bu düzenlemeler çalışanların İSG haklarının 

anayasal temelleridir.35 Anayasada belirtilen esaslar uyarınca, devlet İSG için kanuni 

düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Bunun yanında devlet, mevzuatın 

uygulanabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmalı, etkin bir denetim sistemi kurmalı 

ve gerekli durumlarda hukuki, idari ve cezai yaptırımlar uygulamalıdır.36 

Türkiye Cumhuriyeti’nin çalışma hayatını düzenlemek üzere çıkarılan ilk İş 

Kanunu 08.06.1936 tarihli ve 3008 sayılı Kanun’dur. Bu Kanun ile ayrıntılı ve sistemli 

işçi sağlığı ve iş güvenliği düzenlemeleri Türk İş Hukukuna girmiştir.37 931 sayılı 

ikinci İş Kanunu 1967 yılında yayımlanmış ancak Anayasa Mahkemesi kararıyla 1970 

yılında iptal edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili detaylı hükümler içeren 1475 

                                                 
32 Pınar Tınaz, Fuat Bayram, Hediye Ergin, Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutlarıyla İşyerinde 

Psikolojik Taciz (mobbing), İstanbul, Beta Basım Yayım, 2008, s.27-28.  

33 K. Ahmet Sevimli, “Türk Borçlar Kanunu m.417 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Işığında Genel 

Olarak İşçinin Kişiliğinin Korunması”, Çalışma ve Toplum, Sayı:36, 2013, s.123. 

34 Efe Yamakoğlu, “İşverenin İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü”, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015, s.13.  

35 Levent Akın, İş Sağlığı Güvenliği ve Alt İşverenlik, Ankara, Yetkin Yayınları, 2013, s.23; 

Yamakoğlu, a.g.e., s.13. 

36 Sarper Süzek, İş Hukuku, Yenilenmiş 10. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım, 2014, s.866. 

37 Nüvit Gerek, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını No:1676, 2006, 

s.7. 

http://www.calismatoplum.org/sayi36.htm
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sayılı İş Kanunu ise 1971 yılında yürürlüğe girmiştir.38 Bu Kanun’a dayanılarak 

çıkarılan tüzüklerde, İSG için gerekli teknik önlemler açık ve ayrıntılı şekilde 

belirtmiştir. Örneğin 1475 sayılı Kanun’un 74 ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha 

Kanunu’nun 179.maddelerine istinaden çıkarılan 11.01.1974 tarihli İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği Tüzük’ü işyerlerinde alınması gereken İSG önlemlerini detaylı bir şekilde 

hükme bağlamıştır. Bu Tüzük, 30.12.2012 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. 1475 

sayılı İş Kanunu 2003 yılında 4857 sayılı İş Kanunu ile değiştirilmiştir. 4857 sayılı 

Kanun’da İSG’ye ilişkin hükümler, Kanun’un 5.bölümünde (77-89.maddeler arası) 

yer almıştır. İSG düzenlemeleri için ayrı ve özel ilk yasa olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun kapsamı Kanun’un 2. 

maddesinde “Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu 

işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere 

tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.” denilerek 

belirtilmiştir. Kanun’un 3/1.maddesinin b bendinde ise çalışanın tanımı “Kendi özel 

kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen 

gerçek kişi” şeklinde yapılmıştır. 

Yukarıdaki hükümlere göre, 6331 sayılı Kanun’daki çalışan kavramı çırak ve 

stajyerlerle birlikte tüm bağımlı çalışanları içermektedir.39 Yani 6331 sayılı Yasa; 

4857 sayılı İş Kanunu’na, Türk Borçlar Kanunu’na ve diğer İş Kanunlarına tabi olan 

tüm işçileri kapsamaktadır.40 Bunlarla beraber kamuda görevli memurlar ile 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinde belirtilen 4/B ve 4/C statüsünde 

çalışanlar da Kanun kapsamındadır.41  

Yeni Kanun ile bütün işyerleri için risk değerlendirilmesi yükümlülüğü 

getirilmiş ve yürürlüğe girmesi ertelenen maddeler sebebiyle henüz tüm işyerlerini 

                                                 
38 ÇSGB, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Değişen ve Gelişen Yüzü: İSGGM’nin Son 15 Yılı 2000 – 2015, 

Ankara, Salmat Basım, 2016, s.8 

39 Gaye Baycık, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler”, 

Ankara Barosu Dergisi, No.3, 2013, s.107. 

40 Baycık, a.y. 

41 Baycık, a.y. 
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kapsamasa da iş güvenliği ve işyeri hekimi istihdam etme yükümlülüğü 

genişletilmiştir. 6331 sayılı Kanun’a dayanılarak, iş sağlığı ve güvenliği 

yükümlülüklerini düzenleyen birçok yönetmelik yayımlanmıştır. 

Türkiye, 2004 yılında 155 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile 161 sayılı İş Sağlığı 

Hizmetleri Sözleşmelerini, 2006 yılında ise 187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini 

Geliştirme Sözleşmesi’ni onaylamıştır. Ülkemiz, 2016 yılında 167 sayılı İnşaat 

İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi’ne ve 176 sayılı Madenlerde İş Sağlığı ve 

Güvenliği Sözleşmesi’ne de taraf olmuştur. Yeni düzenlemelerle işyerlerinde önleme 

esaslı İSG sistemi kurulmasını hedefleyen mevzuat altyapısı büyük oranda 

oluşturulmuştur.42 Kanun ve Kanun’a dayanılarak yayımlanan yönetmeliklerde, iş 

sağlığı ve güvenliği alanında gelişmeleri takip eden, sürekli iyileşmeyi amaçlayan bir 

sistem öngörülmektedir.43 

İş sağlığı ve güvenliği alanında esas düzenlemeleri yapan 6331 sayılı Kanun 

dışında; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6098 sayılı 

Türk Borçlar Kanunu, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 5153 sayılı 

Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri 

Hakkındaki Yasa İSG’ye ilişkin hükümler içermektedir. 

3.3.3. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine İlişkin Düzenlemeler 

Çalışanlara İSG eğitimi verilmesi zorunluluğu, 4857 sayılı Kanun’a kadar, 

diğer kanunlarda açıkça belirtilmemiştir. Ancak 1475 sayılı Kanun’a istinaden 

çıkarılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzük’ünde ve diğer bazı tüzüklerde, işçilere 

yaptıklara işlere dair güvenlik önlemlerinin işveren tarafından öğretilmesi ve iş 

değiştiren işçilere yeni işle ilgili bilgilerin verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Kanuni 

olarak çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gerektiği hükmü ilk kez açık 

                                                 
42 Bilir, a.g.e., s.78. 

43 Nurşen Caniklioğlu, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve İşveren Yükümlülükleri”, 

Çalışma Mevzuatı Notları, İstanbul, Türkiye Toprak Seramik Çimento Sanayii İşverenleri Sendikası 

Yayını, 2012, s. 29. 
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bir şekilde 10.06.2003 tarihli, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 77.maddesinde belirtilmiş, 

fakat Kanun gereğince yayımlanan Yönetmelik’te eğitimin süresi, periyodu ve 

yöntemleri ile ilgili ayrıntılı yükümlülükler yer almamıştır. 6331 sayılı Kanun ve bu 

Kanun’a istinaden çıkarılan Yönetmelik’te, iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin içeriği, 

esasları, süresi, periyodu ve eğiticilerin nitelikleri açıkça belirtilmiştir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4.maddesinde, işverenin 

çalışana karşı genel yükümlülükleri arasında belirtilen İSG eğitimi, Kanun’un 

17.maddesinde “Çalışanların Eğitimi” başlığı altında daha ayrıntılı şekilde hükme 

bağlanmıştır: 

“ Çalışanların eğitimi 

MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını 

sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş 

ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, 

değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli 

aralıklarla tekrarlanır. 

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. 

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer 

alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. 

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan 

önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli 

çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla 

süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir. 

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde 

karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin 

alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe 

başlatılamaz. 

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı 

çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar. 

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. 

Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma 

süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak 

değerlendirilir.” 

“Çalışanların bilgilendirilmesi” başlıklı 16.maddede, işverenin çalışanlara İSG 

riskleri, bunlara karşı alınan tedbirler, acil durumlar için görevlendirilen kişiler 

hakkında eğitim vermesi gerektiği belirtilmektedir. 

Kanun’un 16, 17, 18 ve 30. maddeleri ile 09.01.1985 tarihli ve 3146 sayılı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun’un 2 ve 12.maddelerine dayanılarak hazırlanan Çalışanların İş Sağlığı ve 
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Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 15.05.2013 tarihli 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.44 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. maddesine istinaden 

çıkarılan bazı yönetmeliklerde de çalışanlara belirli konularda iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimi verilmesi gerektiği belirtilmektedir. Örneğin İş Ekipmanlarının Kullanımında 

Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 11.maddesinde “İş ekipmanını 

kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler 

ve bunlardan kaçınma yollarını da içeren yeterli eğitim verilmelidir. Ayrıca, iş 

ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara, yeterli özel 

eğitim verilmesi gerekmektedir.” hükmü yer almaktadır. 

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında 

Yönetmelik’in 6. maddesinin g bendinde, “İşveren, kişisel koruyucu donanımların 

kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmesini sağlar.” denilmektedir. 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 22 ve 30. maddeleri uyarınca 

yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik gereği iş sağlığı 

ve güvenliği kurulunun üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve güvenliği konularında 

eğitim verilmesi gerekmektedir. Yönetmelik düzenlemesinde “Kurul üyelerinin ve 

yedeklerinin eğitimleri asgari olarak şu konuları kapsar: kurulun görev ve yetkileri, 

iş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, sıkça rastlanan iş 

kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri, iş hijyeninin temel ilkeleri, iletişim teknikleri, 

acil durum önlemleri, meslek hastalıkları, işyerlerine ait özel riskler ve risk 

değerlendirmesi.” hükmü bulunmaktadır. 

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik’in 

11.maddesinde, 

“ İşveren, işyerinde 5 inci maddede belirtilen en düşük maruziyet eylem değerlerine 

eşit veya bu değerlerin üzerindeki gürültüye maruz kalan çalışanların veya temsilcilerinin 

gürültü maruziyeti ile ilgili olarak ve özellikle; 

                                                 
44 Mevzuat Bilgi Sistemi e-Mevzuat, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 

Esasları Hakkındaki Yönetmelik”, (Çevrimiçi) 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18371&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearc

h, 4 Kasım 2018. 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18371&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18371&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
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a) Gürültüden kaynaklanabilecek riskler, 

b) Gürültüden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla 

alınan tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanacağı şartlar, 

c) 5 inci maddede belirtilen maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri, 

ç) Gürültüden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve gürültü ölçümünün 

sonuçları ile bunların önemi, 

d) Kulak koruyucularının doğru kullanılması, 

e) İşyerinde gürültüye bağlı işitme kaybı belirtisinin tespit ve bildiriminin nasıl ve 

neden yapılacağı, 

f) Bakanlıkça sağlık gözetimine ilişkin çıkarılacak ilgili mevzuat hükümlerine ve 13 

üncü maddeye göre, çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı ve sağlık 

gözetiminin amacı, 

g) Gürültü maruziyetini en aza indirecek güvenli çalışma uygulamaları, hususlarında 

bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar.”  

denilmektedir. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

Hakkında Yönetmelik’te, 

“İşveren, 28648 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla çalışanların ve 

temsilcilerin eğitimini ve bilgilendirilmelerini sağlar.  Bu eğitim ve bilgilendirilmeler 

özellikle aşağıdaki hususları içerir: 

a) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgileri. 

b) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili bu 

maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, meslek hastalıkları, mesleki maruziyet sınır 

değerleri ve diğer yasal düzenlemeler hakkında bilgileri. 

c) Çalışanların kendilerini ve diğer çalışanları tehlikeye atmamaları için gerekli 

önlemleri ve yapılması gerekenleri. 

ç) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan Türkçe malzeme güvenlik 

bilgi formları hakkındaki bilgileri. 

d) Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri 

tesisatla ilgili mevzuata uygun olarak etiketleme/kilitleme ile ilgili bilgileri.” 

 

hükmü yer almaktadır. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması 

Hakkında Yönetmelik’te “İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, 

patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlar.” ifadesi yer 

almaktadır. 

Yukarıda örnekler verilen yönetmelikler dışında diğer bazı yönetmeliklerde de 

çalışanlara hangi konularda İSG eğitimi verilmesi gerektiği belirtilmiştir. 
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3.3.4. Eğitim Yönetmeliğinin Sistematik İncelemesi 

Genel eğitim literatürünü özellikle iş eğitimini gözden geçiren otoriter isimler, 

etkin bir programının temel öğelerini belirlemişlerdir.45 Daha önce açıklanan bu öğeler 

doğrultusunda, “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 

Hakkındaki Yönetmelik” incelenmiştir. 

3.3.4.1. İhtiyaç Değerlendirmesi 

24.05.2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikler 

sonrası Yönetmelik’te tanımlanmış iki ayrı eğitim türü bulunmaktadır. Birincisi 

“Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı 

iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda 

uygulamalı olarak verilen eğitim” ifadeleriyle tanımlanan işe başlama eğitimidir. 

İkincisi ise “Asgari Ek-1’de belirtilen konuları içeren ve düzenli aralıklarla 

tekrarlanan eğitim” şeklinde tarif edilen temel İSG eğitimidir. 

Temel İSG eğitimi için, her çalışanın her işyerinde karşılaşabileceği genel 

risklere, İSG mevzuatı ve çalışanın hak ve sorumluluklarına ilişkin konular asgari 

eğitim içeriği olarak belirlenmiştir (Madde 6(1) Ek-1). Yönetmelik Ek-1’de yer alan 

konular için ayrılacak sürelerin belirlenmesinde, işyerinde yürütülen faaliyetlerin göz 

önüne alınması istenmektedir (Madde 11(2)). Ek-I’ deki zorunlu konular, her çalışanın 

bilmesi gereken, çalışma hayatında ihtiyaç duyulan temel bilgiler olarak 

değerlendirilebilir. Bir bakıma, kanun koyucu İSG eğitimi için temel ihtiyaç analizi 

yaparak ana konu başlıklarını belirlemiştir. İşyerinin faaliyet konusuna göre, işyerinde 

daha çok karşılaşılan risklere ilişkin konuların belirlenen toplam asgari eğitim 

sürelerindeki payı daha fazla olabilir. İhtiyaç analizi yapılarak, eğitim konuları ve 

süreleri planlanmalıdır. 

 İşe başlama eğitimi, çalışan işyerinde fiilen çalışmaya başlamadan önce 

verilmelidir (Madde 6(2)). Değişiklik yapılmadan önceki Yönetmelik hükümlerindeki 

                                                 
45 Riggio, a.g.e., p.167.; John P. Campbell, “Training design and performance improvement.”, 

Productivity in Organizations: New Perspectives from Industrial and Organizational Psychology, 

Eds. by: John P. Campbell, Richard J. Campbell, San Francisco, CA, Jossey-Bass, 1988, pp.177-207. 

https://www.google.com.tr/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Paul+Campbell%22
https://www.google.com.tr/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+J.+Campbell%22
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belirsizlik ve uygulamada işe başlamadan çalışanlara temel eğitim verilmesindeki 

zorluklar ve aksaklıklar sebebiyle, işe başlama eğitimi Yönetmelik’e eklenmiştir. 

Böylece temel eğitim verilene kadar geçen sürede, işyerine ve işe özgü tehlikelere ve 

risklere karşı korunma önlemlerine ilişkin daha kısa süreli bir eğitim verilmesi 

öngörülmüştür. 

Literatürdeki ihtiyaç analizi kapsamında, ayrıca Yönetmelik’in 

12(1).maddesinde, “Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan 

konuların seçilmesine özen gösterilir.” denilmektedir. Aynı Yönetmelik maddesinin 

4.fıkrasında,“İşverenin kendi belirleyeceği bir metot ile bireysel seviye tespiti 

yapılarak çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve Ek-1’de yer alan konular dışında 

almaları gereken eğitimler belirlenir.” hükmüne yer verilerek, bireysel eğitim ihtiyacı 

analizine ve analiz sonucuna göre eğitim içeriğinin belirlenmesi gerektiğine vurgu 

yapılmıştır. 

Yönetmelik’te, İSG eğitiminde ihtiyaç analizine, eğitim öncesi bireysel seviye 

tespitine değinilmekle beraber, bu değerlendirilmelerin ne şekilde yapılacağı ve 

yöntem seçimi işverenlerin veya eğitim planlayıcılarının tercihine bırakılmıştır. 

3.3.4.2. Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi 

Yönetmelik’in 12(5).maddesinde, “İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; 

çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamayı ve 

eğitimlerde aktarılan bilgilerin öneminin çalışanlarca kavranmasını amaçlar.” 

denilmektedir. Bu hükme göre, İSG eğitimlerinde esas amaç; verilen bilgilerin işe 

transferinin, çalışanların güvenli davranışları benimseyerek uygulamaya 

geçirmelerinin sağlanması ve iş yaşamında İSG’nin önemi ve işin ayrılmaz bir parçası 

olduğu konusunda katılımcıların ikna edilmesidir. Yönetmelik eğitim amaçlarının 

belirlenmesi konusunda çalışanlardan veya temsilcilerinden görüş alınmasını 

öngörmektedir (Madde 10(2) ve 10(5)). 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu verdiği bir kararda: 

“…İşçi sağlığı, iş güvenliği ve yapılmakta olan iş nedeniyle işçinin eğitimi, bir kısım 

mevzuatı hükümlerini içerir belgelerin kendilerine verilmesini değil, eylemli olarak, bu 

bilgilerin aktarımı ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir. Eğitimden sonraki aşama ise, işçi 
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sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemlerin alındığının ve uygulandığının denetlenmesidir. 

İşverenlerce, iş güvenliği açısından hayati öneme haiz bulunan araç ve gereçlerin anılan kazalı 

tarafından kullanılması sağlandığında, kazalanma olasılığının tamamen ortadan 

kaldırılabileceği yadsınamaz bir gerçektir. İşçinin aynı işi uzun yıllardır yapıyor olması, 

işvereni tüm bu yükümlülükleri almaktan bağışık hale getiremez. Davalı işverenlerin kazalı 

işçiyi, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yeterli derecede eğitmedikleri …”  

ifadeleriyle eğitimin amacına uygun şekilde verilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.46 

Yargıtay 10.Hukuk Dairesi de işverenin eğitim yükümlülüğü ile ilgili olarak, 

 “İşçi sağlığı, iş güvenliği ve yapılmakta olan iş nedeniyle işçinin eğitimi, bir kısım 

mevzuat hükümlerini içerir belgelerin kendilerine verilmesini değil, eylemli olarak, bu 

bilgilerin aktarımı ve öneminin kavratılması ile sağlanabilir. Eğitimden sonraki aşama ise, işçi 

sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemlerin alındığının ve uygulandığının denetlenmesidir.”47 

ifadelerini kullanarak eğitimin amacı üzerinde durmuştur. En son 2017’de Yargıtay 

10.Hukuk Dairesi tarafından verilen kararda, eğitimin amacı benzer ifadelerle 

vurgulanmıştır.48 

Amaçların açık ve somut bir şekilde belirlenmesi, eğitimin etkinlik 

değerlendirmesi için önem arz etmektedir. Yönetmelik, “Çalışanların, iş sağlığı ve 

güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı 

ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya konması esastır.” hükmüyle, eğitim yoluyla 

bilgi, beceri, davranış ve tutumlarda hedeflenen değişiklikler için belirli amaçların ve 

ölçülebilir performans kriterlerinin tanımlanması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bu 

şekilde tanımlanan amaçlar, eğitimin etkisinin ve etkinliğinin ölçülmesi için gereklidir. 

3.3.4.3. Eğitim İçeriğinin Belirlenmesi  

Yukarıda “İhtiyaç Değerlendirmesi” başlığı altında anlatıldığı üzere, 

Yönetmelik’te asgari içeriğe dair konu başlıkları belirlenmiştir (Madde 6(1)). 

Yönetmelik Ek-I’de temel eğitim konuları dört başlık altında sınıflandırılmıştır: Genel 

konular, sağlık konuları, teknik konular ve diğer konular.  

                                                 
46 T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 16.6.2004 tarihli, 21-365/369 nolu karar. 

47 T.C Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 29.9.2009 tarihli, 7532/14793 nolu karar.  

48 T.C Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Esas No. 2016/7998, Karar No. 2017/6039 Tarihi: 25.09.2017, 

Yargıtay Kararları – Çalışma ve Toplum Dergisi, 2018/2, (Çevrimiçi) 

http://www.calismatoplum.org/sayi57/xyz/8-36.pdf, 17 Haziran 2017. 

http://www.calismatoplum.org/sayi57/xyz/8-36.pdf


 

102 

 

Genel konular; iş ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların 

kanuni hak ve yükümlülükleri, işyerinin temizlik ve düzeni, iş kazası ve meslek 

hastalıklarının hukuki sonuçları, sigara ve zararları olarak belirtilmiştir.  

Sağlık konuları başlığı altında; meslek hastalıklarının nedenleri, meslek 

hastalıklarından korunma ilkeleri ve uygulamaları, biyolojik ve psikososyal risk 

faktörleri, ilkyardım konuları bulunmaktadır. 

Temel İSG eğitiminde yer alması gereken teknik konular; kimyasal, fiziksel ve 

ergonomik risk faktörleri, yüklerin elle kaldırılıp taşınması, bilgisayar vb. ekranlı 

araçlarda çalışma, yangın önlemleri ve yangınla mücadele, parlama ve patlama riski, 

elektrik riskleri ve alınması gereken tedbirler, makinelerde ve ekipmanlarda emniyetli 

çalışma, iş kazalarının nedenleri ve kazalardan korunma yolları, işyerindeki uyarı, 

yasak işaretleri ve levhaları, kişisel koruyucu donanımlar, acil durumlarda tahliye ve 

kurtarma, genel İSG prensipleri ve güvenlik kültürü olarak sıralanmıştır. 

Her işyerinde yürütülmeyen işlere özgü riskler için belirtilen eğitim konuları, 

Diğer Konular Başlığı altında açıklanmıştır. Bu konular: Yüksekte çalışma, radyasyon 

ve riskleri, kaynak işleri, özel risk kaynağı ekipmanlar, kanserojen maddeler ve 

bunların taşıdığı sağlık riskleri ve benzeridir. 

İşe başlama eğitimleri için, “Temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar 

geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte 

olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir.” denilerek, çalışana işe başlamadan, 

öncelikle işyerine ve yapacağı işe özgü İSG eğitimi verilmesi gerektiği 

belirtilmektedir. Örneğin işyerinde yeni çalışmaya başlayan bir makine operatörüne, 

işe uyum sürecinin bir parçası olarak işyerinin bölümleri gösterilip tanıtılmalı, acil 

durumlarda kullanılacak acil çıkış kapıları, toplanma yerleri hakkında bilgi verilmeli, 

çalışacağı makinenin özellikleri, riskleri ve uyulması gereken kurallar vb. mevzularla 

ile ilgili eğitim verilmelidir.  

Yönetmelik’te eğitim programlarının hazırlanması sürecinde çalışanların veya 

temsilcilerinin fikir ve önerilerinin alınması istenmiştir. Eğitim programlarının 
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planlanma ve uygulama süreçlerine çalışan katılımının sağlanması, eğitimin etkinliği 

açısından önem arz etmektedir. 

3.3.4.4. Bireysel Farklılıkları Değerlendirme 

Bireysel seviyede ihtiyaç analizine Yönetmelik’in 12(4).maddesinde yer 

verilerek, “İşverenin kendi belirleyeceği bir yöntem ile bireysel seviye tespiti yapılarak 

çalışanların eğitim öncesi seviyesi ve Ek-1’de yer alan konular dışında almaları 

gereken eğitimler belirlenir.” denilmiştir. 

Özel politika gerektiren grupların İSG eğitimi ile ilgili olarak madde.7(1)’de, 

“İşyerinde on beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, 

yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların 

özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.” hükmü bulunmaktadır. İşgücü 

piyasalarına uyumları daha düşük olan dezavantajlı grupların nitelikleri ve işyerlerinde 

karşılaşabilecekleri ek riskler göz önüne alınarak eğitim planlaması yapılmalıdır. 

3.3.4.5. Eğitim Yöntemlerinin ve Koşullarının Belirlenmesi 

Yönetmelik’te, eğitimin genel esasları ve yöntemine ilişkin bazı genel 

düzenlemeler yer almaktadır. Madde 12’de “Eğitim, çalışanların kolayca 

anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenir. Eğitimler çalışanlara 

bireysel ya da gruplar halinde uygulanabilir.” ifadesi yer almaktadır. İşe başlama 

eğitimlerinin ise uygulamalı olarak verilmesi istenmektedir (Madde 6(4)). 

Madde 12(7)’de, “İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara 

tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin 

hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan 

eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.” hükmüyle, periyodik İSG eğitimlerinin son 

yıllarda yaygınlaşan uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesine olanak sağlanmıştır. 

Madde 15/A’da “Uzaktan eğitimin temel prensipleri” başlığı altında, kullanılacak 

sistemin uluslararası standartlara uygun nitelikte olması gerektiği belirtilmektedir. 

Sistemde, kullanıcıların eğitime katılımını mümkün kılan etkileşim özelliğinin 

bulunması istenmektedir. Ayrıca sistem, katılımcıların sistemde geçirdikleri zamanın, 
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sınav ve değerlendirme sonuçlarının ve benzeri verilerin kaydını, takibini 

sağlayabilmelidir. 

Yönetmelik’in “Eğitim Programlarının Hazırlanması” başlıklı 10.maddesinde, 

eğitim çalışmalarına ilişkin programların hazırlanması ve bu programların işverence 

onaylanması gerektiği belirtilmektedir. İşyerinin tehlike sınıfına göre değişen süreleri 

(yıllık, iki yıllık veya üç yıllık) içerecek şekilde hazırlanacak eğitim programında, 

eğitim içerikleri, tarihleri, süreleri ve hedefleri ile katılımcılar belirlenmelidir (Madde 

10(5)). Bu programların hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüş ve 

önerileri dikkate alınmalıdır (Madde 10(2)). 

Yeni işe girişlerde, işyerinde değişen koşullardan kaynaklanan yeni risklere 

yönelik eğitim verilmesi gerektiğinde veya İSG mevzuatının değişmesi durumunda 

eğitim programlarında değişiklik yapılabilir (Madde 10(3) ve 10(4)). 

3.3.4.5.1. Eğitim Süresi ve Periyotları 

Yönetmelik Madde 6(2)’de, işe başlama eğitimi süresinin asgari iki saat olması 

gerektiği ve bu eğitimde geçen sürenin temel eğitim süreleri kapsamında 

değerlendirilemeyeceği belirtilmektedir. 

Temel eğitim, çalışanın işe girişinden sonra en kısa sürede verilmelidir (Madde 

6(2)). İlk ve periyodik temel eğitimlerin süresi, işyerinin tehlike sınıfına (İş Sağlığı ve 

Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde belirtilen sınıf) göre 

değişmektedir. Temel eğitimin süresi; az tehlikeli işyeri çalışanları için asgari sekiz 

saat, tehlikeli işyeri çalışanları için asgari on iki saat, çok tehlikeli işyeri çalışanları 

için asgari on altı saat olmalıdır. 

Yönetmelik madde (11(3))’de, eğitim sürelerinin bölünmeden, bütün olarak 

değerlendirilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte, işyerindeki vardiya ve iş planlarına 

göre farklı zaman aralıklarında, asgari bir saat süreli eğitim programları düzenlenebilir. 

Ek-I de belirtilen eğitim konularının tümü içerikte yer alacak, ancak konulara ayrılacak 

süreler işyerinin faaliyet alanı ve çalışanın yapacağı iş göz önüne alınarak 

belirlenecektir. 
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Madde (6(3))’e göre, eğitimler yine işyerinin tehlike sınıfına göre aşağıda 

belirtilen periyotlarda tekrarlanmalıdır: 

a) Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde senede en az bir kez. 

b) Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde iki senede en az bir kez. 

c) Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde üç senede en az bir kez. 

Çalışanın çalışma yerinin veya görevinin değişmesi halinde, değişiklik 

nedeniyle oluşacak riskler için ek eğitimler verilmelidir. Değişen makinelerin, tesisatın 

ve yeni teknolojilerin doğurabileceği tehlikeler için de eğitimler düzenlenmelidir 

(Madde 6(3)). 

Madde 6(5)’e göre “İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan 

çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının 

sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim 

verilmesi” gerekmektedir. Yönetmelik’te, herhangi bir nedenden altı aydan fazla 

süreyle işe ara veren çalışanların yeniden işe dönmeleri halinde, yenileme eğitimine 

tabi tutulmaları istenmektedir (Madde 6(6)). 

3.3.4.5.2. Eğiticinin Nitelikleri 

Temel İSG eğitimlerinin kimler tarafından verilebileceği Yönetmelik Madde 

13’de, 

“(1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; 

a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri 

hekimleri, 

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, 

c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri, 

tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması 

kaydıyla verilir. 

(2) Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sayılan kurum ve 

kuruluşlar tarafından da verilir: 

a) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları. 

b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim 

vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri. 

c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları. 

ç) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne sahip, 

eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.” 
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hükümleriyle belirtilmiştir. İşe başlama eğitimi ise işveren tarafından veya işverenin 

görevlendireceği konusunda bilgili ve tecrübeli çalışanlar tarafından verilebilir 

(Madde 6(2)). 

Eğiticilerin belirlenmesinde, konuya uygun uzmanlık sahası dikkate 

alınmalıdır (Madde 13(1) ve 13(3)). Örneğin sağlık konuları başlığı altındaki 

eğitimlerde, işyeri hekimlerinin, teknik konularda ise iş güvenliği uzmanlarının eğitici 

olması gerekmektedir. Yine örnek olarak genel konular sınıfında yer alan çalışma 

mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek 

hastalığından doğan hukuki sonuçlar mevzularında, hukuk fakültesi öğretim 

üyelerinden yararlanılabilir. 

3.3.4.5.3. Belgelendirme/Kayıt 

Yönetmelik’te, işe başlama, temel, bilgi yenileme ve ek eğitimlerin 

belgelendirilmesi ve bu belgelerin çalışanların özlük dosyalarında muhafaza edilmesi 

istenmektedir (Madde 15(1)). Eğitim faaliyetleri katılım tutanağı ile kayda geçirilmeli, 

eğitim sonrası katılımcılara eğitim belgesi verilmelidir (Madde 5). Temel eğitimler 

için verilecek belgelerin Yönetmelik Ek-2’deki örneğe uygun olarak hazırlanması 

öngörülmüştür. Buna göre, eğitim sonrası düzenlenecek belgede eğitime katılanın ismi 

ve soyismi, görevi, eğitim konusu, süresi, eğitimcinin ismi ve soyismi, görev unvanı, 

imzası ve eğitimin tarihi yer almalıdır. Belgede işyerinin ünvanı, işveren vekilinin 

ismi, soyismi ve imzası da bulunmalıdır. Eğitimlerin başka bir kuruluş tarafından 

düzenlenmesi halinde yukarıda belirtilen bilgilerle birlikte kuruluşun bilgileri de 

sertifikada yer almalıdır (Madde15 (2)). 

3.3.4.5.4. Eğitim Verilecek Mekânın Nitelikleri 

Yönetmelik madde 14’e göre, eğitim verilen yerler, uygulamalı eğitime de 

olanak sağlar nitelikte olmalıdır. Bunun dışında, eğitim mekânının uygun termal 

konfor ve aydınlatma koşullarına sahip olması gerekmektedir. Eğitim için günün 

teknolojisine uygun araç ve donanım temin edilmelidir. 



 

107 

 

3.3.4.6. Etkinlik Değerlendirmesi 

Yönetmelik madde.12(3)’te “Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği konusunda 

sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumlarının ayrı ayrı ve ölçülebilir bir 

biçimde ortaya konması esastır.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümle, Kirkpatrick’in 

(1998) teorisindeki organizasyon çıktıları yani nihai amaç olan iş kazalarının ve 

meslek hastalıklarının önlenmesi dışındaki üç düzeyde (bilgi/beceri, davranış, tutum) 

eğitim amaçlarının tespit edilmesi ve etkinlik ölçümünün yapılması gerektiğine dikkat 

çekilmiştir. Madde 12(6)’da “Verilen eğitimin sonunda ölçme ve değerlendirme 

yapılır. Değerlendirme sonuçlarına göre eğitimin etkin olup olmadığı belirlenerek 

ihtiyaç duyulması halinde, eğitim programında veya eğiticilerde değişiklik yapılır 

veya eğitim tekrarlanır.”denilmektedir. 

Yönetmelik’te, eğitimin etkinliğinin ölçülmesi gerektiği genel olarak 

belirtilmekte ancak bunun esasları ve yöntemleri hakkında ayrıntılı açıklama 

bulunmamaktadır. Eğitim Yönetmeliğinin, eksikliklerine rağmen, modern eğitim 

teorilerine ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak hazırlandığı, ayrıntılı 

düzenlemeler içerdiği sonucuna varılmıştır. 

3.4. İSG KAPSAMINDA MESLEKİ EĞİTİM MEVZUATI 

İSG kapsamında mesleki eğitime ilişkin düzenlemeler, 6331 sayılı Kanun’un 

17.maddesinde ve bu Kanun’un 17 ve 30.maddelerine dayanılarak hazırlanan Tehlikeli 

ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair 

Yönetmelik’te49 yer almaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 

17.maddesine göre “tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle 

ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler” çalıştırılamaz. 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki 

Eğitimlerine Dair Yönetmelik’in 5.maddesinde,  

                                                 
49 Resmî Gazete, “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki 

Eğitimlerine Dair Yönetmelik”, (Çevrimiçi) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130713-

3.htm, 14 Kasım 2018. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130713-3.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130713-3.htm
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“ (1) Ek-1’deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki 

eğitime tabi tutulmaları zorunludur. 

(2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında 

yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede belirtilen işler dışında ise, 5.6.1986 

tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu 

aranmaz.”  

denilmektedir. Buna göre, mesleki eğitim zorunluluğunun aranmasında çalışanın 

işyerinin tehlike sınıfı değil, çalışanın yaptığı iş esas alınacaktır. Bu işler de ilgili 

Yönetmelik ekinde belirtilen işlerdir. İşyeri çok tehlikeli veya tehlikeli sınıfta yer alsa 

da çalışanın yaptığı iş yönetmeliğin ekinde sayılan işlerden değilse, 6331 sayılı Kanun 

kapsamında, çalışan için mesleki eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki 

Eğitimlerine Dair Yönetmelik’in 6.maddesinde hangi belgelerin mesleki eğitim 

belgesi sayılacağı belirtilmiştir. Bu belgeler: 

“a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki 

belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik 

belgelerinden birisi, 

b) 12.3.2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü 

Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim kursları ile eşit 

süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler, 

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 

kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi, 

ç) 11.7.2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde 

Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında 

Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi, 

d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, 

e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve 

işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları 

tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren 

tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler, 

f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

denkliği sağlanan belgeler 

g) 15.10.2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik 

Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen 

meslekî yeterlilik belgeleri.” 
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3.4.1. Mesleki Yeterlilik Belgesi  

Mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi için 21.09.2006 tarihli 

Yasa ile kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığının ilgili kuruluşudur.50 Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 

1.maddesinde, Kanun’un ve kurumun kuruluş amacı,“Ulusal ve uluslararası meslek 

standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin 

esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve 

sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini 

kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumu kurulması, çalışma usûl ve 

esaslarının belirlenmesi ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle ilgili hususların 

düzenlenmesini sağlamaktır.” ifadeleriyle belirtilmiştir. 

Kanun’un 4.maddesine göre Kurum,“Meslek standartlarını belirlemek, ulusal 

meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin 

esaslarını saptamak, ulusal meslekî yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim 

kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları belirlemek, yeterliliği 

belgelendirecek yetkilendirilmiş kurumları belirlemek ve sınavlarda başarılı olanlara 

sertifika verilmesini sağlamak” ile yükümlüdür. 

Mesleki yeterlilik belgesi MYK tarafından yetki verilmiş belgelendirme 

kuruluşlarınca yapılan sınavlarda ve değerlendirmelerde başarılı olan kişilere verilir.51 

Mesleki yeterlilik belgesi, belge sahibinin ulusal yeterlilikte belirtilen nitelikleri (bilgi, 

yordam ve yetkinlik) taşıdığını gösteren bir belgedir. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik 

Kanunu’nun 1.maddesi uyarınca; tabiplik, hemşirelik, diş hekimliği, ebelik, eczacılık, 

veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans seviyesinde öğrenimi 

gerektiren ve mesleğe giriş koşulları mevzuatla belirlenmiş olan meslekler haricinde 

tüm meslekler için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu gelecektir.52 

                                                 
50Mesleki Yeterlilik Kurumu, “MYK TARİHÇE”, (Çevrimiçi) 

,https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/kurumsal/tarihce, 18 Nisan 2018. 

51 MYK, “SIKÇA SORULAN SORULAR”, (Çevrimiçi) https://www.myk.gov.tr/index.php/alt-menu-

sss#Soru4, 14 Kasım 2018. 

52 A.y. 

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/kurumsal/tarihce
https://www.myk.gov.tr/index.php/alt-menu-sss#Soru4
https://www.myk.gov.tr/index.php/alt-menu-sss#Soru4
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5544 sayılı Kanun’un 1.Ek maddesinde “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden 

olup, Kurumca standardı yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen 

mesleklerde, tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanun’da 

düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler 

çalıştırılamaz.” denilmektedir. Ancak aynı maddeye göre, Mesleki Eğitim Kanunu 

kapsamında ustalık belgesi bulunanlar, meslekî ve teknik liseleri, meslek 

yüksekokullarını veya üniversitelerin mesleki eğitim veren bölümlerini bitirenler, 

ustalık veya mezuniyet belgelerinde belirtilen alanlarda çalışmaları kaydıyla yeterlilik 

belgesi koşulundan muaftırlar. 

Şu ana kadar, Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun Ek 1.maddesine 

dayanılarak hazırlanan üç tebliğde mesleki yeterlilik zorunluluğu getirilen meslekler 

belirtilmiştir. İlk Tebliğ, 25.05.2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak, 40 meslek için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmiştir. 

24.03.2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ikinci Tebliğ ile 

mesleki yeterlilik belgesi gereken 8 meslek daha belirlenmiştir. En son 26.09.2017 

tarihli, 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle, 33 meslek için bu 

zorunluluk getirilmiştir. Tebliğlerde belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Belgesi 

zorunluluğunun tebliğlerin yayım tarihinden on iki ay sonra geçerli olacağı edilmiştir. 

Buna göre tezin yazım aşamasında, toplam 81 meslek için mesleki yeterlilik 

belgesi bulunmaktadır. Yayımlanan ilk iki tebliğde belirtilen 48 meslek için on iki 

aylık süreler dolduğundan, bu mesleklerde Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip 

olmayan kişiler çalıştırılamaz. Son tebliğde yer alan 33 meslek için, 26.09.2018 

tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

İSG EĞİTİMİNİN İŞ KAZALARINA ETKİSİNİ ARAŞTIRMAK 

İÇİN YAPILAN VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI 

Bu bölümde önce araştırmada kullanılan kavramsal çerçeve açıklanacak, 

araştırma sorusu ve test edilecek hipotezler belirtilecektir. Ardından vaka-kontrol 

yöntemiyle ile ilgili genel bilgiler verilecek ve yöntemin araştırmada nasıl kullanıldığı 

anlatılacaktır. İlerleyen kısımlarda araştırma için belirlenen vaka ve kontrol tanımları 

açıklanacak, örneklem büyüklüğünün nasıl belirlendiği ve vaka/kontrol seçiminde 

kullanılan yöntemler belirtilecektir. Araştırmadaki bağımsız değişkenler tanımlanarak, 

değişkenlere ilişkin bilgilerin ve verilerin derlenmesi için kullanılan yöntem ve araçlar 

belirtilecektir. Daha sonra değişkenlerin ölçümü için belirlenmiş kategoriler ve 

ölçütler ayrıntılı şekilde açıklanacaktır. Bir sonraki kısımda hipotezlerin test 

edilmesinde kullanılan istatistiksel yönteme ilişkin ayrıntılı bilgi verilecektir.  

İlerleyen kısımlarda, verilerin analizi sonucunda elde edilen tanımlayıcı 

istatistikler sunulacak, model oluşturma süreci adım adım anlatılacak ve ana 

modeldeki değişkenlerin nasıl belirlendiği açıklanacaktır. Ardından tecrübe sürekli 

değişkeninin modeldeki doğrusallık kabulü ve değişkenlerin birbirleriyle etkileşimleri 

değerlendirilecektir. Geliştirilen son modelin verilere uygunluğu incelenecek, etkili, 

uç gözlemler teşhis istatistikleri kullanılarak değerlendirilecektir. Daha sonra modelde 

yer alan bağımsız değişkenler arasında çoklu lineerlik olup olmadığı test edilecektir. 

Geliştirilen ve uygun bulunan model aracılığıyla her değişkenin diğer değişkenlere 

bağlı tahmini odds oranları veya risk oranları bulunacaktır. Böylece, İSG eğitiminin iş 

kazalarıyla ilişkisini ortaya koyan risk oranları elde edilmiş olacaktır. 
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Şekil 4.1. İş Kazalarıyla İlişkili Bulunan Faktörler 

 

4.1. ARAŞTIRMA SORUSU VE HİPOTEZLER 

Tez kapsamında yapılan araştırmanın temel amacı zorunlu iş sağlığı ve 

güvenliği eğitiminin iş kazalarını önlemede etkili olup olmadığını belirlemektir. 

Literatür araştırması sonucu tezin “1.4. İş Kazalarının Oluşumunu Etkileyen 

Faktörler” başlıklı alt bölümünde, iş kazalarıyla ilişkili veya iş kazasına sebep 

olabilecek faktörler belirlenmiştir. Bu faktörler iş kazası bağımlı değişkeniyle ilişkili 

olabilecek bağımsız değişkenlerdir. Çalışanın iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaması 

veya yetersiz eğitim alması da bu faktörler arasındadır. İSG eğitimi ve iş kazası 

ilişkisini inceleyen araştırmalar tezin “2.6. İSG Eğitiminin İş Kazaları Üzerindeki 

Etkisi” başlıklı bölümünde incelenmiştir. İş kazaların meydana gelmesini etkileyen en 

önemli kişisel, işe ve organizasyona ilişkin faktörler ile dış çevreye ait kültürel, politik 

ve ekonomik makro özellikler belirlenerek, araştırma için kavramsal çerçeve 

oluşturulmuştur. Bu faktörler Şekil.4.1’de özetlenmiştir. Aynı çevre faktörlerinin tüm 

örneklem için geçerli olduğu kabulüyle, araştırmada Şekil.4.1’de belirtilen kişisel, iş 
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ve organizasyona ilişkin faktörlerin birçoğu incelenmiştir. İSG eğitimi teoride hem 

bilgi ve beceri gelişimini hedeflemekte hem de risk kabul seviyesini düşürmeyi 

amaçlamaktadır. Bu sebeplerden iş kazalarını önlemede etkili olması beklenmektedir. 

Bu kavramsal çerçeveye göre, araştırma sorusu ve test edilecek hipotezler aşağıda 

belirtilmiştir.  

Araştırma sorusu: İşyerlerinde mevzuat uyarınca verilen İSG eğitimi iş 

kazalarının önlenmesinde etkili midir?  

 Bu soru, “İşyerlerinde mevzuat uyarınca verilen zorunlu İSG eğitimi çalışanın 

kazaya uğrama riskini azaltmakta mıdır?” şeklinde ifade edilebilir. 

Diğer sektörlere göre daha düşük işçi devir hızına sahip olması, benzer üretim 

metotlarına, güvenlik risklerine ve işçi profiline sahip iş kollarını kapsaması gibi 

nedenlerden çalışma için imalat sektörü uygun bulunmuştur. 

Tez çalışması kapsamında test edilecek ana hipotez: 

(H0) Mevzuat uyarınca verilen İSG eğitimi, iş kazasına sebep olabilecek 

diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, imalat sektöründe çalışanların iş 

kazasına uğrama riskini etkilemez. 

(H1) Mevzuat uyarınca verilmesi gereken İSG eğitimi, iş kazasına sebep 

olabilecek diğer faktörlerden bağımsız olarak imalat sektöründe çalışanların iş 

kazasına uğrama riskini azaltır.  

Tez çalışması kapsamında test edilecek diğer hipotezler: 

(H0) Mevzuat çerçevesinde verilen mesleki eğitim, iş kazasına sebep olabilecek 

diğer faktörlerden bağımsız olarak imalat sektörü çalışanlarının iş kazasına uğrama 

riskini etkilemez. 

(H1) Mevzuat çerçevesinde verilen mesleki eğitim, imalat sektöründe iş 

kazasına sebep olabilecek diğer faktörlerden bağımsız olarak imalat sektörü 

çalışanların iş kazasına uğrama riskini azaltır. 
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(H0) İmalat sektörü işyerlerinde yasal teknik önlemlerin alınma düzeyi iş 

kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, çalışanların iş 

kazasına uğrama riskini etkilemez. 

(H1) İmalat sektörü işyerlerinde yasal teknik önlemlerin alınma düzeyi iş 

kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, çalışanların iş 

kazasına uğrama riskini azaltır. 

 

(H0) İmalat sektörü işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği denetimi ve gözetimi 

düzeyi iş kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, 

çalışanların iş kazasına uğrama riskini etkilemez. 

(H1) İmalat sektörü işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi ve Gözetimi 

düzeyi iş kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, 

çalışanların iş kazasına uğrama riskini azaltır. 

 

(H0) İmalat sektörü işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesinin 

uygun şekilde yapılması iş kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden 

bağımsız olarak, çalışanların iş kazasına uğrama riskini etkilemez. 

(H1) İmalat sektörü işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 

Değerlendirmesinin uygun şekilde yapılması iş kazasına sebep olabilecek diğer risk 

faktörlerinden bağımsız olarak, imalat sektöründe çalışanların iş kazasına uğrama 

riskini azaltır. 
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(H0) İmalat sektörü işyerlerinde sağlık gözetimlerinin mevzuata uygun şekilde 

yapılması, iş kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, 

çalışanların iş kazasına uğrama riskini etkilemez. 

(H1) İmalat sektörü işyerlerinde sağlık gözetimlerinin mevzuata uygun şekilde 

yapılması iş kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, 

çalışanların iş kazasına uğrama riskini azaltır. 

 

(H0) İmalat sektörü çalışanlarının gece çalışması yapmaları, iş kazasına sebep 

olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, iş kazasına uğrama risklerini 

etkilemez. 

(H1) İmalat sektörü çalışanlarının gece çalışması yapmaları, iş kazasına sebep 

olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, iş kazasına uğrama risklerini 

artırır. 

 

(H0) İmalat sektörü çalışanlarının fazla çalışma yapmaları iş kazasına sebep 

olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, iş kazasına uğrama risklerini 

etkilemez. 

(H1) İmalat sektörü çalışanlarının fazla çalışma yapmaları iş kazasına sebep 

olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, iş kazasına uğrama risklerini 

artırır. 

 

(H0) İmalat sektörü çalışanlarının formel eğitim düzeylerinin artması iş 

kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak iş kazasına uğrama 

risklerini etkilemez. 

(H1) İmalat sektörü çalışanlarının formel eğitim düzeylerinin artması iş 

kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, iş kazasına 

uğrama risklerini azaltır. 
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(H0) İmalat sektöründe alt işveren çalışanı veya geçici çalışan olmak, iş 

kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, iş kazasına 

uğrama riskini etkilemez. 

(H1) İmalat sektöründe alt işveren çalışanı veya geçici çalışan olmak, iş 

kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, iş kazasına 

uğrama riskini artıran bir unsurdur. 

 

(H0) İmalat sektöründe çalışanların kendi görevleri dışında başka iş yapmaları, 

iş kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, iş kazası riskini 

etkilemez. 

(H1) İmalat sektöründe çalışanların kendi görevleri dışında başka iş yapmaları, 

iş kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, iş kazası riskini 

artırır. 

 

(H0) İmalat sektöründe işyerinin büyüklüğü (işyerinde çalışan sayısı), iş 

kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, iş kazası riskini 

etkilemez. 

(H1) İmalat sektöründe işyerinin büyüklüğü (işyerinde çalışan sayısı), iş 

kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, iş kazası riskini 

etkiler. 

 

(H0) İmalat sektöründe çalışanın işyerindeki tecrübesi, iş kazasına sebep 

olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, çalışanın iş kazasına uğrama 

riskini etkilemez. 

(H1) İmalat sektöründe çalışanın işyerindeki tecrübesi, iş kazasına sebep 

olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, çalışanın iş kazasına uğrama 

riskini azaltır. 
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(H0) İmalat sektöründe çalışanın mesleğindeki (yaptığı işteki) tecrübesi, iş 

kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, çalışanın iş 

kazasına uğrama riskini etkilemez. 

(H1) İmalat sektöründe çalışanın mesleğindeki (yaptığı işteki) tecrübesi, iş 

kazasına sebep olabilecek diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak, çalışanın iş 

kazasına uğrama riskini azaltır. 

Bu hipotezler, istatiksel hipoteze dönüştürülebilir.  

Y=βmar x Xmar + βk1x Xk1+ βk2x Xk2+ βk3x Xk3+  ….. + βetk1x Xetk1+ βetk2x Xetk2 

+ βetk3x Xetk3 ….; βmar <0. 

 

Y= Bağımlı değişken= Vaka veya kontrol olma durumu. 

βmar= Ana değişken veya maruziyet değişkeni katsayısı, burada İSG eğitimi 

bağımsız değişkeninin katsayısı. 

Xmar= İSG eğitimi alma, yetersiz alma, yeterli alma durumu. 

 

βki = Kontrol değişkenlerinin katsayısı, burada iş kazasına sebep olabilecek 

diğer bağımsız değişkenlerin katsayıları. 

Xki= Kontrol değişkenlerinin durumu, burada iş kazasına sebep olabilecek 

diğer bağımsız değişkenlerin durumu. 

 

βetki = Muhtemel etkileşim değişkenlerinin katsayıları.  

Xetki = Muhtemel etkileşim değişkenlerinin durumu. 

Ana maruziyet değişkeni İSG eğitiminin iş kazalarını önleyici etkisi test 

edildiğinden, βmar<0 olması beklenmektedir. 

Çalışmanın ileri aşamalarında iş sağlığı ve güvenliğinin eğitiminin diğer 

değişkenlerle ve diğer değişkenlerin kendi aralarındaki etkileşimleri de test edilmiştir.  
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Modelde yer alacak değişkenlere karar verildikten sonra test edilen 

etkileşim terimleri veya değişkenleri: 

İSG eğitimi x Yasal Teknik Önlemler   

İSG eğitimi uygun şekilde verilmiş x Yasal Teknik Önlemler kısmen alınmış 

İSG eğitimi verilmiş ama yetersiz x Yasal Teknik Önlemler kısmen alınmış 

İSG eğitimi x Gece Çalışması 

İSG eğitimi uygun şekilde verilmiş x Gece Çalışması var 

İSG eğitimi verilmiş ama yetersiz x Gece Çalışması var 

İSG eğitimi x Tecrübe (yıl) 

İSG eğitimi uygun şekilde verilmiş x Tecrübe (yıl) 

İSG eğitimi verilmiş ama yetersiz x Tecrübe (yıl) 

Yasal Teknik Önlemler x Gece Çalışması 

Yasal Teknik Önlemler x Tecrübe (yıl) 

Gece Çalışması x Tecrübe(yıl) 

4.2. TASARIM 

Araştırmaya konu hipotezlerin testinde vaka-kontrol çalışma tasarımı 

kullanılmıştır. Geçmişe yönelik vaka kontrol yaklaşımı, nadir karşılaşılan vakaları ve 

vakaların dayandığı açıklayıcı özellikleri araştırmak için etkili bir yöntemdir.1 

Yöntem, epidemiyolojide hastalıkların görülüş sıklıklarına ilişkin çalışmalarda geniş 

bir kullanım alanı bulmuştur. Yakın zamanda ise sosyal bilimler, ekonometri, siyaset 

                                                 
1 Kenneth J. Rothman, Sander Greenland , Timothy L. Lash, “Epidemiologic Study Designs”, 

Epidemiology and Medical Statistics, Ed. by C.R. Rao, J. Philip Miller, D.C. Rao, Volume 27 

(Handbook of Statistics), Oxford, Elsevier B.V., 2008, p.85. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=C.R.+Rao&search-alias=books&field-author=C.R.+Rao&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=J.+Philip+Miller&search-alias=books&field-author=J.+Philip+Miller&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=D.C.+Rao&search-alias=books&field-author=D.C.+Rao&sort=relevancerank


 

119 

 

vb. değişik disiplinlerde daha önce hiç olmadığı kadar kullanılmaya başlanmıştır. 

Yaralanma epidemiyolojisi araştırmalarında kulllanımı yaygınlaşmıştır.2 

Yöntemde, araştırılan sonuçlara sahip kişiler, yani vakalar gözlemlenir ve 

vakaların geçmiş tecrübeleri hakkında bilgi edinilir. Sonuçları etkileyen unsurları 

belirlemek amacıyla aynı bilgiler, araştırılan sonuçların görülmediği kontrollerden 

alınır.3 

Epidemiyolojide analitik araştırmalar sınıfında yer alan vaka-kontrol 

çalışmalarında, herhangi bir sağlık sorunu (hastalık, yaralanma) ile bu sağlık sorununu 

açıklayıcı faktörler, maruziyetler veya önlemler arasındaki ilişkiler incelenmektedir.4 

Vaka-kontrol araştırmalarında belirli bir sağlık sorunu yaşayan kişilerden oluşan bir 

grup (vaka grubu) ile bu sorunu yaşamayan sağlıklı grup (kontrol grubu) seçilir. 

Ardından her iki grupta, bu sağlık sorunuyla ilişkili olduğu düşünülen unsurlar ve bu 

unsurların ne düzeyde bulunduğu belirlenerek, vaka ve kontrol grupları arasında bu 

unsurların düzeyi yönünden bir fark olup olmadığı incelenir.5 Özellikle göreceli olarak 

nadir görülen hastalıklar için (iş kazası yaralanmaları gibi) çok uygun bir metottur. 

Hastalıkla ilişkili olabilecek çok sayıda risk faktörünü ölçme ve kontrol etme imkânı 

sağlar. Vaka kontrol çalışmaları, çıktıların nadir olmadığı durumlarda da 

kullanılabilir.6 Halk sağlığı ve sosyal bilimlerde, bir uygulamanın, bir müdahalenin 

etkinlik veya etki analizinde bu yöntemden yararlanılabilir.7 Diğer risk 

faktörlerinden bağımsız olarak iş sağlığı ve eğitiminin etkisinin ölçümüne imkân 

verdiğinden, tezdeki hipotezlerin test edilmesi için uygun bir yöntemdir. 

Hipotezlerin testi için kohort, kesitsel veya laboratuvar deney tasarımları 

uygun bulunmamıştır. Kohort çalışmalarda, belirli değişkenlere maruz kalan ve 

                                                 
2 Leon S. Robertson, Injury epidemiology: research and control strategies, 3rd Ed., New York Oxford 

University Press, Inc., 2007, pp.97-100. 

3 Ruth H. Keogh, David R. Cox, Case-Control Studies, New York, Cambridge University Press, 2014, 

p.ix.  

4Selçuk Köksal, “Epidemiyoloji: Epidemiyolojik Araştırmalar”, (Çevrimiçi) 

http://www.ctf.edu.tr/halk/Epidemiyolojik%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar.pdf, 2 Mayıs 2017. 

5 A.y. 

6 Keogh, Cox, a.g.e., p.9. 

7 Armenian v.d., a.g.e., pp.178-180.  

http://www.ctf.edu.tr/halk/Epidemiyolojik%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar.pdf
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kalmayan bireyler hastalık veya kaza ortaya çıkıncaya kadar takip edilirler. Bu 

sebepten kohort tasarım toplumda sık görülen hastalıklar ve yaralanmalar için 

uygundur. Hastalığın veya kazanın ortaya çıkması beklendiğinden, kohort çalışmaların 

tamamlanması uzun yıllar alabilir. Toplumda görülme sıklığı nispeten düşük olan iş 

kazaları için kesitsel araştırmalar da uygun değildir. Maruziyetler, sıklıkla işyeri 

ortamında olduğu gibi doğası gereği geçici ise kesitsel araştırmalar muhtemelen 

bunları tespit edemeyecektir. İş kazalarının laboratuvar şartlarında deneysel olarak 

incelenmesi etik değildir.8 

İkili sonuç (kaza geçirme-geçirmeme gibi) gösteren bağımlı değişkenlerin 

bağımsız değişkenlerle ilişkileri lojistik regresyon metoduyla araştırılabilir. Lojistik 

regresyon metodunun kullanım amaçlarından biri, bağımlı değişkenin sonucunu, 

bağımsız değişkenler aracılığıyla tahmin edebilecek en yalın modeli bulmaktır.9 

Lojistik regresyon analizi kullanılarak elde edilen modelin uygunluğu model ki‐kare 

testi, her bir bağımsız değişkenin modelde bulunmasının anlamlı olup olmadığı ise 

Wald istatistiği ile test edilir.10 Yöntem aracılığıyla araştırılan değişkenin, kontrol 

değişkenleri yani karıştırıcı (gölgeleyici) ve arka plan değişkenleri kontrol altına 

alındıktan sonra bağımlı değişkenle olan ilişkisi incelenebilir. 

Çalışmada iş kazası geçirmiş 190 vakaya ve açıklanacak kriterlere göre 

vakalarla eşleştirilen iş kazası geçirmemiş 190 kontrole ilişkin değişken bilgileri 

edinilmiştir.  

Araştırılan değişkenler: 

Bağımlı değişken: İş kazası geçirip geçirmeme durumu. 

Bağımsız değişkenler: İSG eğitimi, mesleki eğitim, formel eğitim, işyerinin 

İSG açısından durumu, gece çalışması, fazla çalışma, çalışanın kendi rutin işi dışında 

                                                 
8 Robertson, a.g.e., pp.96-104.  

9Kadir Sümbüloğlu, “Lojistik Regresyon Analizi”, (Çevrimiçi) http://78.189.53.61/-

/bs/ess/k_sumbuloglu.pdf, 7 Temmuz 2017. 

10 Sümbüloğlu, a.y.; David W. Hosmer Jr., Stanley Lemeshow, Rodney X. Sturdivant, Applied Logistic 

Regression, 3rd Edition, New Jersey, John Wiley&Sons, Inc., 2013, pp.10-16. 

 

http://78.189.53.61/-/bs/ess/k_sumbuloglu.pdf
http://78.189.53.61/-/bs/ess/k_sumbuloglu.pdf
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=David+W.+Hosmer+Jr.&search-alias=books&field-author=David+W.+Hosmer+Jr.&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Stanley+Lemeshow&search-alias=books&field-author=Stanley+Lemeshow&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Rodney+X.+Sturdivant&search-alias=books&field-author=Rodney+X.+Sturdivant&sort=relevancerank
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başka iş yapıp yapmadığı, işyerinde çalışan sayısı, yapılan çalışmanın geçici olup 

olmadığı, çalışanın işyerindeki tecrübesi, çalışanın mesleğindeki veya yaptığı işteki 

toplam tecrübesi. 

Her değişkenin diğer değişkenlere bağlı tahmini odds oranları (log odds ratio) 

bulunmuştur. Şartlı lojistik regresyon modeliyle, eğitimin ve diğer faktörlerin iş 

kazasının meydana gelmesindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece diğer 

bağımsız değişkenler kontrol altına alındıktan sonra İSG eğitimi ile iş kazası ilişkisi 

ortaya konulmuştur. 

4.3. ÖRNEKLEM 

Risk altındaki popülasyon: Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, 

Tekirdağ illerinde imalat sanayinde istihdam edilen yaklaşık 1.500.000 çalışan 11 

(2014 yılı TÜİK, SGK verileri). 

Beklenen Odds oranı= 2,5 (Araştırmacı tarafından anlamlı olarak belirlenen ve 

daha önce yapılmış çalışmalarda ortaya konan oran.12) 

Kontrol grubunda İSG eğitimi almayan çalışanların oranı= % 60 

İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığınca, 2014 yılında imalat sektöründe 

yürütülen teftişlerde uygulanan pilot çalışmada belirlenen orandır. 51 işyerinde, 112 

çalışanın İSG eğitim bilgileri alınmıştır. 68 çalışanın, işyerlerinde hiç iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimi almadıkları tespit edilmiştir (Yaklaşık %61). 

İki taraflı güven aralığı: 1-α=0,95, Güç %90, kontrol grubundakilerin İSG 

eğitimi almama oranı %60, beklenen en düşük odds oranı: 2,50 değerlerine göre, 

                                                 
11Sosyal Güvenlik Kurumu, “SGK İstatistik Yıllıkları 2013-2016”, (Çevrimiçi) 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari, 1 Nisan 2015. 

TÜİK, “İşgücü İstatistikleri”, (Çevrimiçi) https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=72&locale=tr, 1 Nisan 

2015. 

12 Thomas Lund, Agi Csonka, “Risk Factors in Health, Work Environment, Smoking Status, and 

Organizational Context for Work Disability”, American Journal Of Industrial Medicine, Vol.44, 

No.5, Nov. 2003, pp.492-501. 

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=72&locale=tr
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Kelsey ve Fless’in vaka kontrol çalışmaları için öngördüğü formüller doğrultusunda 

hesaplanan minimum örneklem büyüklükleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 4.1. Hesaplanan Örneklem Büyüklükleri 

 

Kaynak: OpenEpi, “Sample Size for Unmatched Case-Control Study”, (Çevrimiçi) 

http://www.openepi.com/SampleSize/SSCC.htm, 1 Nisan 2014. * CC=continuity 

correction: Süreklilik düzeltmesiyle hesaplanan değerler. 

William D. Dupont’un eşli vaka kontrol çalışmaları için geliştirdiği formüle13 

ve eşli vaka kontroller arasındaki maruziyet için korelasyon katsayısı ϕ=0,2 alınarak 

(Geçmiş çalışmalardan bilinmediği takdirde, ϕ değerinin 0,2 gibi rastgele küçük bir 

değer olarak alınması tavsiye edilmektedir.14) yapılan hesaplamaya göre, araştırmamız 

için 131 vaka 131 kontrol toplam 262 örneklem büyüklüğü gerekmektedir.15 

4.3.1. Örneklem Çerçevesi 

Vakalar ve kontroller 19.09.2013-07.12.2016 tarihleri arasında, SGK ve İş 

Müfettişleri tarafından teftiş edilen Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli ve 

Tekirdağ illerindeki imalat sektöründeki işyeri çalışanlarıdır. İmalat sektörü işyerleri 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmelik’i Ek 12’de C grubu İMALAT başlığı altında 

yer alan iş kollarında faaliyet gösteren işyerleridir. Vaka grubu 13.06.2013-

24.06.2016 tarihleri arasında mevzuat uyarınca iş kazası (trafik kazaları, işyerindeki 

kalp krizi vb. vakalar hariç) geçiren ve kazaları müfettişlerce incelenen çalışanlardır 

(n=190). Kontrol grubu eşleştiği vakanın kaza geçirdiği tarihe kadar kaza geçirmemiş 

olan aynı iş kolunda aynı işi yapan, aynı cinsiyette, ±5 aynı yaşta çalışanlardır (n=190). 

                                                 
13 William D. Dupont, “Power Calculations for Matched Case-Control Studies”, Biometrics, Vol.44, 

No.4, December 1988, pp.1157-1168.  

14 Vytautas Kasiulevičius, V. Šapoka, R. Filipavičiūtė, “Sample size calculation in epidemiological 

studies”, Gerontologija, Vol.7, No.4, 2006, p.228. 

15 Philippe Glaziou, “Sampsize”, (Çevrimiçi) http://sampsize.sourceforge.net/iface/s3.html, 6 Mayıs 

2014. 

Kelsey Fleiss Fleiss CC*

125 123 133

125 123 133

250 246 266

Vakalar

Kontroller

Toplam

http://www.openepi.com/SampleSize/SSCC.htm
http://sampsize.sourceforge.net/iface/s3.html


 

123 

 

4.3.2. Vaka Tanımlaması 

Vaka-kontrol çalışmalarında, vakalar çeşitli kaynaklardan seçilebilmektedir. 

En çok kullanılan kaynaklar:16 Tıp merkezi hastaları, hastane kayıtları, klinikler, 

nüfus, devlet ve anket kayıtları, okullar, ordu, sağlık sigortası kayıtları, sağlık taraması 

ve gözetimi kayıtları, kohort çalışmalardaki vakalardır. Örneğin vaka grubunu bir 

klinikte veya hastanede teşhis edilen vakalar oluşturabilir. Böyle bir çalışmada kontrol 

grubu da aynı kliniğe veya hastaneye başka sebeplerle başvuran hastalar olacaktır. 

Vaka ve kontrollerin aynı klinikten seçilmesi, kontrollerin genel populasyondan 

seçilmesine göre daha az yanılgılı tahminler sağlar.17 

Tez çalışmamda vakalar, imalat iş kolunda, bir işverene (alt veya asıl 

işverene) bağlı olarak çalışan, 13.06.2013-24.06.2016 tarihleri arasında 

mevzuattaki tanım çerçevesinde iş kazası (trafik kazaları, kalp krizi vb. hariç) 

geçirip, kaza sonucu en az on beş gün iş göremez raporu verilen çalışanlardır. 

Vakalar, İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığınca erişimine izin verilen 

tüm iş kazası inceleme raporlarına konu çalışanlardır. 13.06.2013- 24.06.2016 tarihleri 

arası meydana gelmiş, 314 iş kazası inceleme raporu tez çalışması için 

değerlendirilmiştir. 314 raporun 203’ü imalat iş kolunda çalışanların iş kazalarına 

aittir. Kalp krizi ve trafik kazası vakalarında, incelenen bağımsız değişkenlerin iş 

kazası ile ilişkisinin tespiti zor olduğundan, dört trafik kazası ile bir kalp krizi 

vakası araştırmadan çıkarılmıştır. Bir vaka da bir işverene bağlı olarak değil, kendi 

adına çalıştığından incelemeye alınmamıştır. Kalan 197 kazadan 6 tanesinde birden 

fazla kazazede vardır. Her işyeri için,  bu kazazedelerden sadece birisi rastgele vaka 

olarak seçilmiştir. İncelenen kaza raporlarında, çalışanın hatalı davranışının 

bulunmadığı , örneğin normal şekilde çalışan makinedeki anlık arızaların sebep 

olduğu kazalar, tamamen üçüncü şahısların kusurları nedeniyle meydana gelen 

kazalar vb., yani iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile iş kazası ilişkisinin 

kurulamayacağı kazalar çalışmadan çıkarılmıştır. Bu nitelikte 6 kaza 

                                                 
16 Armenian, a.g.e., p.39. 

17 Rothman, Greenland, a.g.e., p.93.  
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bulunduğundan vaka sayısı 191’e düşmüştür. Bir vaka için de eşleştirme kriterlerine 

uygun eş (kontrol) bulunulamadığından bu vaka çalışmadan çıkarılmıştır. 

İnceleme raporları yazılmadan, beş vakayla ilgili değişken bilgileri kazaların 

meydan geldiği işyerlerinde teftiş yapan İş Müfettişlerince derlenmiş, araştırmada bu 

bilgiler de değerlendirilmiştir. 

Şekil 4.2. Vaka Seçiminin Aşamaları 

 

4.3.3. Kontrol Tanımlaması 

Kontroller, vakalarla aynı popülasyon kaynağından yani vaka olma riski 

bulunanlardan seçilmelidir. Bir başka deyişle karşılaştırma grubu (kontroller), 

vakaların çıktığı kaynak popülasyonu temsil etmelidir. Kontroller incelenen maruziyet 

faktörlerinden ve değişkenlerden bağımsız olarak seçilmelidir. Kontroller çalışmaya 

konu değişkenlere maruz ise, bu maruziyet onların seçilme ihtimalini azaltıcı veya 

arttırıcı olmamalıdır.18 Kontrol serileri, çalışılan hastalık ve maruziyet/önlem arasında 

                                                 
18 Armenian, a.g.e., p.44 . 

n=314 İŞ KAZASI İNCELEMESİ (İmalat sektörü dışındakiler çıkarıldı.)

 n=203 İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ İŞ KAZALARI (Kendi adına çalışanlar

                 n=202 (Kalp krizi ve trafik kazaları çıkarıldı.) 5 kalp krizi ve trafik kazası vakası

çıkarıldı.

                 n=197 (Çalışanların kusursuz olduğu vakalar çıkarıldı.) Çalışanın kusursuz olduğu 6 vaka 

çıkarıldı.

             n =191 (Uygun  eş bulunamayan vakalar çıkarıldı.)               1 vaka uygun kontrol 

                     n=190

n=vaka sayısı

çıkarıldı.)
  1 vaka kendi adına çalışan

111 İş kazası diğer sektörlerde

     bulunamadığından çıkarıldı.
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hiçbir ilişki olmaması halinde vakalarda ortaya çıkması beklenecek maruziyet oranını 

tahmin etmeyi amaçlar.19 

Kontroller, vakanın hastalığı geliştirdiği veya kazaya uğradığı tarihte vaka 

olmayanların oluşturduğu örneklemden seçilirler. Çalışmamızda, vakalar belli 

olduktan bir ay sonra kontrol eşleri seçilmiştir. Vakayla kontrolün aynı zaman 

diliminden seçildiği bu yöntem kontrollerin insidans yoğunluklu seçimi olarak 

adlandırılmaktadır.20 Kontrollerin bu şekilde seçilmesi sonucunda, vaka kontrol 

çalışmasındaki odds oranları cohort çalışmadan elde edilebilecek insidans oranlarını 

(rate ratio) verir.21 

Vakalarla kontrollerin bireysel eşleştirmesi, eşleştirmede kıstas alınan 

karıştırıcı (gölgeleyici) veya arka plan değişkenlerinin araştırmanın tasarım evresinde 

kontrol altına alınmasını sağlar.22 Birkaç değişken üzerinde yapılan eşleştirme, vaka 

ve kontrol gruplarında bu değişkenlerin benzer şekilde dağılımını sağlar. Kontrollü 

deneysel çalışmalardaki modele dayanan eşleştirme fikri, gruplar arasında 

karşılaştırabilirliği sağladığından çok çekicidir.23 Araştırmalarda ana ilgi konusu 

olmayan, iyi bilinen karıştırıcı değişkenlere göre eşleştirme çok yaygın kullanılan bir 

metottur. Kontrol grubunun seçiminde uygun bir yöntem olduğu için de tercih 

edilebilmektedir.24 Eşleştirmenin ana faydası genellikle daha verimli istatistiksel 

analize imkân sağlamasıdır. Özellikle daha dar güven aralığına ulaşılmasını, yani 

eşleştirme olmadan tahmin edilen odds veya risk oranlarına göre daha hassas sonuçlar 

elde edilmesini sağlar. Eşleştirmenin dezavantajı ise zaman ve uygun eşin 

bulunmasına harcanan emek açısından maliyetli olabilmesidir.25 

                                                 
19 James J. Schlesselman, Case Control Studies, New York, Oxford University Press, 1982, p.39. 

20 Armenian, a.g.e., p.46 . 

21 Rothman, Greenland, a.g.e., p.86. 

22 Keogh, Cox, a.g.e., p.15. 

23 Armenian, a.g.e., p.47. 

24 Keogh Cox, a.g.e., s.64.  

25 David G. Kleinbaum, Mitchel Klein, Logistic Regression A Self‐Learning Text, Third Edition, New 

York, Springer Science+Business Media LLC, 2010, pp.393-394. 
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İş kazaları ile ilişkili olduğu belirlenen iş kolu ve meslek (yapılan iş), cinsiyet 

ve yaş değişkenleri yaptığımız vaka kontrol çalışmasında eşleştirme kriterleri olarak, 

çalışmanın tasarım sürecinde kontrol altına alınmıştır. 

Her vaka, vakanın kazaya uğradığı tarihte, vaka ile aynı iş kolunda ve 

tehlike sınıfında yer alan bir işyerinde, bir işverene (asıl veya alt işveren) bağlı 

olarak çalışan, vakayla aynı işi yapan, aynı cinsiyette ve ±5 aynı yaşta, vakanın 

kaza geçirdiği tarihe kadar hiç iş kazası geçirmemiş çalışanlar arasından bir 

kontrol ile eşleştirilmiştir. İşyeri tehlike sınıfları, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin 

İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğ’ine (RG: 26.12.2012/28509 Değişik: RG-18.04.2014-

28976) göre az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli şeklinde belirlenmiştir. 

Müfettiş incelemesine konu olacak bildirimi yapılmış kazalar, kaza tarihinden 

yaklaşık bir ay sonra İş Teftiş Kurulu sisteminden görülebilmektedir. Kontrol 

seçimleri müfettişçe vakaya ilişkin kaza incelemesi yapılmadan önce, eşleştirmede 

kullanılacak kazazedeye ve kazazedenin çalıştığı işyerine ait bilgiler doğrultusunda 

yapılmıştır. Vaka belirlendikten sonra, Grup Başkanlığınca teftiş programlarına alınan 

(programlı teftişler) eşleştirme kriterlerine uygun işyerleri (vakanın çalıştığı işyeriyle 

aynı iş kolunda ve tehlike sınıfında yer alan) belirlenmiş, listedeki işyerlerinden 

rastgele 3 tane seçilerek, (10, 20 ve 30. işyeri, işyeri sayısı azsa 5, 10 ve 15. işyeri), İş 

Teftiş Otomasyon ve Kayıt Dışı İstidamla Mücadele Bilgi sistemleri üzerinden bu 

işyerlerinin çalışan listeleri elde edilmiştir. Aynı sistemler kullanılarak vakayla 

eşleştirme kriterlerine (cinsiyet,±5 yaş, meslek veya yapılan iş) uyan çalışanların listesi 

çıkarılmış, her vaka için rastgele 2 kontrol (asil, yedek) seçilmiştir. Daha sonra 

potansiyel kontrollerin iş kazası geçirip geçirmediği SGK kayıtlarından incelenmiş, 

ayrıca her kontrolden yapılan görüşmeler sırasında daha önce iş kazası geçirmedikleri 

konusunda teyit alınmıştır. 

Sistemdeki meslek kodlarındaki bazı hatalar sebebiyle, mesleği (yaptığı iş) 

vakadan farklı çıkan kontrol veya işten çıkan kontrol yerine yedeği kontrol atanmıştır. 

Kontrollerin incelenecek maruziyet değişkenlerinden bağımsız olarak seçilmesi 

gerektiğinden, kontroller şikâyet üzerine yapılan inceleme teftişlerinden 

seçilmemiştir. Çünkü bu şikâyetler çoğunlukla, tez çalışmasında etkileri 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16909&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16909&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
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araştırılan değişkenlere ilişkin konuları (yasal teknik önlemler, sağlık gözetimi ve 

İSG eğitimi gibi) içermektedir. Bir vakaya uygun kontrol bulunamadığından, bu 

vaka çalışmadan çıkarılmıştır.  

4.4. DEĞİŞKENLERİN ÖLÇÜLMESİ  

Çalışmamızda ana değişken İSG eğitimidir. Karıştırıcı değişkenler ve arka plan 

değişkenleri yapılan literatür çalışması sonucu iş kazalarıyla ilişkisi olabileceği 

belirlenen, tezin 1.4. Bölümünde açıklanan diğer değişkenlerdir. 

Karıştırıcı değişkenler: Hem maruziyet değişkenini, hem de bağımlı 

değişkeni etkileyen değişkenlerdir. 

Arka plan değişkeni: Bağımlı değişkeni, yani sonucu etkileyen, maruziyet 

değişkeniyle bağımsız olarak ilişkisi olmayan değişkenlerdir.26 

Vakalara ve kontrollere ilişkin değişken verileri standart bir form aracılığıyla 

müfettişler tarafından derlenmiştir (Form: Ek-1). Kaza raporları ve bilgi notu verileri 

iki müfettişten oluşan iki grup tarafından değerlendirilmiştir. Kontrol verileri, teftişler 

en az iki kişiden oluşan müfettiş heyeti tarafından yapıldığından yine ikişer kişi 

tarafından alınmıştır.  

Maruziyet bilgisi yalnızca anket veya görüşme yoluyla elde edilirse, vakalar 

kazaya uğrama sebeplerini daha fazla irdelediklerinden, kazaya ilişkin yanıltıcı 

bilgilendirme yapabilirler (Hatırlama önyargısı/yanlılığı).27 Tez çalışmasında 

maruziyet ve değişken bilgileri kayıtlardan ve görüşmeler yoluyla alındığından 

hatırlama önyargısının önemli ölçüde önlendiği düşünülmektedir. 

 

 

 

                                                 
26 Keogh, Cox, a.g.e., p.64. 

27 Rothman, Greenland, a.g.e., p.85. 
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Formlar aracılığıyla alınan bilgiler: 

1-Doğum yılı 

2-Cinsiyet 

3-Yapılan İş: Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Tanımları28 ve Türkiye İş 

Kurumu Meslekler Sözlüğü’nden29 yararlanılarak, tanımlanmıştır. İşler ve tanımları 

aşağıda belirtilmiştir. 

Makine operatörü: Makineleri üretime hazırlayan, çalıştıran, makinelerdeki 

işlemleri yürüten ve kontrol eden kişidir. 

İmalat Yardımcısı: Üretimin tüm süreçlerinde malzeme taşınmasına, 

makinedeki çalışmalara, sevkiyata vb. işlere yardımcı olan kişidir. 

Bakımcı: Makinede, donanımda ya da ekipmandaki elektrik, motor, mekanik, 

pnömatik vb. sistem arızalarını teşhis eden, onaran ve tesisatın periyodik bakımını 

yapan veya yapılmasını sağlayan kişidir. 

Montajcı: Takım ve aletler kullanarak monte edilecek malzemeleri ve 

parçaları hazırlayan, iş talimatlarına ve belirlenen standartlara göre bu parçaları 

birleştiren kişidir. 

Depo Elemanı: Malzemelerin veya ürünlerin sayılması, teslim alınması, sevk 

edilmesi, depolanması, stok kontrolü ve malzeme akışının yürütülmesi gibi işleri 

yapan kişidir. 

Kaynakçı: İki ya da daha fazla alaşımlı, metal veya termoplastik parçayı 

gerektiğinde ilave dolgu malzemesi kullanarak birleştiren, iş talimatlarına göre kaynak 

işlemi yapan kişidir. 

                                                 
28Mesleki Yeterlilik Kurumu, “Ulusal Meslek Standartları”, (Çevrimiçi) 

http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&

msd=2, 11 Mayıs 2015. 

29 Türkiye İş Kurumu, “Meslek Bilgileri”, (Çevrimiçi)  https://esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx, 

14 Mayıs 2015. 

http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2
http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2
https://esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx
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Paketleme: Mamulleri siparişe, boyut, kalite vb. ölçütlere göre sınıflandıran, 

sipariş talimatına göre ambalajlayan veya paketleyen kişidir. 

Hamurkâr: Unlu mamullerin üretiminde kullanılan hamuru yoğurarak 

hazırlayan, makine ile hamuru şekillendiren, gramaj ölçümünü yapan kişi. 

Temizlik Görevlisi: İşyeri ve eklentilerinde saha temizliği, düzenlemesi, 

günlük veya vardiye sonu temizlik işlerini yapan kişidir. 

Boyacı: Boyama için ürünleri veya yüzeyleri hazırlayan ve boyama işlemlerini 

gerçekleştiren veya bu amaçla kullanılan makinelerde çalışan kişidir. 

Dökümcü: Metal ve alaşımları ergitme işlemine hazırlayan, ergiten, ergitilmiş 

metalin çeşitli şekil ve nitelikteki kalıplara potalar vasıtasıyla aktarılması işlerini 

yürüten kişidir. 

Kalite Kontrol: Üretimde kullanılacak ham ve yardımcı maddelerin özellikle 

mamullerin, belirlenen standartlara uygunluğunu takip ve kontrol eden kişidir. 

Ustabaşı (Formen): İşletmede üretimin, ambalajlamanın vb. işlerin belirlenen 

imalat programı ve talimatlar doğrultusunda yapılması için işçileri sevk ve idare eden 

kişidir. 

Usta: İşletmenin bir bölümünde üretim, paketleme vb. işlerin imalat 

programına göre yürütülmesi için işçileri sevk ve idare eden kişidir. 

Posta Başı: İmalatta belirli bir işin belirlenen programa göre yapılması için 

görevlendirilen ekibin başıdır. 

Vinç operatörü: Vinçleri konumlandıran, yüklerin istiflenmesi, yerinin 

değiştirilmesi, kaldırılması ve aktarılması işlerini yapan kişidir. 

Kazancı: Buhar kazanı ve cihazlarını işleme hazırlayan, işleten, sıvı-gaz 

yakıtlı sistemlerde brülörü çalıştıran, katı yakıt kullanılan kazanlarda yakıtı besleyen 

ve ateşleyen kişidir. 

Tasarımcı: Mobilya sektöründe ürünlerin tasarım çizimlerini yapan kişidir. 
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Elektrik Teknisyeni: Elektrik enerjisi üretimi ve dağıtımı ile ilgili tesisatın 

kurulumunu, işletilmesini, bakım ve kontrolünü elektrik mühendisi ve elektrik 

teknikeri gözetiminde yapan kişidir.  

Elektrikçi: Elektrik teknisyeninin yaptığı işleri, herhangi bir mesleki yeterlilik 

belgesi olmadan yapan kişidir. 

İşaretçi: Vincin ve kaldırma araçlarının operatörlerine işaretler ve uyarılar 

yoluyla kılavuzluk yapan kişidir. 

İdari işler: İşletmede yemek, güvenlik, temizlik, ulaştırma gibi destek 

hizmetlerini, işin gereklerine uygun şekilde yürüten kişidir. 

Raspacı: Yüzey hazırlayan, demir veya tahta bir zemin üzerindeki boyaları 

aşındırma araçlarıyla çıkartan ya da pürüzleri gideren, yüzeyi parlatan kişidir. 

Aşçı: Standart tarif ve menü hazırlama, yemekleri pişirme ve sunuma hazır 

hale getirme işlerini yapan kişidir. 

Kasap: Eti yenecek hayvanları kesen, derilerini yüzen veya eti satışa hazır hale 

getiren ya da satan kişidir. 

Sapancı: Kaldırma araçlarını ve tesisatını kurarak makinelerin veya diğer ağır 

parçaların bu araçlarla taşınması işini idare eden kişidir. 

4- Kişinin yaptığı işle ilgili mesleki eğitim belgesi var mı? Belge müfettiş 

tarafından görülerek tarihi alınmıştır. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan 

İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik’in 6.maddesinde 

belirtilen belgeler mesleki eğitim belgesi olarak kabul edilmiştir. 

5- Çalışanın formel eğitim düzeyi: En son bitirdiği okul: Hiç okul bitirmemiş, 

ilkokul, ortaokul (ilköğretim), lise, meslek lisesi, yüksek sınıflandırmasıyla beyan ve 

kayıtlar yoluyla alınmıştır. 

6- İşyerine giriş tarihi (gün/ay/yıl): Beyan ve SGK kayıtları yoluyla 

alınmıştır. Bilginin kayıtlarla teyidi sağlanmıştır. 
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7- Kaza tarihine kadar işyerinde net çalışılan gün: Vaka ve eşi kontrol için 

kaza tarihi esas alınarak, çalışanın işe girişinden kaza tarihine kadar işyerindeki 

çalışma süresi SGK kayıtlarından araştırılmış, rapor, askerlik vb. nedenlerle ara verilen 

süreler düşürülerek işyerinde çalışılan gün belirlenmiştir. 

8-Bu işyerinden önceki toplam mesleki tecrübe (Aynı vb. işte ne kadar 

süre çalışmış?): Çalışanın beyanı ve SGK kayıtları değerlendirilmiştir. Yıl olarak 

ölçülmüş, kesirli değerler yakın olan tam sayıya yuvarlanmıştır. Beyan ile kayıtlar 

arasında uyumsuzluk hâlinde ülkemizde kayıt dışı çalışma önemli bir seviyede 

olduğundan beyan esas alınmıştır. 

9-İşyerinin İSG açısından durumuna ilişkin değişkenler: 

9-1-Çalışanın yaptığı işlerdeki risklerle ilgili yasal teknik önlemler alınmış 

mı? 

9-2-İşyerinde İSG denetimi gözetimi (Prosedürler, talimatlar, saha 

denetimleri, uyarılar vb. ile) sağlanıyor mu? 

9-3-Risk değerlendirmesi mevzuata uygun şekilde yapılmış mı? 

9-4-Çalışanların sağlık gözetimi (işe giriş ve periyodik muayeneler) uygun 

şekilde yapılıyor mu? 

Her soruya ilişkin değerlendirmeler, Hayır, Kısmen, Evet cevaplarıyla 

yapılmıştır. Soruların cevapları konunun uzmanı, standart olarak mevzuatı uygulayan 

kişiler tarafından değerlendirilmiştir. Yine de gözlemcilerden her sorunun 

değerlendirmesinde, daha önceden hazırlanan temel kriterler formunu standart olarak 

kullanmaları istenmiştir (İSG Durumuyla İlgili Değerlendirmede Kullanılacak 

Kriterler: Ek-2). 

Gözlemci yanlılığı (observer bias) ihtimali sebebiyle bilgiler araştırmacı 

tarafından değil, İş ve SGK Müfettişleri tarafından ekteki form aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. Hangi bilgilerin ne şekilde derleneceği konusunda 

Müfettişlere bilgi verilmiş, ancak çalışmanın amacı, test ettiği hipotez hakkında 

bilgi verilmemiştir. 
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Vakalar için kaza raporlarını veya kazaları inceleyen iki Müfettiş, birbirinden 

bağımsız olarak bu soruları cevaplandırmış, daha sonra cevapların arasındaki uyum 

kappa testi ile ölçülmüştür. Kappa katsayısı kategorik değişkenler için iki gözlemci 

arasındaki uyumu ölçen istatistiktir. Bu test, gözlemciler arasındaki uyumun şans eseri 

olabileceğini göz önüne aldığından, iki gözlemci arasındaki basit yüzdelik uyuma göre 

daha iyi bir sonuç verir.30 Cohen’in kappa katsayısı iki gözlemci arasındaki uyumu 

ölçer. Gözlemci sayısının ikiden fazla olduğu durumlarda Fleiss katsayısı kullanılır.31 

Kappa -1 ila +1 arasında bir değer alır. Kappa değerinin +1 olması iki gözlemci 

arasında tam bir uyum, -1 değeri ise iki gözlemci arasında tam bir uyumsuzluk 

olduğunu gösterir. Kappa değeri 0 çıkarsa, gözlemciler arasındaki uyum, şans eseri 

ortaya çıkabilecek bir uyumdan farksızdır.32 

Aynı değişkenler, kontroller için teftiş heyetindeki iki Müfettiş tarafından 

birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmiştir. Kontrol gözlemcilerine de vaka 

gözlemcilerine verilen temel ölçütler formu verilerek, değerlendirmelerde 

standardizasyon sağlanmaya çalışılmıştır. Kontrol gözlemcilerinin değerlendirmeleri 

arasındaki uyum da kappa testi ile ölçülmüştür. 

Gözlemci ön yargısının önlenmesi amacıyla, vaka grubunu değerlendiren 

gözlemciler ile kontrol grubu gözlemcileri farklı kişilerden seçilmiştir. Ayrıca 

gözlemcilere çalışmanın amacı ve hipotezi hakkında bilgi verilmemiştir. 

İki Müfettiş arasındaki ölçüm farkı bir kategoriden fazla olmamıştır. Yani 

hiçbir değerlendirmede evet-hayır cevabı birlikte verilmemiştir. Bu yüzden uyum 

testinde iki gözlemci ve iki sonuca göre kappa istatistiği uygulanmıştır. Vaka ve 

kontrol gruplarında da iki gözlemci arasındaki farklı değerlendirmeler olduğunda, 

daha olumlu olan değerlendirme veri olarak kabul edilmiştir. Değişkenler için Kappa 

testi sonuçları aşağıdaki gibi çıkmıştır. 

 

                                                 
30 Selim Kılıç, “Kappa testi”, Journal of Mood Disorders, Vol.5, No.3, 2015, s.142 

31 Mary L. McHugh, “Interrater reliability: the kappa statistic”, Biochemia Medica, Vol.22, No.3, 2012, 

pp.277-278. 

32 Kılıç, a.g.e., s.142. 
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Tablo 4.2. Vakalarda Kappa Testi Sonuçları 

 

Tablo 4.3. Kontrollerde Kappa Testi Sonuçları 

 

Toplamda vaka gözlemcileri arasındaki uyumun az farkla daha iyi olduğu 

görülmüştür (Kappa: 0.93 vs 0.89). Bu, vakalara ait ölçümlerin çoğunlukla raporlar 

üzerinden yapılmasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Bu durumda raporu 

hazırlayan Müfettiş veya Müfettişlerin değerlendirmeleri gözlemcileri aynı yönde 

etkilemiş olabilir. Ancak vaka ve kontrol gruplarının kendi içlerindeki tutarlı 

sonuçları ve gruplar arasındaki uyum testleri arasındaki farkların çok küçük 

olması, değerlendirmelerde standardizasyonun sağlandığının, yanlılığın (bias) 

önlendiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir.  

10- İSG Eğitimi: Değerlendiriciler tarafından, işe girişte ve çalışanın istihdam 

edildiği dönem boyunca aldığı eğitimlere ait belgelere bakılarak, eğitim tarihine, 

süresine ve eğitimin kim (uzman, hekim vb.) tarafından verildiğine ilişkin bilgiler 

alınmıştır. Bilgiler çalışanlara sorularak teyit ettirilmiştir. Vaka ve kontroller için de 

çelişkili durumlarda çalışanın beyanı esas alınmıştır. 

İSG eğitimine ilişkin değerlendirmede, vakanın ve eşi kontrolün, vakanın 

kaza tarihine kadar olan zaman periyodu ölçüt kabul edilmiştir. Bu zaman 

diliminde kişinin aldığı İSG eğitiminin süresine, mevzuata uygun kişilerce verilip 

verilmediğine bakılmıştır. Vakalar ve kontroller için aynı ölçütlerin kullanılması 

koşulu sağlanmıştır. 

Uyum (%) Beklenen uyum (%) Kappa

Yasal Teknik Önlemler 97,38 63,06 0,93

İSG Denetimi Gözetimi 97,91 50,09 0,96

Risk Değerlendirmesi 98,43 39,93 0,97

Sağlık Gözetimi 100,00 35,88 1,00

93,72 15,92 0,93Toplam

Uyum (%) Beklenen uyum (%) Kappa

Yasal Teknik Önlemler 97,35 52,41 0,94

İSG Denetimi Gözetimi 94,71 49,91 0,89

Risk Değerlendirmesi 99,47 42,52 0,99

Sağlık Gözetimi 99,47 34,77 0,99

90,48 16,20 0,89Toplam
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Alınan işe giriş İSG eğitimi mevzuata uygun mu? 

Çalışmamız kapsamında, Müfettişçe mevzuata uygun olduğu belirtilen 

eğitimler kabul edilmiştir. 

İSG eğitimleri mevzuatta öngörülen periyotlara ve sürelere uygun olarak 

veriliyor mu? 

Verilen tüm İSG eğitimlerine ilişkin tarih, süre ve eğitimci bilgisi alınıp, bu 

eğitimin mevzuat uyarınca uygun olup olmadığı değerlendirildikten sonra, “İSG 

eğitimleri mevzuatta öngörülen periyotlara ve sürelere uygun olarak veriliyor mu?” 

sorusunun cevabının müfettişlerce verilmesi istenmiş, bilgilerin tutarlılığı test 

edilmiştir. Bu yolla, tüm formlardaki eğitim bilgilerinin kendi içinde tutarlı olduğu 

tespit edilmiştir. 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik 15.05.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik’in geçici 1. 

maddesinde yer alan “daha önceki yönetmeliğe uygun olarak verilen iş sağlığı ve 

güvenliği eğitimleri geçerli sayılır.” hükmü dikkate alınarak; 

2013-2014 yıllarında kazaya uğrayan vakalarda ve eşleri kontrollerde, 

01.01.2012 tarihinden kaza tarihine kadar mevzuatta belirtilen kişilerce (iş güvenliği 

uzmanı, işyeri hekimi) verilen eğitim süreleri esas alınmıştır. 

2015-2016 yıllarında kazaya uğrayan vakalar ve eşleri kontroller için, 

Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 15.05.2013 tarihinden kaza tarihine kadar mevzuata 

uygun kişilerce verilen eğitim süreleri esas alınmıştır. 

Yukarıda belirtilen zaman diliminde, çalışan tarafından çok tehlikeli işlerde 

toplam 16 saat, tehlikeli işlerde toplam 12 saat, az tehlikeli işlerde toplam 8 saat eğitim 

alındıysa , “İSG eğitimi uygun şekilde verilmiştir” değerlendirmesi yapılmıştır. 

Çalışan, istihdam edildiği işyerinin tehlike sınıfına göre belirtilen sürelerin 

altında İSG eğitimi aldıysa, “İSG eğitimi verilmiş, ama yetersizdir” sınıfında 

değerlendirilmiştir. Uygun kişilerce ve içerikte verilen en az bir saatlik eğitim bu 

sınıfta değerlendirilmiştir. 
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Çalışan işyerinde yukarıda belirlenen zaman periyotlarında, işyerinde hiç İSG 

eğitimi almadıysa, “İSG eğitimi verilmemiştir.” değerlendirmesi yapılmıştır. 

Maruziyet değişkeni üç seviyede incelenerek, mevzuta uygun şartlarda verilen 

eğitimin süresine göre (Verilmemiş-Yetersiz-Uygun) iş kazası meydana gelme riski 

araştırılmıştır. Maruziyet değişkeninde ikiden fazla seviye, literatürde doz-tepki etkisi 

olarak isimlendirilen yöntemle, sebep-sonuç ve etki ilişkisi kurulması açısından 

faydalıdır.33 

11- Çalışana işyerinde kendi işi dışında başka iş yaptırılıyor mu? 

Gözlemci tespiti ve çalışanın beyanına göre hayır, bazen ve sık sık şeklinde 

değerlendirilmiştir. Çalışanın asıl işi dışında başka bir işte ayda bir kez çalıştırılması 

“bazen”, her hafta en az bir kez çalıştırılması sık sık olarak kategorize edilmiştir.Ancak 

verilerin toplanmasında bazen-sık sık kategorileri arasında net bir ayrım 

yapılamadığından bazen ve sık sık kategorileri birleştirilmiştir. Eğer işyerinde çalışana 

başka işler yaptırılıyorsa, hangi işlerin yaptırıldığı öğrenilmiş, bu işler için İSG eğitimi 

alınıp alınmadığı eğitim belgesi ve beyan yolu ile öğrenilmiştir. Yapılan diğer işlerle 

ilgili önlemlerin alınıp alınmadığı hayır, kısmen, evet cevaplarıyla gözlemci tarafından 

değerlendirilmiştir. Bu bilgiler işyerinin İSG açısından durumuna ilişkin değişkenlerin 

değerlendirilmesinde gözlemciler tarafından kullanılmıştır. 

12- Çalışan gece çalışması yapıyor mu?  

4857 sayılı İş Kanunu’nun 69. maddesine göre “gece” en geç saat 20.00’de 

başlayan, en erken 06.00’ya kadar süren ve en fazla 11 saat olan zaman dilimidir. Bu 

tanım çerçevesinde, gece çalışması beyanı ve kayıtlarla araştırılmıştır. Çalışan 

işyerinde hiç gece çalışması yapmıyorsa, hayır, dönem dönem yapıyorsa bazen, 

işyerinde vardiyalı sistem varsa ve çalışan gece vardiyasında rutin olarak çalışıyorsa 

sık sık cevaplarıyla değerlendirilmiştir. Daha sonra, bazen-sık sık değişkenleri aynı 

                                                 
33 Shrikant I. Bangdiwala, Baishakhi Banerjee Taylor,“Statistical Considerations”, Injury Research 

Theories, Methods, and Approaches, Ed. by Guohua Li, Susan P. Baker, New York, Springer, 2012, 

p.390. 
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kategoride değerlendirilerek çalışan işyerinde “Gece Çalışması Yapıyor” veya 

“Yapmıyor” sınıflaması yapılmıştır.  

13-Çalışan fazla çalışma yapıyor mu?(haftalık 45 saatten fazla) 

Çalışan beyanı ve kayıtlarla araştırılmıştır. Hayır, bazen, sık sık şeklinde 

değerlendirilmiştir. Belirli sayısal ölçütlere göre bu değerlendirme yapılmak istense de 

örneklemde özellikle vakalar ile ilgili doğru bilgi edinilemeyeceği anlaşılmıştır. Daha 

sonra, bazen-sık sık değişkenleri aynı kategoride değerlendirilerek çalışan işyerinde 

“Fazla Çalışma Yapıyor” veya “Yapmıyor” kategorilerinde sınıflandırılma 

yapılmıştır.  

14- Alt işverenlik ve geçici çalışma 

SGK kayıtlarıyla ve Müfettişlerin tespitiyle katılımcıların alt işveren çalışanı 

veya yaptıkları işlerin geçici çalışma olup olmadığı araştırılmıştır. İş Kanunu 

çerçevesinde, geçici iş ilişkisi kurularak veya belirli süreli işlerde yapılan çalışmalar 

geçici çalışma olarak tanımlanmıştır. Alt işverenlik tanımı, İş Kanunu’nun 

2.maddesinde belirtilmiştir. 

15- İşyerinde Çalışan Sayısı 

Vaka ve eşi kontrol için kaza (referans) tarihinde işyerinde çalışan sayısı SGK 

kayıtlarından tespit edilmiştir. 

4.5. İSTATİSTİKSEL YÖNTEM 

Hipotez testi şartlı lojistik regresyon kullanılarak yapılmıştır. Lojistik 

regresyon metodu ile bağımlı değişkenin sonucunu bağımsız değişkenler aracılığıyla 

açıklayabilecek en uygun modelin bulunması amaçlanır. Vaka kontrol çalışmalarında, 

sürekli ve kategorik bağımsız değişkenlerin odds oranlarının tahmini için lojistik 

regresyon kullanılabilir. Lojistik regresyon, eşleştirme için kullanılan değişkenler 

dışında incelenen diğer değişkenlerin analiz aşamasında kontrolünü sağlar.34 Vaka- 

                                                 
34 Kleinbaum, Klein, a.g.e, p.397. 
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kontrol çalışmalarında eşleştirme kullanıldığında, istatiksel analiz, özel bir yöntemle, 

şartlı lojistik regresyon yoluyla yapılmalıdır.35 

Her eş veya çift değişkenleri rastgele farklılıklar gösterir ancak her eş log odds 

tahminlemesine olanak sağlar varsayımıyla, şartlı lojisitik regresyon her eşi bir tabaka 

olarak değerlendirir. Her eş (vaka ve kontrol) kendi aralarında karşılaştırılarak, şartlı 

olabilirlikle değişken katsayıları bulunur ve odds oranları hesaplanır. Şartlı 

olabilirlikle, her eşte yalnızca iki gözlem bulunduğundan, önyargısız şekilde α sabiti 

hesaplanamaz.36 

Şartlı Olabilirlik (Lc) formülasyonu37: 

Lc=πP(Xi)π[1-P(Xi)]/Σ{ΣP(Xi)π[1-P(Xi)]} 

=πe(ΣβiXi)/Σ[πe(ΣβiXi)] 

πP(Xi)=Eşlerdeki vakanın kaza geçirme olasılığı 

π[1-P(Xi)]=Eşlerdeki kontrolün kaza geçirmeme olasılığı 

Σ{ΣP(Xi)π[1-P(Xi)]}=Vaka veya kontrol için kaza geçirme birleşik olasılığı 

Y=βmarxXmar+βk1xXk1+βk2xXk2+βk3 x Xk3+…..+βetk1xXetk1+βetk2xXetk2+βetk3x 

Xetk3….;βmar<0. 

Logit P(X)=βxE +Σϒ1i xV 1i + Σϒ2j xV 2j  +  E  x  Σ&k  x W2j   …..  

E=Ana değişken veya maruziyet değişkeni (İSG Eğitimi) 

β=Ana değişken veya maruziyet değişkeni katsayısı  

V1i =Her eş tabakası için kukla değişkenler 190 eş olduğundan i=1, 2,…189. 

 Örneğin 1. Eş için V11=1, V12=0, V13=0, … V189=0 

                                                 
35 Keogh, Cox, a.g.e., pp.15-16. 

36Henian Chen, “Lab 8 Conditional Logistic Regression”, (Çevrimiçi) 

http://www.columbia.edu/itc/hs/pubhealth/p8400/lab/LAB08.pdf, 17 Nisan 2017.  

37 A.y.; Kleinbaum, Klein, a.g.e, p.399. 

http://www.columbia.edu/itc/hs/pubhealth/p8400/lab/LAB08.pdf
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ϒ1i=Kukla değişken katsayıları 

V2j=Eşleşme değişkenleri dışındaki potansiyel gölgeleyici veya arka plan 

değişkenleri (Gece Çalışması, Tecrübe vd.) 

ϒ2j =Potansiyel gölgeleyici veya arka plan değişken katsayıları 

W2j=Muhtemel etkileşim değişkeni 

&k =Muhtemel etkileşim değişkeni katsayısı 

Ana değişkenin veya maruziyet durumunun etkisi için odds oranı formülü38: 

ROR= e β+ Σ &
k 

x W 

ROR=Bağıl odds oranı  

Bu eşitlikle, İSG eğitimi almamamın, yetersiz almanın, iş kazaları üzerindeki 

etkisini diğer değişkenlerden bağımsız olarak hesaplama imkânı bulunmaktadır. 

Matematiksel modellemenin genel olarak iki amacı vardır.39 Birincisi 

maruziyet değişkeni ile sonuç (hastalık, kaza yaralanmaları) arasındaki ilişki için 

geçerli bir tahmin oluşturmaktır. İkincisi bağımlı değişkenin sonucunu bağımsız 

değişkenlere bağlı olarak tahmin edebilecek iyi bir model yaratmaktır. Bir değişkenin 

modelde yer alıp almayacağına karar vermek için uygulanabilecek ölçütler probleme 

ve bilimsel disiplin türüne göre değişmektedir. İstatiksel model geliştirmede 

geleneksel yaklaşım en az değişken ile en iyi tahminlemeyi sağlayan kabul edilebilir 

bir model kurmaktır.40 Modeldeki değişkenlerin asgariye indirilmesiyle, son modelin 

sayısal olarak daha dengeli, kararlı olması ve kullanım için çok daha kolay 

benimsenmesi beklenir. Modeldeki değişken sayısı arttıkça daha büyük tahminî 

standart hatalar ortaya çıkar ve model gözlemlenen verilere daha çok bağımlı olur. 

                                                 
38 Kleinbaum, Klein, a.g.e., p.397. 

39 Kleinbaum, Klein, a.g.e., p.169. 

40 Ömay Çokluk, “Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama”, Kuram ve Uygulamada Eğitim 

Bilimleri, Cilt:10, No:3, 2010, s.1357-1407. 
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Model geliştirmede, değişkenlerin seçimi Hosmer, (2013) tarafından önerilen, 

amaçlı seçim41 diye adlandırılan yönteme göre yapılacaktır. Hosmer, yöntemin birçok 

uygulamacı ve araştırmacı tarafından veri setlerinin incelenmesi sonucunda ve çok 

değişkenli regresyon modeli oluşturulurken kullanılan adımlara göre şekillendiğini 

belirtmiştir. 

Amaçlı seçimin özellikleriyle otomatik prosedürlerle geliştirilen stepwise 

yöntemi simülasyonlar aracılığıyla karşılaştırılmıştır.42 Araştırma sonucunda amaçlı 

seçimin anlamlı değişkenleri modelde tutarken, modelin karıştırıcı değişkenleri 

içermesinde stepwise seçim yöntemine göre üstün olduğu ortaya konulmuştur.  

Teze konu araştırmada, amaçlı seçim yöntemine göre model oluşturulurken 

sırasıyla aşağıdaki adımlar uygulanmıştır. 

1- Öncelikle teker teker her değişkenin iş kazasıyla olan ilişkisi şartlı lojistik 

regresyon analiziyle araştırılmıştır. Katsayıların anlamlılığı olabilirlik ve Pearson chi 

kare testleriyle incelenmiştir. İş kazası ile ilişkisi p≤0,25 düzeyinde anlamlı olan 

değişkenler ilk modele alınmıştır. 

Bağıl olarak yüksek anlamlılık seviyesinin (p≤0,25) seçilme nedeni, daha 

düşük seviyelerin kullanılması hâlinde önemli değişkenlerin göz ardı edilmesi riskini 

ortaya koyan çalışmalardır.43 Kategorik değişkenlerde, az sayıda gözlem içeren ve p 

değeri anlamsız bulunan kategoriler diğerleriyle birleştirilerek yeniden tekli analiz 

yapılmıştır. 

2- İlk adımda seçilen tüm değişkenlerle çok değişkenli model oluşturulmuştur. 

Her değişkenin önemi Wald istatistiği p değerleri kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Geleneksel istatistik anlamlılık seviyesinde katkı sağlamayan değişkenler çıkarılarak 

                                                 
41 Hosmer, Lemeshow, Sturdivant, a.g.e., pp.89-94. 

42 Zoran Bursac v.d., “Purposeful selection of variables in logistic regression”, Source Code for 

Biology and Medicine, (Çevrimiçi) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2633005/, 14 

Haziran 2017. 

38 Robert B. Bendel, A. A. Afifi, “Comparison of Stopping Rules in Forward "Stepwise" Regression”, 

Journal of the American Statistical Association, Vol.72, No.357, 1977, pp.46-53 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2633005/
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yeni model oluşturulmuştur. Kısmi olabilirlik testi kullanılarak yeni model eski ve 

daha geniş modelle karşılaştırılmıştır. 

3-İndirgenmiş, daha küçük modeldeki değişken katsayıları, geniş modeldeki 

önceki katsayılarla karşılaştırılmış, Δβ>25% ,yani %25’ten fazla değişim gösteren 

değişken katsayısı olup olmadığı araştırılmıştır. Katsayılarda bu oranlardaki değişim 

çıkarılan değişkenlerin, modelde kalan diğer değişkenleri kontrolü açısından 

önemlidir. Bu türdeki değişkenler modele tekrar eklenmelidir. β için belirlenen sınır 

değer araştırmacının takdirine göre %20 veya %25 olarak belirlenebilir.44 

4- 1. adımda seçilmeyen her değişken modele eklenerek, 2 ve 3. adımdaki 

işlemler yeniden uygulanmıştır. Her değişkenin anlamlılığı Wald istatistiği p değeri ve 

ikiden fazla kategoriye sahip değişkenlerde kısmi olabilirlik oran testiyle kontrol 

edilmiştir. Bu adım, çıktı veya sonuçla anlamlı derecede ilişkili olmayıp, ancak diğer 

değişkenlerin varlığında, modele önemli katkı sağlayacak değişkenlerin tespiti için 

uygulanmaktadır.45 Bu işlemlerden sonra taslak ana model oluşturulmuştur. 

5- Sürekli değişkenler logit modelde doğrusal kabul edilmektedir. Bu kabulün 

test edilmesi gerekmektedir. Ana taslak modeldeki sürekli değişken “Tecrübe”nin 

logit modeldeki doğrusallık kabulü, değişken kategorik değişkene dönüştürülerek, 

grafik yoluyla incelenmiştir. Ayrıca kesirli polinomları baz alan analitik yaklaşım 

kullanılarak bu kabul değerlendirilmiştir. Bu adımla ana etki modeli (ana model) 

oluşturulmuştur. 

6- Ana model elde edildikten sonra, modeldeki değişkenlerin etkileşimi 

araştırılmıştır. İki değişken arasındaki etkileşim her bir değişkenin etkisinin diğer 

değişken seviyelerinde sürekli olmadığının göstergesidir.46 Etkileşim terimlerinin 

veya değişkenlerinin modelde yer alıp almayacağı, istatistiksel olarak ve uygulama 

                                                 
44 Hosmer, Lemeshow, Sturdivant, a.g.e., p.67,92. 

45 Hosmer, Lemeshow, Sturdivant, a.g.e., p.92.  

46 James Jaccard, Interaction Effects in Logistic Regression, Thousand Oaks, CA, SAGE 

Publications, 2001, p.12. 
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açısından değerlendirilmiştir. Modeldeki etkileşim değişkenleri akademik perspektif 

açısından anlam ifade etmelidir. 

Birbiriyle gerçekten etkileşebileceği düşünülen değişken çiftleri tek tek 

sıralanarak listelenmiştir. Etkileşim değişkenleri, ana değişkenlerin aritmetik çarpımı 

olarak oluşturulmuştur. Her bir etkileşim değişkeni ana modele teker teker eklenmiş, 

olabilirlik oran testi kullanılarak istatistiki anlamlılık test edilmiştir. Etkileşim 

terimlerinin istatistiksel anlamlılığı geleneksel %5 seviyesinde araştırılmıştır. 

İstatiksel açıdan anlamlı olmayan bir etkileşim teriminin modelde yer alması, etkinin 

nokta tahmininde fazla bir değişikliğe sebep olmadan, sadece tahmini standart hataları 

arttırır.47 Tek tek modele eklenip anlamlı bulunan etkileşim terimleri, modelimize 

eklenmiştir. Bu model son taslak model olarak ifade edilmiştir. Çalışmada STATA 

MP 14.2 (2016) istatistik programı kullanılmıştır. 

4.6. TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER 

Bu bölümde önce, araştırmaya konu 190 iş kazası ile ilgili tanımlayıcı 

istatistikler sunulmuş, sonra vaka ve kontrol gruplarındaki değişken verileri 

özetlenerek, karşılaştırılmıştır. 

4.6.1. İş Kazalarına İlişkin Bilgiler 

Araştırmada vaka grubunu oluşturan çalışanların geçirdikleri 190 iş kazasına 

ilişkin bilgiler özetlenmiştir. 

4.6.1.1. Yıllara Göre Dağılım 

İncelenen iş kazaları 13.06.2013-24.06.2016 tarihleri arasında meydana 

gelmiştir. 

 

 

                                                 
47 Hosmer, Lemeshow, Sturdivant, a.g.e., p.93. 
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Tablo 4.4. Kazaların Meydana Geldiği Yıllara Göre Dağılımı 

 

4.6.1.2. Sonuçlara Göre Dağılım  

Vakalarda %10 sürekli iş göremez raporu uzuv kaybı, yüzde onun altındaki 

sürekli iş göremez raporları yaralanma olarak değerlendirilmiştir. 

Tablo 4.5. Kazaların Sonuçlarına Göre Dağılımı 

 
 

 

4.6.1.3. Kaza Sonucu ile Yaş/Tecrübe/Cinsiyet İlişkisi 

Tablo 4.6. Kaza Sonucu (Şiddeti) ile Yaş/Tecrübe/Cinsiyet İlişkisi 

 

 * Vakaların kaza tarihindeki ortalama yaşları. ** Kaza tarihine kadar yıl olarak toplam 

tecrübe. Standart sapmalar parantez içinde gösterilmiştir.  

Yıl Sayı           % 

2013 51 26.84 

2014 84 44.21 

2015 49 25.79 

2016 6 3.16 

Toplam 190 100 

 

Kaza Sonucu Sayı %

Yaralanma 42 22.11

Uzuv kaybı 111 58.42

Ölüm                               37 19.47

Toplam 190 100

Sayı   Yaş*  Tecrübe** Kadın Erkek

Yaralanma 42 33.6 (8.67)  8.46 (5.77) 5 37

Uzuv Kaybı 111 38.27 (9.83)  12.59 (7.62) 5 106

Ölüm 37  39.70 (11.69) 12.52 (8.01) - 37

Toplam 190 37.52 (10.16) 11.66 (7.50) 10 180
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4.6.1.4. Sebeplere Göre Dağılım 

Sınıflandırma, İş Teftiş Kurulu Teftiş Rehberi’ndeki48 kaza nedenleri 

tanımlamalarına göre yapılmıştır. Taşıt kazaları, işyeri içinde kullanılan forklift vb. iş 

makinelerinin sebep olduğu kazalardır. 

Tablo 4.7. Kazaların Sebeplerine Göre Dağılımı 

 

4.6.1.5. İmalat Konusuna Göre Dağılım 

İmalat konusu, işyerinin NACE Rev.2_Altılı Kod sistemine göre tanımlanan 

faaliyet alanıdır. İşyerinin NACE kodunun ilk iki hanesine göre imalat konusu 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

                                                 
48ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, “İş Teftişi Rehberi”, (Çevrimiçi) 

https://www.csgb.gov.tr/media/6012/2011_46.pdf, 17 Mayıs 2017. 

Kaza Nedenleri Sayı %

Makine Kaynaklı Kazalar 80 42,11

Yüksekten düşme 31 16,32

Cisimlerin sıkıştırması, batması, kesmesi 20 10,53

Düşen cisimler 17 8,95

Göze yabancı cisim girmesi 11 5,79

Hemzeminde düşme 7 3,68

Elektrik akımı 6 3,16

Sıcak madde 6 3,16

Taşıt kazaları
* 5 2,63

Patlama 4 2,11

Zehirlenmeler 2 1,05

Diğer nedenler 1 0,53

Toplam 190 100.00

https://www.csgb.gov.tr/media/6012/2011_46.pdf
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Tablo 4.8. Kazaların İşyerinin İmalat Konusuna Göre Dağılımı 

 

4.6.1.6. İşyerlerinin Tehlike Sınıfına Göre Dağılımı 

İşyeri tehlike sınıfları,  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları 

Tebliği’ne (RG: 26.12.2012 / 28509 Değişik: RG-18.4.2014- 28976) göre 

belirlenmiştir.  

Tablo 4.9. Kazaların İşyerinin Tehlike Sınıfına Göre Dağılımı 

 

İmalat Konusu Sayı %

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı 40 21,05

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 20 10,53

Tekstil ürünlerinin imalatı 19 10,00

Gıda ürünlerinin imalatı 17 8,95

Ana metal sanayii 16 8,42

Başka yerde sınıflandırılmamış makine 9 4,74

Motorlu kara taşıtı, treyler vb. 9 4,74

Diğer metalik olmayan mineral ürünler 8 4,21

Elektrikli teçhizat imalatı 7 3,68

Mobilya imalatı 7 3,68

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri 6 3,16

Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı 6 3,16

Makine ve ekipmanların kurulumu ve 6 3,16

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 4 2,11

Diğer ulaşım araçlarının imalatı 4 2,11

Giyim eşyalarının imalatı 3 1,58

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 3 1,58

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 2 1,05

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünler 1 0.53

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol 1 0.53

Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı 1 0.53

Temel eczacılık ürünleri 1 0.53

Toplam 190 100.00

Tehlike Sınıfı Sayı % 

Az Tehlikeli 15 7.89 

Tehlikeli 148 77.89 

Çok Tehlikeli 27 14.21 

Toplam 190    100.00 
 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16909&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.16909&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
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4.6.1.7. İşlerin veya Mesleklerin Dağılımı 

Yapılan işler Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Tanımları ve Türkiye İş 

Kurumu Meslekler Sözlüğünden yararlanılarak tanımlanmıştır. Tezin “Değişkenlerin 

Ölçülmesi” kısmında bu tanımlar belirtilmiştir. 

Tablo 4.10. Kaza Geçiren Çalışanların Yaptığı İşlerin Dağılımı 

Çalışanın Yaptığı İş Sayı % 

Makine Operatörü 77 40.53 

İmalat Yardımcı 30 15.79 

Bakım 10 5.26 

Montaj 9 4.74 

Depocu 8 4.21 

Kaynakçı 7 3.68 

Paketleme 6 3.16 

Hamurkâr 5 2.63 

Temizlik 5 2.63 

Boya 4 2.11 

Dökümcü 3 1.58 

Kalite Kontrol 3 1.58 

Şoför 3 1.58 

Elektrik Teknisyeni 2 1.05 

Elektrikçi 2 1.05 

Usta 2 1.05 

Vinç Operatörü 2 1.05 

Aşçı 1 0.53 

Grafiker 1 0.53 

Kasap 1 0.53 

Kazancı 1 0.53 

Posta başı 1 0.53 

Raspacı 1 0.53 

Sapancı 1 0.53 

Satış elemanı 1 0.53 

Ustabaşı 1 0.53 

Üretim Müdürü (Mühendis) 1 0.53 

İdari işler 1 0.53 

İşaretçi 1 0.53 

Toplam 190 100.00 
   

4.6.1.8. Günlere Göre Dağılım 

Tezde incelenen en az on beş gün iş göremezlikle sonuçlanan 190 iş kazasının, 

haftanın günlerine dağılımına bakıldığında, en fazla kazanın (n=38) çarşamba günü 

meydana geldiği belirlenmiştir. Çarşambayı 35’er günle salı ve perşembe takip 

etmektedir. En az iş kazası ise işletmelerde genel tatil günü olan pazardır. SGK 

verilerinden sonucu itibarıyla belirtilen niteliklere sahip kazaların gün dağılımlarına 
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ulaşılamamaktadır. ABD İş İstatistikleri bürosunun ölümlü iş kazaları için yayımladığı 

1992-2011 verilerinde, aşağıdaki tabloya benzer bir durum ortaya çıkmaktadır.49 

Tablo 4.11. İş Kazalarının Meydana Geldiği Günlere Göre Dağılımı 

 

4.6.1.9. Saatlere Göre Dağılım 

İncelenen kazalarda, en çok kazanın (n=19) 15.00-16.00 saatleri arasında 

meydana geldiği, bunu 10.00-11.00 (n=16) arasındaki zaman diliminin takip ettiği 

belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 BLS, “Fatal occupational injuries by day of week and month, 1992–2011”, (Çevrimiçi) 

https://www.bls.gov/opub/ted/2014/ted_20141201.htm, 1 Mart 2018. 

 

https://www.bls.gov/opub/ted/2014/ted_20141201.htm
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Tablo 4.12. İş Kazalarının Meydana Geldiği Saatlere Göre Dağılımı 

 

* Saatler belirtilen saatten itibaren bir saatlik zaman dilimini kapsar. Örneğin 00.00, 

00.00-00.59 arasındaki zaman dilimidir. ** n: Vaka sayısı. 

4.6.1.10. Etkilenen Vücut Bölgeleri 

İncelenen iş kazalarında, kazadan en çok etkilenen vücut bölgesinin kol ve eller 

olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 4.13. İş Kazalarının Etkilediği Vücut Bölgeleri 

 

Saat * n ** %
00:00 4 2,11
01:00 5 2,63
02:00 5 2,63
03:00 1 0,53
04:00 3 1,58
05:00 5 2,63
06:00 2 1,05
07:00 0 0,00
08:00 6 3,16
09:00 14 7,37
10:00 16 8,42
11:00 15 7,89
12:00 13 6,84
13:00 9 4,74
14:00 13 6,84
15:00 19 10,00
16:00 11 5,79
17:00 11 5,79
18:00 12 6,32
19:00 3 1,58
20:00 4 2,11
21:00 7 3,68
22:00 5 2,63
23:00 7 3,68

Yaralanma Bölgesi Sayı %

Baş 17 8,95

Boyun 4 2,11

Sırt,omurilik 4 2,11

Gövde 14 7,37

Kol,el 96 50,53

Bacak,ayak 25 13,16

Birden fazla bölüm 30 15,79
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4.6.2. Vaka ve Kontrol Gruplarının Karşılaştırması 

4.6.2.1. Demografik Özellikler 

Her bir vaka yaş (±5) ve cinsiyet ölçütlerine göre bir kontrolle 

eşleştirildiğinden, bu değişkenler için gruplar arasında farklılık bulunmamaktadır. 

Vaka ve kontrol grubunda yer alma ile işyerindeki tecrübe ve iş tecrübesi 

arasında istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 

Tablo 4.14. Vaka ve Kontrol Gruplarının Demografik Özellikleri 

 

*Sürekli değişkenler için p değeri. İlk değerler ortalamalar, parantez içindekiler standart 

sapmalardır. 

Tablo 4.15. Vaka ve Kontrol Gruplarının Demografik Özellikleri 

 

*Kategorik değişkenler için ᵪ2 p değerleri 

Kontrol Vaka p*

Sayı 190 190

Kaza tarihindeki yaş 37.56 (9.89) 37.52 (10.16) 0,96

Kaza tarihine kadar olan tecrübe 12.93 (7.30) 11.62 (7.47) 0.02

İşyerindeki tecrübe (gün) 1153.2 (1162.9)  870.6 (1382.4)  0.032

Bilgilerin kaç gün sonra alındığı 164.29 (60.08) 373.52 (196.93) 0.00

Kaza tarihinde çalışan sayısı 106.66 (150.06 ) 125.17 (191.03) 0.25

Sayı (%) Sayı (%) p*

Cinsiyet 1.00

Erkek 180 (94.74) 180 (94.74)

Kadın 10 (5.26) 10 (5.26)

Formel Eğitim Düzeyi 0.82

Herhangi bir mezuniyet yok 3 (1.58) 6 (3.16)

İlkokul 86 (45.26) 87 (45.79)

İlköğretim veya Ortaokul 75(39.47) 70(36.84)

Lise 16(8.42) 13(6.84)

Meslek  Lisesi 7(3.68) 9(4.74)

Yüksekokul veya Üniversite 3(1.58) 5(2.63)

Çalışanın işyerinin bulunduğu il 0,05

İstanbul 132 (69.47) 108 (56.84)

Tekirdağ 26  (13.68) 44 (23.16)

Kocaeli 23 (12.11) 28  (14.74)

Edirne 1 (0.53) 5  (2.63)

Kırklareli 6 (3.16) 3 (1.58)

Bursa 2 (1.05) 2  (1.05)
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4.6.2.2. Mesleki Eğitim Durumu 

Mesleki eğitim değişkeni vaka ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık 

göstermemektedir. 

Tablo 4.16. Vaka ve Kontrol Gruplarında Mesleki Eğitim Durumu 

 

likelihood-ratio chi2(1)=0,4333, Pr=0,510. Pearson chi2(1)=0,4330, Pr=0,511. 

4.6.2.3. İşyerinde Çalışılan Gün 

Tablo 4.17. Vaka ve Kontrol Gruplarında İşyerinde Çalışılan Gün 

 

     * S.s standart sapma değerini göstermektedir. 

4.6.2.4. Toplam Tecrübe 

Tablo 4.18. Vaka ve Kontrol Gruplarında Toplam Tecrübe 

Tecrübe (Yıl) Gözlem Ortalama S.s* Min Maksimum 

Kontrol 190 12,93 7,30 0 33 

Vaka  190 11,62 7,47 0 35 

Toplam 380 12,27 7,41 0 35 

*S.s standart sapma değerini göstermektedir.  

Kaza şiddetinin tecrübeyle ilişkisi aşağıda gösterilmiştir. 2.sütunda n gruptaki 

örnek sayısını, ortalama ilgili gruptaki ortalama tecrübeyi yıl olarak, S.s de grup 

ortalamasında standart sapmayı gösterir. 

 

Kontrol Vaka Toplam

Mesleki Eğitim Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

Yok 152 (80.00) 157 (82.63) 309 (81.32)

Var 38 (20.00) 33 (17.37) 71 ( 18.68)

Toplam 190 (100.00) 190 (100.00) 380 (100.00)
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Tablo 4.19. Kaza Şiddeti ile Tecrübe İlişkisi 

 

4.6.2.5. İSG Durumu Değişkenlerinin Karşılaştırması 

4.6.2.5.1. Yasal Teknik Önlemler 

Tablo 4.20. Vaka ve Kontrol Gruplarında Yasal Teknik Önlemler  

 

Pearson chi2(2)=7,5786, Pr=0,023. likelihood-ratio chi2(2)=7,6198, Pr= 0,022. 

4.6.2.5.2. İSG Denetimi ve Gözetimi 

İSG Denetimi Gözetimi değişkeninde kontrol grubunda, “İSG Denetimi 

gözetimi uygun şekilde yapılıyor.” kategorik değişkeni (2 değeri) için iki gözlem 

bulunmaktadır. Vaka grubunda “Denetim gözetim uygun şekilde sağlanıyor.” gözlemi 

olmaması, analizde 0 hücre problemine neden olduğundan, kontrol grubundaki iki 

gözlemin 2 olan değeri, 1 ile yani “Denetim gözetimin kısmen yapılması” ile 

değiştirilmiştir. Böylece “Denetim gözetim uygun şekilde yapılıyor.” ve “Kısmen 

yapılıyor.” kategorileri birleştirilmiştir. 

Tablo 4.21. Vaka ve Kontrol Gruplarında Denetim ve Gözetim 

 

n Ortalama S.s.

Kontrol 190 12,93 0,53

Yaralanma 42 8,40 0,89

Uzuv kaybı 111 12,57 0,72

Ölüm 37 12,43 1,31

Toplam 380 12,27 0,38

Kontrol Vaka

Sayı (%) Sayı (%)

117  (61.58) 142 (74.74 )

70 (36.84) 46 (24.21)

3 (1.58) 2 (1.05)

190 (100.00) 190 (100.00)

Kısmen Alınmış

Alınmış

Değişken

Toplam

Yasal teknik önlemler alınmış mı?

Alınmamış

Kontrol Vaka

İşyerinde İSG denetimi gözetimi  yapılıyor mu? Sayı (%) Sayı (%)

78  (41.05) 97  (51.05)

112  (58.95) 93  (48.95)

0 (0.00) 0 (0.00)

190 (100.00) 190 (100.00)Toplam

Değişken

Yapılmıyor

Kısmen Yapılıyor

Yapılıyor
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Pearson chi2(1)=3,8238, Pr=0,051. likelihood-ratio chi2(2)=7,6198, Pr=0,022. 

4.6.2.5.3. Risk Değerlendirmesi 

Tablo 4.22. Vaka ve Kontrol Gruplarında Risk Değerlendirmesi 

 

Pearson chi2(2)=3,3473, Pr=0,188. likelihood-ratio chi2(2)=3,3532, Pr=0,187. 

4.6.2.5.4. Sağlık Gözetimi 

Tablo 4.23. Vaka ve Kontrol Gruplarında Sağlık Gözetimi 

 

Pearson chi2(2)=7,6703, Pr=0,022. likelihood-ratio chi2(2)=7,7148, Pr=0,021 

4.6.2.6. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

Tablo 4.24. Vaka ve Kontrol Gruplarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

 

Pearson chi2(2)=16,9390, Pr=0,000. likelihood-ratio chi2(2)=17.2214, Pr=0,000.  

Vaka grubunda ortalama eğitim süresi 2,5 saat, kontrol grubunda ise 3,8 saattir. 

“Verilmiş ama yetersiz” değişken grubunda yer alan vakaların ve kontrollerin aldıkları 

İSG eğitim sürelerine (saatlerine) ilişkin özet istatistik bilgileri aşağıda verilmiştir. 

Kontrol Vaka

Sayı (%) Sayı (%)

62 (32.63) 78  (41.05)

105 (55.26) 88  (46.82)

23 (12.11) 24 (12.63)

190 (100.00) 190 (100.00)Toplam

Risk değerlendirmesi yapılmış mı?

Yapılmamış

Yapılmış

Değişken

Kısmen Yapılmış 

Kontrol Vaka

Sayı (%) Sayı (%)

50 (26.32) 72  (37.89)

59 (31.05) 40 (21.05)

81 (42.63) 78 (41.05)

190 (100.00) 190 (100.00)Toplam

Çalışanların sağlık gözetimi yapılmış mı?

Yapılmamış

Yapılmış

Değişken

Kısmen Yapılmış 

Kontrol Vaka Toplam

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

67 (35.26) 103 (54.21) 170 (44.74)

92(48.42) 74 (38.95) 166 (43.68)

31 (16.32) 13 (6.84) 44 (11.58)

190 (100.00) 190 (100.00) 380 (100.00)

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Değişken

Toplam

Hiç verilmemiş

Verilmiş ama yetersiz 

Uygun şekilde verilmiş
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Tablo 4.25. Yetersiz İSG Eğitiminde Eğitim Süreleri 

 

    * n: Gruplardaki gözlem sayısı 

4.6.2.7. Gece Çalışması  

Tablo 4.26. Vaka ve Kontrol Gruplarında Gece Çalışması 

 

Pearson chi2(1)=2,7734, Pr=0,096. likelihood-ratio chi2(1)=2,7772, Pr=0,096. 

4.6.2.8. Fazla Çalışma 

Tablo 4.27. Vaka ve Kontrol Gruplarında Fazla Çalışma 

 

Pearson chi2(1)=0,9179, Pr=0,338. likelihood-ratio chi2(1)=0,9188, Pr=0,338. 

4.6.2.9. Asıl İş Dışında Başka İş 

Tablo 4.28. Vaka ve Kontrol Gruplarında Başka İş 

 

Pearson chi2(1)=0,6247, Pr=0,429. likelihood-ratio chi2(1)=0,6287, Pr=0,428. 

 

İş Kazası n* Ort. S.s. Min. Maks.

Kontrol 92 3,52 1,51 2 12

Vaka 74 4,11 2,21 1 10

Değişken Kontrol Vaka Toplam

Gece çalışması Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

Yok 119 (62.63) 103  (54.21) 222 (58.42)

Var 71 (37.37) 87 (45.79) 158 ( 41.58)

Toplam 190 (100.00) 190 (100.00) 380 (100.00)

Kontrol Vaka Toplam

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

42  (22.11) 50 (26.32) 92 (24.21)

148 (77.89) 140 (73.68) 288 (75.79)

190 (100.00) 190 (100.00) 380 (100.00)

Yok

Var

Toplam

Değişken

Fazla çalışma (mesai)

Değişken Kontrol Vaka Toplam

Çalışana başka iş yaptırılıyor mu? Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

Hayır 184 (96.84) 181 (95.26) 365 (96.05)

Evet 6 (3.16) 9 (4.74) 15 (3.95)

Toplam 190 (100.00) 190 (100.00) 380 (100.00)
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4.6.2.10. Alt İşverenlik veya Geçici Çalışma 

Tablo 4.29 Vaka ve Kontrol Gruplarında Alt işverenlik/Geçici Çalışma 

 

Pearson chi2(1)=2,0673 Pr=0,150. likelihood-ratio chi2(1)=2,0851 Pr=0,149. 

4.6.2.11. İşyeri Çalışan Sayıları 

Kaza tarihinde vakanın ve eşi kontrolün işyerlerindeki çalışan sayıları için özet 

istatistik bilgileri belirtilmiştir. 

Tablo 4.30. Vaka ve Kontrol Gruplarında Çalışan Sayıları 

 

LR chi2(1)=1,37 Prob>chi2=0,2417. Pseudo R2=0,0052, P=0,251. 

4.6.2.12. İşyeri Ölçeği  

Tablo 4.31. Vaka ve Kontrol Gruplarında İşyerleri Ölçekleri 

 

Kontrol Vaka Toplam

Sayı (%) Sayı (%) Sayı (%)

177  (93.16) 169 (88.95) 346 (91.05)

13 (6.84) 21 (11.05) 34 (8.95)

190 (100.00) 190 (100.00) 380 (100.00)

            Asıl-Sürekli

            Alt-Geçici

            Toplam

Değişken

İşverenin niteliği veya çalışma şekli

Grup Örneklem Ortalama S.s. Minimum Maksimum

Kontrol 190 106. 66 150.06 2 1182

Vaka 190 125.17 191.03 2 1044

Tüm örneklem 380 115.92 171.79 2 1182

Kontrol       Vaka Toplam

Sayı (%) Sayı (%)

1-9 Çalışan 22         32 54

(11.58)      (16.84) (14.21) 

10-49 Çalışan 80         65 145

(42.11)      (34.21) (38.16) 

50-249 Çalışan 67         64 131

(35.26)      (33.68) (34.47) 

+250 Çalışan 21         29 50

(11.05)     (15.26) (13.16) 

Toplam 190        190 380

% 100.00     100.00 100.00 

İşyeri Ölçeği
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Pearson chi2(3)=4,7523, Pr=0,191. likelihood-ratio chi2(3)=4,7713, Pr=0,189. 

Yukarıda belirtilen aralık ölçütlere göre, işyeri ölçeğinin kontrol-vaka durumuyla 

istatiksel yönden anlamlı bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

4.7. MODELİN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 

4.7.1. Değişkenler ve Kullanılan Kodlar 

Bağımlı Değişken: İş Kazası, Vaka=1, Kontrol=0 

Bağımsız Değişkenler 

Kategorik Değişkenler 

1-Mesleki Eğitim: Yok=0, Var=1 

2-Formel Eğitim Düzeyi: Okul bitirmemiş=0, İlkokul=1, Ortaokul=2, Lise=3, 

Meslek Lisesi=4, Yüksek=5 

3-Yasal Teknik Önlemler: Alınmamış=0, Kısmen Alınmış=1, Alınmış=2 

4- İSG Denetimi ve Gözetimi: Yapılmıyor=0 Kısmen Yapılıyor=1 

5-Risk değerlendirmesi: Yapılmamış=0, Kısmen Yapılmış=1, Yapılmış=2 

6-Sağlık gözetimi: Yapılmamış=0 Kısmen Yapılmış=1 Yapılmış=2 

7- İSG Eğitimi: Hiç verilmemiş=0, Verilmiş ama yetersiz=1, Uygun şekilde 

verilmiş=2 

8- Gece Çalışması: Yok=0, Var=1 

9- Fazla Çalışma: Yok=0, Var=1 

10- Çalışana başka iş yaptırılıyor mu? Hayır=0, Evet=1 

11- Alt işveren- geçici iş: Yok=0, Var =1 

Sürekli Değişkenler: 

12- İşyerinde kaza (referans) tarihine kadar çalışılan gün. 
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13- Kaza (referans) tarihine kadar aynı veya benzeri işteki toplam tecrübe (yıl). 

Ondalık değerler yakın tam değere yuvarlanmıştır.  

14- İşyeri Büyüklüğü: Referans kaza tarihinde vakanın ve kontrolün 

işyerindeki çalışan sayısı. 

Modelde yer alacak değişkenlerin seçimi, tezin 4.6. Bölümünde anlatılan ve 

Hosmer tarafından önerilen ve amaçlı seçim diye adlandırılan yönteme göre 

yapılacaktır. Hosmer, yöntemin birçok uygulamacı ve araştırmacı tarafından veri 

setlerinin incelenmesi sonucu ve çok değişkenli regresyon modeli oluşturulması 

sırasında kullanılan adımlara göre şekillendiğini belirtmiştir.50 

Amaçlı seçim yöntemine göre, öncelikle teker teker her değişkenin iş kazasıyla 

olan ilişkisi şartlı lojistik regresyon analiziyle araştırılmıştır. İş kazası ile ilişkisi 

p≤0.25 düzeyinde anlamlı olan değişkenler ilk modele alınmıştır. Göreceli olarak 

yüksek p değerinin (p≤0.25) kullanılmasının sebebi düşük seviyelerin tercih edilmesi 

durumunda, mühim değişkenlerin ihmal edilme olasılığıdır.51 

4.7.2. Tek Değişkenli Analiz Sonuçları 

Tek tek her değişkenin iş kazası bağımlı değişkeniyle ilişkisi şartlı lojistik 

regresyon yöntemiyle incelenmiştir. Regresyonla maksimum log olabilirlik, log 

olabilirlik oranı test istatistiği, p değeri ve Pseudo R 2 değerleri hesaplanmıştır. LR chi2 

(1) yani log olabilirlik oranı, chi-kare test istatistiğine göre tek değişkenli modelle, boş 

modelin −2 log likelihood (-2LL) değerleri arasındaki farktır.52 Log olabilirlik oranı 

chi kare testinin sıfır hipotezi değişkeninin logit katsayısının (β) anlamsız olduğu veya 

değişkenin modele katkı sağlamadığıdır.53 

                                                 
50 Hosmer, Lemeshow, Sturdivant a.g.e., pp.89-93.  

51 Hosmer, Lemeshow, Sturdivant a.g.e., p.91. 

52 Xing Liu, Applied Ordinal Logistic Regression Using Stata, From Single-Level to Multilevel 

Modeling(e-book), Singapore, SAGE Publications India Pvt. Ltd., 2016, p.178.  

53 Liu, a.y. 
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Log olabilirlik oranı chi kare testi p değeri (Prob>chi2)  sıfır hipotezinin kabul 

edilip edilmemesi gerektiğini, yani değişkenin modele katkı sağlayıp sağlamadığını 

gösterir. Pseudo R2, R2 veya McFadden’s R2 olabilirlik oranlarıdır.54 

Lojistik regresyon tablosu, değişkenleri, katsayılarını, katsayıların standart 

sapmalarını, wald z istatistik sonuçlarını, buna bağlı p değerlerini ve katsayıların %95 

güven aralığını gösterir. Wald testi için sıfır hipotezi, değişken katsayısının sıfır 

olduğu, alternatif hipotezse değişken katsayısının anlamlı ölçüde sıfırdan farklı 

olduğudur. Wald z istatistiği değişken katsayısının katsayının standart sapmasına 

bölünmesiyle bulunur.55 Bağlı p değeri değişkenin, bağımlı değişkeni açıklamada 

anlamlılığını gösterir.56 

Her değişkenin iş kazası bağımlı değişkeniyle ilişkisi, yukarıda belirtilen 

ölçütlere göre incelenmiştir. Şartlı lojisitk regresyonda, değişken kategorilerinde bir 

kategori temel değer olarak belirlenip, diğer kategoriler için temel değere bağlı katsayı 

vd. değerler hesaplanmıştır. Tablolarda coef. başlığı altında değişkenin temel değere 

göre β katsayısı, Std. Err. başlığı altında β katsayının standart sapması gösterilmiştir. 

Z değeri wald z istatistiğini, z’ye bağlı p değeri vaka-kontrol arasındaki farklılığın şans 

eseri olma olasılığını, [95% CI] ise değişken tahmin değerlerinin (β) %95 güven 

aralığını ifade etmektedir. 

4.7.2.1. Mesleki Eğitim 

Tablo 4.32. Mesleki Eğitim Tekli Analiz 

 

LR chi2(1)= 0.72, Prob>chi2= 0.3972, Pseudo R2= 0.0027. Prob>chi2= 0.3972 

ve P>z= 0.40 değerleri “Mesleki Eğitim” değişkeninin iş kazası bağımlı değişkenini 

                                                 
54 Liu, a.g.e., 179. 

55 Kleinbaum, Klein, a.g.e, p.139. 

56 Çokluk, a.g.e., s.1375. 

 

Mesleki Eğitim Coef. Std. Err. z P>z        [95% CI]

Yok 0 Temel

Var -.29 .34 -0.84 0.40 -.96 .38
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açıklayan modelde bulunmasının istatistiksel olarak anlamsız olduğunu 

göstermektedir. 

4.7.2.2. Formel Eğitim Düzeyi 

Tablo 4.33 Formel Eğitim Düzeyi Tekli Analiz 

 

LR chi2(5)= 6.08, Prob>chi2= 0.2986, Pseudo R2= 0.0231. Prob>chi2= 0.2986 

ve P>z= 0,98 değerleri, “Formel Eğitim” değişkeninin iş kazası bağımlı değişkenini 

açıklayan modelde bulunmasının istatistiksel olarak anlamsız olduğunu 

göstermektedir. 

4.7.2.3. Yasal Teknik Önlemler 

Tablo 4.34. Yasal Teknik Önlemler Tekli Analiz 

 

LR chi2(2)= 7.47, Prob>chi2= 0.0239, Pseudo R2= 0.0284, Prob>chi2= 

0.0239. “Kısmen Alınmış” değişkeni için P>z= 0,01, “Yasal Teknik Önlemler” 

değişkeninin iş kazası bağımlı değişkenini açıklayan modelde bulunmasının 

istatistiksel olarak anlamlı olabileceği sonucunu göstermektedir. 

“Yasal Teknik Önlemler” değişkeninde “Alınmış” kategorisinin İş Kazası ile 

ilişkisi (p= 0.56) istatiksel açıdan anlamsız olduğundan, “Alınmış” ve “Kısmen 

Alınmış” kategorileri “Kısmen Alınmış” kategorisi altında birleştirilmiştir.  

 

 

Formel Eğitim Coef. Std. Err. z P>z

Hiç okul bitirmemiş 0.00

İlkokul -13.89 613.98 -0.02 0.98   -1217.26 1189.48

Ortaokul -13.96 613.98 -0.02 0.98   -1217.33 1189.41

Lise -14.11 613.98 -0.02 0.98    -1217.48 1189.26

Meslek Lisesi -13.33 613.98 -0.02 0.98   -1216.70 1190.04

Yüksek -12.90 613.98 -0.02 0.98    -1216.27 1190.47

[95% CI]

Yasal Teknik Önlemler Coef. Std. Err. z P>z

Alınmamış 0.00 Temel

Kısmen Alınmış -0.61 0.23 -2.64 0.01 -1.06 -0.16

Alınmış -0.53 0.92 -0.58 0.56 -2.34 1.27

[95% CI]
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Tablo 4.35. Yasal Teknik Önlemler Tek Kategorili Analiz 

 

LR chi2(1)= 7.46, Prob > chi2 = 0.0063, Pseudo R2= 0.0283.  

“Kısmen Alınmış” değişkenli model için Prob>chi2 = 0.0063 ve bu değişkenin 

katsayısı için P>z= 0, 01 olduğundan iki seviyeli “Yasal Teknik Önlemler” 

değişkeninin iş kazası bağımlı değişkenini açıklayan modelde bulunması istatistiksel 

olarak anlamlıdır. 

4.7.2.4. İSG Denetimi ve Gözetimi 

Tablo 4.36. İSG Denetimi ve Gözetimi Tekli Analiz 

 

LR chi2(1)= 4.3, Prob>chi2 = 0.0362, Pseudo R2= 0.0167. Daha önce 

birleştirilen kategorilerle, iki kategoriye (yapılmıyor, kısmen yapılıyor) sahip “İSG 

Denetimi ve Gözetimi” değişkeni için Prob>chi2= 0.0362 ve bu değişkenin katsayısı 

için P>z= 0,04 olduğundan değişkenin iş kazası bağımlı değişkenini açıklayan 

modelde bulunması istatistiksel olarak anlamlıdır. 

4.7.2.5. Risk Değerlendirmesi 

Tablo 4.37. Risk Değerlendirmesi Tekli Analiz 

 

LR chi2(2)= 3.87, Prob>chi2 =0.1441, Pseudo R2 =0.0147. Model için 

Prob>chi2= 0.1441 değeri ile “Risk Değerlendirmesi” değişkeninde “Yapılmış” 

kategorisinin iş kazası ile ilişkisi (p= 0.410) istatiksel açıdan anlamsız olduğundan 

“Yapılmış” ve “Kısmen Yapılmış” kategorileri “Kısmen Yapılmış” kategorisi altında 

birleştirilmiştir.  

Yasal Teknik Önlemler Coef. Std. Err. z P>z

Alınmamış 0.00 Temel

Kısmen Alınmış -0.61 0.23 -2.67 0.01 -1.05 -0.16

[95% CI]

İSG Denetimi Coef. Std. Err. z P>z

Yapılmıyor 0.00 Temel

Kısmen Yapılıyor -0.47 0.23 -2.07 0.04 -0.91 -0.02

[95% CI]

Risk Değerlendirmesi Coef. Std. Err. z P>z

Yapılmamış 0.00 Temel

Kısmen Yapılmış -0.48 0.25 1.94 0.05 -0.96 0.01

Yapılmış -0.28 0.34 -0.82 0.41 -0.96 0.39

[95% CI]
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Tablo 4.38. Risk Değerlendirmesi Tek Kategorili Analiz  

 

LR chi2(1)= 3.49, Prob>chi2= 0.0619, Pseudo R2= 0.0132. Kateori 

birleştirmesi sonrası, değişkenin iş kazası bağımlı değişkenini açıklayan modelde 

bulunmasının istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

4.7.2.6. Sağlık Gözetimi 

Tablo 4.39. Sağlık Gözetimi Tekli Analiz 

 

LR chi2(2)= 9.04, Prob>chi2= 0.0109, Pseudo R2= 0.0343. Prob>chi2 ve P>z 

değerleri değişkenin modelde bulunmasının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

göstermektedir. 

4.7.2.7. İSG Eğitimi 

Tablo 4.40. İSG Eğitimi Tekli Analiz 

 

LR chi2(2)= 16.62, Prob>chi2 = 0.0002, Pseudo R2= 0.0631. Prob>chi2 ve P>z 

değerleri değişkenin modelde bulunmasının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

göstermektedir. 

4.7.2.8. Gece Çalışması 

Tablo 4.41. Gece Çalışması Tekli Analiz 

 

Risk Değerlendirmesi Coef. Std. Err. z P>z

Yapılmamış 0.00 Temel

Yapılmış -0.44 0.24 -1.85 0.07 -0.91 0.03

[95% CI]

Sağlık Gözetimi Coef. Std. Err. z P>z

Yapılmamış 0.00 Temel

Kısmen Yapılmış -0.86 0.30 -2.89 0.00 -1.44 -0.28

Yapılmış -0.53 0.26 -2.01 0.04 -1.05 -0.01

[95% CI]

İSG eğitimi Coef. Std. Err. z P>z

Hiç verilmemiş 0.00 Temel

Verilmiş ama yetersiz -0.62 0.22 -2.80 0.01 -1.05 -0.19

Uygun şekilde verilmiş -1.30 0.38 -3.43 0.00 -2.04 -0.56

[95% CI]

Gece Çalışması Coef. Std. Err. z P>z

Yok 0.00 Temel

Var 0.49 0.25 1.95 0.05 -0.00 0.99

[95% CI]
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LR chi2(1)= 3.92, Prob>chi2= 0.0478, Pseudo R2= 0.0149. Prob>chi2 ve P>z 

değerleri değişkenin modelde bulunmasının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

göstermektedir. 

4.7.2.9. Fazla Çalışma 

Tablo 4.42. Fazla Çalışma Tekli Analiz 

 

LR chi2(1)= 1.07, Prob>chi2= 0,3010, Pseudo R2 = 0.0041. Prob>chi2 ve P>z 

değerleri değişkenin modelde bulunmasının istatistiksel olarak anlamlı olmadığını 

göstermektedir. 

4.7.2.10. Asıl İş Dışında Başka İş 

Tablo 4.43. Başka İş Tekli Analiz 

 

LR chi2(1)= 0.60, Prob>chi2 =0.4370, Pseudo R2= 0.0023. Prob>chi2 ve P>z 

değerleri değişkenin modelde bulunmasının istatistiksel olarak anlamlı olmadığını 

göstermektedir. 

4.7.2.11. Alt İşveren-Geçici İş 

Tablo 4.44. Alt işveren- Geçici İş Tekli Analiz 

 

LR chi2(1)= 3.29, Prob>chi2 = 0.0696, Pseudo R2= 0.0125. Prob>chi2 ve P>z 

değerleri değişkenin modelde bulunmasının istatistiksel olarak anlamlı olabileceğini 

göstermektedir. 

Fazla Çalışma Coef. Std. Err. z P>z

Yok 0.00 Temel

Var -0.27 0.26 -1.03 0.30 -0.78 0.24

[95% CI]

Başka iş yaptırılıyor Coef. Std. Err. z P>z

Hayır 0.00 Temel

Evet 0.41 0.53 0.77 0.44 -0.63 1.44

[95% CI]

Alt işveren - Geçici iş Coef. Std. Err. z P>z

Asıl-Sürekli 0.00 Temel

Alt-Geçici 0.85 0.49 1.74 0.08 -0.11 1.80

[95% CI]
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4.7.2.12. İşyerinde Çalışılan Gün 

Tablo 4.45. İşyerinde Çalışılan Gün Tekli Analiz 

 

LR chi2(1)= 8.13, Prob>chi2= 0.0044, Pseudo R2= 0.0309. Prob>chi2 ve P>z 

değerleri değişkenin modelde bulunmasının istatistiksel olarak anlamlı olabileceğini 

göstermektedir. 

4.7.2.13. Aynı veya Benzeri İşteki Toplam Tecrübe  

Tablo 4.46. Toplam Tecrübe Tekli Analiz 

 

LR chi2(1)= 11.95, Prob>chi2= 0.0005, Pseudo R2= 0.0454. Prob>chi2 ve P>z 

değerleri değişkenin modelde bulunmasının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu 

göstermektedir. 

4.7.2.14. İşyerinde Çalışan Sayısı  

Kaza tarihinde vakanın ve eşi kontrolün işyerlerindeki çalışan sayıları ile iş 

kazası ilişkisi incelenmiştir. 

Tablo 4.47. Çalışan Sayısı Tekli Analiz 

 

LR chi2(1)= 1.37, Prob>chi2= 0.2417, Pseudo R2 = 0.0052. Prob>chi2 ve P>z 

değerleri değişkenin modelde bulunmasının istatistiksel olarak anlamlı olmadığını 

göstermektedir. 

P değeri 0.25 in çok az üzerinde olduğundan ve literatürde işyeri büyüklüğü ve 

iş kazası ilişkini destekler çalışmalar bulunduğundan ilk modelde “İşyerinde Çalışan 

Sayısı” değişkeninin kullanılmasına karar verilmiştir. 

 

İşyerinde çalışılan gün Coef. Std. Err. z P>z

Gün  -.00 .00 -2.70 0.007 -.00 -.00

[95% CI]

Toplam Tecrübe Coef. Std. Err. z P>z

Yıl 0.10 0.03 -3.19 0.001  -0.17 -0.04

[95% CI]

Coef. Std. Err. z P>z

İşyerinde Çalışan Sayısı 0.00 0.00 1.15 0.25 -0.00 0.00

[95% CI]
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Tablo 4.48. Tekli Lojistik Regresyon Analiz Sonuçları 

 

Tekli analizler sonucunda yukarıdaki değişkenlerden p değerleri ≤0,25 olan on 

değişken ilk çoklu modelde kullanılmıştır. Fazla çalışma, formel eğitim düzeyi, 

mesleki eğitim ve başka iş değişkenleri ilk modelde yer almamıştır. 

4.7.3. Çok Değişkenli Analiz 

Tekli analiz sonucunda p≤0,25 seviyesinde anlamlı bulunan değişkenler: 

1. Yasal Teknik Önlemler: Alınmamış=0, Kısmen Alınmış=1 

2. İSG Denetimi ve Gözetimi: Yapılmıyor= 0, Kısmen Yapılıyor=1 

3. Risk değerlendirmesi: Yapılmamış=0, Kısmen Yapılmış=1  

Değişkenler Coef. Std. Err. z P>z

1.Mesleki Eğitim
Var -0.29 0.34 -0.84 0.40 -0.96 0.38

2.FormelEğitim
İlkokul -13.89 613.98 -0.02 0.98   -1217.26 1189.48

Ortaokul -13.96 613.98 -0.02 0.98   -1217.33 1189.41

Lise -14.11 613.98 -0.02 0.98    -1217.48 1189.26

Meslek Lisesi -13.33 613.98 -0.02 0.98   -1216.70 1190.04

Yüksek -12.90 613.98 -0.02 0.98    -1216.27 1190.47

3.Yasal Teknik Önlemler
Kısmen Alınmış -0.61 0.23 -2.671 0.01 -1.05 -0.16

4.İSG Denetimi 
Kısmen Yapılıyor -0.47 0.23 -2.07 0.04 -0.91 -0.02

5.Risk Değerlendirmesi
Kısmen Yapılmış -0.44 0.24 -1.845 0.07 -0.91 0.03

6.Sağlık Gözetimi
Kısmen Yapılmış -0.86 0.30 -2.89 0.00 -1.44 -0.28

Yapılmış -0.53 0.26 -2.01 0.04 -1.05 -0.01

7.İSG eğitimi
Verilmiş ama yetersiz -0.62 0.22 -2.80 0.01 -1.05 -0.19

Uygun şekilde verilmiş -1.30 0.38 -3.43 0.00 -2.04 -0.56

8.Gece Çalışması
Var 0.49 0.25 1.95 0.05 -0.00 0.99

9.Fazla Çalışma
Var -0.27 0.26 -1.03 0.30 -0.78 0.24

10.Başka iş yaptırılıyor
Evet 0.41 0.53 0.77 0.44 -0.63 1.44

11.Alt işveren - Geçici iş
Var 0.85 0.49 1.74 0.08 -0.11 1.80

12.İşyerinde çalışılan gün  -0.00 .00 -2.70 0.007 -0.00 -0.00

13.Toplam tecrübe 0.10 0.03 -3.19 0.001  -0.17 -0.04

14.İşyerinde Çalışan Sayısı 0.00 0.00 1.15 0.25 -0.00 0.00

[95% CI]
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4. Sağlık gözetimi: Yapılmamış=0, Kısmen Yapılmış=1 Yapılmış=2 

5. İSG Eğitimi: Hiç verilmemiş=0, Verilmiş ama yetersiz=1, Uygun şekilde 

verilmiş=2 

6. Gece Çalışması: Yok=0, Var=1 

7. Alt işveren- geçici iş: Yok=0, Var=1 

8. İşyerinde çalışılan gün  

9. Toplam tecrübe (yıl)  

10. İşyerinde çalışan sayısı 

Bu değişkenler kullanılarak çoklu lojistik regresyon analizi yapılmıştır. 

Tablo 4.49. Çoklu Regresyon Analizi 

 

LR chi2(12)= 42.91, Prob>chi2 = 0.0000, Pseudo R2= 0.1629. Çoklu analizde 

p=0,12, p=0.69 değerleriyle istatiksel olarak anlamsız bulunan “Sağlık Gözetimi” 

değişkeninde “Yapılmış” ve “Kısmen Yapılmış” değişkenleri “Kısmen yapılmış” 

değişken kategorisinde birleştirilmiştir. Yapılan tekli şartlı lojistik regresyon ile 

Değişkenler Coef. Std. Err. z P>z

Yasal Teknik Önlemler

Kısmen alınmış -0.46 0.27 -1.72 0.09 -0.97 0.06

İSG Denetimi Gözetimi

Kısmen yapılıyor -0.16 0.28 -0.57 0.57 -0.70 0.39

Risk Değerlendirmesi

Kısmen yapılmış -0.14 0.30 -0.49 0.63 -0.72 0.44

Sağlık Gözetimi

Kısmen yapılmış -0.55 0.35 -1.58 0.12 -1.24 0.13

Yapılmış -0.13 0.33 -0.40 0.69 -0.79 0.52

İSG Eğitimi

Verilmiş ama yetersiz -0.47 0.27 -1.72 0.09 -1.00 0.07

Uygun şekilde verilmiş -0.99 0.46 -2.15 0.03 -1.89 -0.09

Gece Çalışması

Var 0.53 0.30 1.79 0.07 -0.05 1.11

Alt işveren - geçici iş 0.68 0.56 1.21 0.23 -0.42 1.78

İşyerinde Çalışılan Gün -0.00 0.00 -0.44 0.66 -0.00 0.00

Toplam Tecrübe (yıl) -0.09 0.04 -2.37 0.02 -0.16 -0.02

İşyerinde Çalışan Sayısı 0.00 0.00 1.13 0.26 -0.00 0.00

[95% CI]
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kategori birleştirmesi sonucu, “Kısmen Yapılmış” değişkeninin p<0.01 anlamlılık 

seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Kategorilerin birleştirilmesi sonucu “Sağlık 

Gözetimi” tekli analiz β ve odds oranı değerleri ile standart sapmaları aşağıda 

gösterilmiştir. 

Tablo 4.50. Kategorileri Birleştirilmiş Sağlık Gözetimi  

 

              Standart sapmalar parantez içinde gösterilmiştir. *** p<0.01 

Üç kategorili “Sağlık Gözetimi” değişkeni yerine iki kategorili değişken 

konularak, çoklu lojistik regresyon analizi tekrar yapılmıştır. 

Tablo 4.51. Çoklu Analiz 

 

* p<0.10, ** p≤ 0.05 

4.7.4. Modelin Geliştirilmesi  

Yapılan ilk çoklu analiz ve “Sağlık Gözetimi” değişkenindeki kategori 

birleştirmesi sonrası oluşturulan ilk modeldeki değişken katsayıları (β) ile Walt z 

β (S.s.) OR (S.s.)

Sağlık Gözetimi

Kısmen yapılmış -0.652***(0.25) 0.521*** (0.13)

Değişkenler Coef. Std. Err. z P>z

Yasal Teknik Önlemler

Kısmen alınmış -0.46 0.27 -1.74 0.08* -0.98 0.06

İSG Denetimi Gözetimi

Kısmen yapılıyor -0.13 0.27 -0.46 0.65 -0.66 0.41

Risk Değerlendirmesi

Kısmen yapılmış -0.10 0.29 -0.33 0.74 -0.67 0.48

Sağlık Gözetimi

Kısmen yapılmış -0.32 0.31 -1.05 0.29 -0.92 0.28

İSG Eğitimi

Verilmiş ama yetersiz -0.44 0.27 -1.62 0.10 -0.97 0.09

Uygun şekilde verilmiş -0.89 0.45 -1.98 0.05** -1.77 -0.01

Gece Çalışması

Var 0.56 0.29 1.92 0.05** -0.01 1.14

Alt işveren - geçici iş 0.70 0.56 1.26 0.21 -0.39 1.79

İşyerinde Çalışılan Gün -0.00 0.00 -0.64 0.52 -0.00 0.00

Toplam Tecrübe (yıl) -0.09 0.04 -2.42 0.02** -0.16 -0.02

İşyerinde Çalışan Sayısı 0.00 0.00 1.13 0.26 -0.00 0.00

  [95% CI]
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istatistiğine bağlı p değerleri özet tabloda gösterilmiştir. İlk modelimiz Model 1 olarak 

adlandırılmıştır.  

Tablo 4.52. İlk Model 

  

Model oluşturma sürecinde, walt z istatistiğine bağlı p değerleri istatiksel 

olarak anlamsız olan değişkenler teker teker modelden çıkarılmıştır. Değişkenler 

çıkarıldıktan sonra kısmi olabilirlik testi kullanılarak, değişkenin çıkarılmasının 

istatiksel olarak değerlendirmesi yapılmıştır.  

Sonraki adımda; %Δβ= (β2 – β1)x100/ β1 formülü kullanılarak modelde kalan 

değişken katsayılarında olan değişikliklere bakılmıştır. Katsayı büyüklüklüklerinde 

önemli orandaki (β>25% seviyesindeki) değişiklikler dikkate alınmıştır. Bu 

büyüklükteki değişikler, çıkarılan bir veya birkaç değişkenin, modelde kalan diğer 

değişkenlerin etkisini düzeltmek için gerekli olduklarının göstergesidir. Çıkarılan 

değişkenin, gölgeleyici değişken olma ihtimali bulunmaktadır. Bu değişkenler modele 

tekrar eklenmelidir.57 

                                                 
57 Hosmer, Lemeshow, Sturdivant a.g.e., p.92. 

β p β p

Yasal Teknik Önlemler

Kısmen alınmış -0.46 0.09 -0.46 0.08

İSG Denetimi Gözetimi

Kısmen yapılıyor -0.16 0.57 -0.13 0.65

Risk Değerlendirmesi

Kısmen yapılmış -0.14 0.63 -0.10 0.74

Sağlık Gözetimi

Kısmen yapılmış -0.55 0.12 -0.32 0.29

Yapılmış -0.13 0.69

İSG Eğitimi

Verilmiş ama yetersiz -0.47 0.09 -0.44 0.10

Uygun şekilde verilmiş -0.99 0.03 -0.89 0.05

Gece Çalışması

Var 0.53 0.07 0.56 0.05

Alt işveren - geçici iş 0.68 0.23 0.70 0.21

İşyerinde Çalışılan Gün -0.00 0.66 -0.00 0.52

Toplam Tecrübe (yıl) -0.09 0.02 -0.09 0.02

İşyerinde Çalışan Sayısı 0.00 0.26 0.00 0.26

Değişkenler
Çoklu Analiz Model 1
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İlk modelimizden (Model 1) “İSG Denetimi ve Gözetimi” değişkeni çıkarılarak 

Model 2 oluşturulmuştur.  

Tablo 4.53. Model 2 

 

Model 2 regresyonuna ilişkin ilgili değerler; LR chi2(10)= 40.71, Prob>chi2= 

0,0000, Log likelihood= -111.342, Pseudo R2= 0.1546 olarak bulunmuştur. 

Kısmi olabilirlik testi kullanılarak yeni model Model 2, eski ve daha geniş 

modelle yani Model 1 ile karşılaştırılmıştır. Kısmi olabilirlik oranı testi sonuçları: LR 

chi2(1)= 0.21 ve Prob>chi2= 0.647’dir. Bu testte sıfır hipotezi iki modelin arasında 

fark olmadığıdır. Elde edilen p=0.647 değerine göre modeli indirgememiz istatiksel 

olarak anlamlı bir sonuç doğurmamaktadır.  

Model 1’den “İSG Denetimi Gözetimi” değişkenin çıkarılması sonrası kalan 

diğer değişkenlerin β katsayılarındaki % değişime bakıldığında, katsayılardaki 

değişimlerin %25’in altında olduğu görülmüştür. En büyük değişim %6,74 ile “İSG 

Değişkenler Coef. Std. Err. z P>z  [95% CI] 
       

Yasal Teknik Önlemler       
Kısmen alınmış -0.48 0.26 -1.810 0.07 -0.99 0.04 

       

Risk Değerlendirmesi       

Kısmen yapılmış -0.10 0.29 -0.340 0.73 -0.67 0.47 
       

Sağlık Gözetimi       

Kısmen yapılmış -0.34 0.30 -1.133 0.26 -0.94 0.25 

İSG Eğitimi       

Verilmiş ama yetersiz -0.46 0.26 -1.750 0.08 -0.98 0.06 

Uygun şekilde verilmiş -0.95 0.43 -2.175 0.03 -1.80 -0.09 

       

Gece Çalışması       

Var 0.55 0.29 1.886 0.06 -0.02 1.13 
       

Alt işveren - geçici iş 0.70 0.55 1.266 0.21 -0.38 1.79 
       

İşyerinde Çalışılan Gün -0.00 0.00 -0.601 0.55 -0.00 0.00 
       

Toplam Tecrübe (yıl) -0.09 0.04 -2.421 0.02 -0.16 -0.02 
       

İşyerinde Çalışan Sayısı 0.00 0.00 1.113 0.27 -0.00 0.00 
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Eğitimi uygun şekilde verilmiş” değişkeni katsayısında olmuştur. İndirgenmiş 

modelle, yani Model 2 ile devam edilmesi uygundur. 

Tablo 4.54. Model 1-2 arasındaki %Δβ değişimleri 

 

Bu şekilde her bir seferde, istatiksel olarak anlamsız p değerine sahip bir 

değişken modelden çıkartılmıştır. Değişken çıkarıldıktan sonra indirgenmiş model, 

önceki modelle kısmi olabilirlik testi yapılarak karşılaştırılmıştır. Son olarak, çıkarılan 

değişkenin modelde kalan değişkenlerin β katsayılarında ne oranda değişikliğe sebep 

olduğu belirlenmiştir. 

Model 2; Yasal Teknik Önlemler, Risk değerlendirmesi, Sağlık Gözetimi, İSG 

Eğitimi, Gece Çalışması, Alt işveren- geçici iş, İşyerinde çalışılan gün, Toplam 

Tecrübe (yıl), İşyerinde Çalışan Sayısı değişkenlerini içeren, 9 değişkenli 16 

parametreli bir modeldir. 

Model 3; Yasal Teknik Önlemler, Sağlık gözetimi, İSG Eğitimi, Gece 

Çalışması, Alt işveren- geçici iş, İşyerinde çalışılan gün, Toplam Tecrübe (yıl), 

İşyerinde Çalışan Sayısı değişkenlerini içeren, 8 değişkenli 14 parametreli bir 

modeldir. 

Değişkenler %Δβ (1-2)

Yasal Teknik Önlemler

Kısmen alınmış 4,35

İSG Denetimi Gözetimi

Kısmen yapılıyor

Risk Değerlendirmesi

Kısmen yapılmış 0

Sağlık Gözetimi

Kısmen yapılmış 6,25

İSG Eğitimi

Verilmiş ama yetersiz 4,55

Uygun şekilde verilmiş 6,74

Gece Çalışması

Var -1,79

Alt işveren - geçici iş 0

İşyerinde Çalışılan Gün

Toplam Tecrübe (yıl) 0

İşyerinde Çalışan Sayısı 0
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İlk üç model için hesaplamalar yapılarak, değişkenlerin β katsayı değerlerini, 

katsayıların istatisksel anlamlılığını gösteren p değerlerini içeren tablo 

oluşturulmuştur. Ayrıca değişkenlerin çıkarılmasıyla, modelde kalan değişkenlerin β 

katsayı değerlerindeki % değişimler hesaplanarak, tablo hazırlanmıştır. 

Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Bayesci Bilgi Kriteri (BIC) değişken sayılarını 

ve örneklem büyüklüklerini hesaba katarak sapmaları düzeltir. Daha çok, farklı 

değişkenlere ve örneklem büyüklüklerine sahip modellerin karşılaştırılmasında 

kullanılırlar. AIC ve BIC değerleri küçüldükçe, modelin verilere uyumu artar.58  

Tablo 4.55. Model 1, Model 2 ve Model 3 Karşılaştırması 

 

                                                 
58 Liu, a.g.e., pp.170-171 

Değişkenler β p β p β p

Yasal Teknik Önlemler

Kısmen alınmış -0,46 0,08 -0,48 0,07 -0,48 0,07

İSG Denetimi Gözetimi

Kısmen yapılıyor -0,13 0,65

Risk Değerlendirmesi

Kısmen yapılmış -0,10 0,74 -0,10 0,73

Sağlık Gözetimi

Kısmen yapılmış -0,32 0,29 -0,34 0,26 -0,36 0,24

Yapılmış

İSG Eğitimi

Verilmiş ama yetersiz -0,44 0,10 -0,46 0,08 -0,49 0,06

Uygun şekilde verilmiş -0,89 0,05 -0,95 0,03 -0,98 0,02

Gece Çalışması

Var 0,56 0,05 0,55 0,06 0,55 0,06

Alt işveren - geçici iş 0,70 0,21 0,70 0,21 0,72 0,19

İşyerinde Çalışılan Gün 0,00 0,52 0,00 0,55 0,00 0,55

Toplam Tecrübe (yıl) -0,09 0,02 -0,09 0,02 -0,09 0,02

İşyerinde Çalışan Sayısı 0,00 0,26 0,00 0,27 0,00 0,29

Log Likelihood -111,2 -111,3 -111,4

df_m (Serbestlik derecesi) 11 10 9

LR ᵪ
2 40.921 40.711 40.595

LR R
2 0 0 0

AIC 244,47 242,68 240,8

BIC 287,82 282,09 276,26

Model 1 Model 2 Model 3



 

169 

 

Model 2,  eski ve daha geniş modelle yani Model 1 ile karşılaştırılmıştır. Kısmi 

olabilirlik oranı testi sonuçları: LR chi2(1)= 0.21, Prob>chi2= 0.647. 

Model 3, eski ve daha geniş modelle yani Model 2 ile karşılaştırılmıştır. Kısmi 

olabilirlik oranı testi sonuçları: LR chi2(1)= 0.12, Prob>chi2= 0.7338. Bu değerler, 

eski ve geniş modelin, yeni ve indirgenmiş modelden daha iyi olmadığını 

göstermektedir. 

Tablo 4.56. Model 1-2-3-4 %Δβ değişimleri 

 

Model 4; Yasal Teknik Önlemler, İSG Eğitimi, Gece Çalışması, Alt işveren- 

geçici iş, İşyerinde Çalışılan Gün, Toplam Tecrübe (yıl), İşyerinde Çalışan Sayısı 

değişkenlerini içeren, 7 değişkenli 12 parametreli bir modeldir. 

Model 3’de “İSG Eğitimi verilmiş ama yetersiz” değişkeni katsayısı -0.49 iken, 

Model 3’den “Sağlık Gözetimi” değişkeninin çıkarılmasıyla oluşturulan Model 4’de 

bu değişkenin katsayısının -0.60 olduğu görülmektedir. %Δβ, yaklaşık olarak 

22,45’dir. Değişim % 25’in altında olduğundan sağlık gözetimi değişkenin çıkarılması 

uygun bulunmuştur.  

İşyerinde Çalışan Sayısı 0 0

Toplam Tecrübe (yıl) 0 0 -11,11

İşyerinde Çalışılan Gün

Alt işveren - geçici iş 0 2,86 2,78

Gece Çalışması

Var -1,79 0 0

Uygun şekilde verilmiş 6,74 3,16 11,22

İSG Eğitimi

Verilmiş ama yetersiz 4,55 6,52 22,45

Kısmen yapılmış 6,25 5,88

Sağlık Gözetimi

Risk Değerlendirmesi

Kısmen yapılmış 0

Kısmen yapılıyor

İSG Denetimi Gözetimi

Yasal Teknik Önlemler

Kısmen alınmış 4,35 0 8,33

Değişkenler %Δβ (1-2) %Δβ (2-3) %Δβ (3-4)
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Model 5; Yasal Teknik Önlemler, İSG Eğitimi, Gece Çalışması, İşyerinde 

Çalışılan Gün, Toplam tecrübe (yıl), İşyerinde çalışan sayısı değişkenlerini içeren, 6 

değişkenli 10 parametreli bir modeldir. 

Model 6; Yasal Teknik Önlemler, İSG Eğitimi, Gece Çalışması, Toplam 

Tecrübe (yıl), İşyerinde Çalışan Sayısı değişkenlerini içeren, 5 değişkenli 9 

parametreli bir modeldir. 

Model 7; Yasal Teknik Önlemler, İSG Eğitimi, Gece Çalışması, Toplam 

Tecrübe (yıl) değişkenlerini içeren, 4 değişkenli 8 parametreli bir modeldir. 

Tablo 4.57. Model 4, Model 5 ve Model 6 Karşılaştırması 

 

Model 3’den “Sağlık Gözetimi” değişkeninin çıkarılmasıyla elde edilen Model 

4, kısmi olabilirlik testi kullanılarak Model 3 ile karşılaştırılmıştır. Hesaplanan LR 

chi2(1)= 1.41, Prob>chi2= 0.2343 değerleri “Sağlık Gözetimi” değişkenin modelde 

bulunmasının istatiksel olarak anlamlı olmadığını göstermektedir. 

Model 5 ve Model 4’ü karşılaştıran kısmi olabilirlik testi LR chi2(1)= 1.92, 

Prob>chi2= 0.1657 değeri çıkarılan “Alt işveren-geçici iş”; Model 6 ile Model 5’i 

Değişkenler β p β p β p

Yasal Teknik Önlemler

Kısmen alınmış -0,52 0,04 -0,50 0,05 -0,52 0,04
İSG Eğitimi

Verilmiş ama yetersiz -0,60 0,01 -0,61 0,01 -0,64 0,006

Uygun şekilde verilmiş -1,09 0,01 -1,06 0,01 -1,07 0,008

Gece Çalışması

Var 0,55 0,06 0,53 0,06 0,55 0,06

Alt işveren - geçici iş 0,74 0,18

İşyerinde Çalışılan Gün 0,00 0,47 0,00 0,35

Toplam Tecrübe (yıl) -0,08 0,02 -0,09 0,01 -0,10 0,003

İşyerinde Çalışan Sayısı 0,00 0,39 0,00 0,44 0,00 0,45

Log Likelihood -112,11 -113,07 -113,51

df_m (Serbestlik derecesi) 8 7 6

LR ᵪ
2 39.181 37,26 36,37

LR R
2 0 0,1415 0,1381

AIC 240,22 240,14 239,03

BIC 271,74 267,72 262,67

Model 6Model 4 Model 5
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karşılaştıran LR chi2(1)= 0.89, Prob>chi2= 0.3458 değeri “İşyerinde Çalışılan Gün” 

değişkenlerinin modele katkı sağlamadığını göstermektedir.  

Model 7 ile Model 6 için yapılan kısmi olabilirlik testi LR chi2(1)= 0.60, 

Prob>chi2= 0.440 sonuçlarına göre çıkarılan “İşyerinde Çalışan Sayısı” değişkeni 

modele anlamlı bir katkı sağlamamaktadır. 

Tablo 4.58. Model 4, Model 5, Model 6, Model 7 %Δβ değişimleri 

 

Model 4’deki “Alt işveren-geçici iş” değişkenin, modelden çıkarılması, diğer 

değişken katsayılarında yüksek oranda bir değişikliğe sebep olmamıştır. Model 5’deki 

“İşyerinde Çalışılan Gün” değişkeni, en fazla “Toplam Tecrübe” değişkeninin 

katsayısını (%11) etkilemiştir. “İşyerinde Çalışan Sayısı” değişkeninin modelden 

çıkarılması da en fazla “Gece Çalışması” değişkeninin katsayısında değişikliğe sebep 

olmuştur (%7.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişkenler %Δβ (4-5) %Δβ (5-6) %Δβ (6-7)

Yasal Teknik Önlemler

Kısmen alınmış -4 4 1,92

İSG Eğitimi

Verilmiş ama yetersiz 1,64 4,92 1,56

Uygun şekilde verilmiş -2,83 0,94 -0,93

Gece Çalışması

Var -3,77 3,77 7,27

İşyerinde Çalışılan Gün

Toplam Tecrübe (yıl) 11,11 11,11 0
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Tablo 4.59. Model 7 Katsayı (β) ve Test Değerleri 

 

Tablo 4.60. Model 7 Şartlı Lojistik Regresyon Tablosu 

 

Modelle hesaplanan değerler, Log likelihood= -113.8107, LR chi2(5)= 35.77, 

Prob>chi2 = 0.0000 ve Pseudo R2= 0.1358’dir. Model 7 için p değeri anlamlıdır. 

Belirtilen sebeplerden, Model 7 ile devam edilmesine karar verilmiştir. İlk 

etapta yapılan tekli değişken analizlerinde, p test değeri 0,25’den büyük olup elenen 

değişkenler teker teker modele eklenmiştir. Wald istatistiği p değeri ve kısmi 

olabilirlik oran testi ile bu değişkenlerin anlamlılıkları kontrol edilmiştir. Bu 

değerlendirme, kendi başına sonuçla yani iş kazası ile anlamlı ilişkisi olmayıp, diğer 

değişkenlerin modeldeki varlığını önemli ölçüde etkileyen değişkenleri belirlemek 

için gereklidir. 

Değişkenler β p

Yasal Teknik Önlemler

Kısmen alınmış -0.53 0.04

İSG Eğitimi

Verilmiş ama yetersiz -0.65 0.01

Uygun şekilde verilmiş -1.06 0.01

Gece Çalışması

Var 0.59 0.03

Toplam Tecrübe (yıl) -0,10 0,00

Log Likelihood

df_m (Serbestlik derecesi)

LR ᵪ
2

LR R
2

AIC

BIC

-113.81 

5

35.774

0.1358  

237.62

257.32 

İş Kazası Coef. Std. Err. z P>z

Yasal Teknik Önlemler

Kısmen alınıyor -0,529 0,256 -2,07 0,039 -1,031 -0,028

İSG eğitimi

Verilmiş ama yetersiz -0,649 0,232 -2,8 0,005 -1,103 -0,195

Uygun şekilde verilmiş -1,057 0,403 -2,62 0,009 -1,847 -0,267

Gece Çalışması

Var 0,594 0,28 2,12 0,034 0,045 1,143

Tecrübe (yıl) -0,1 0,034 -2,96 0,003 -0,166 -0,034

[95% CI]



 

173 

 

Önce “Fazla Çalışma” değişkeni modele eklenmiştir. Modeldeki “Fazla 

Çalışma” değişken katsayısı istatiksel olarak anlamlı değildir. Aynı şekilde Formel 

Eğitim, Mesleki Eğitim, Başka İş değişkenleri modele teker teker eklendiğinde, elde 

edilen değişkenlere ait katsayılar, wald testi p değerleri, kısmi olabilirlik oran testi 

sonuçları aşağıda belirtilmiştir.  

Tablo 4.61. Modelden Çıkarılan Değişkenlerin Modele Eklenmeleri Sonucu 

Belirlenen β ve Test Değerleri 

 

Eklenen değişkenlerin katsayı, p ve P>chi2 değerlerinden, bu dört değişkenin 

model içerisinde bulunmasının istatiksel açıdan anlamlı olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Model 7 modeli taslak ana model olarak belirlenmiştir. Bundan sonraki aşama 

lojistik regresyon modelinde lineer kabul edilen tecrübe sürekli değişkeninin, 

doğrusallık kabulünün ne kadar doğru olduğunun araştırılmasıdır. 

4.7.5. Tecrübe Değişkeni İçin Doğrusallık İncelemesi 

Şartlı lojistik modellerde (clogit) sürekli değişkenlerin logit modellerdeki 

doğrusallıkları değişik yöntemlerle incelenebilir. Bunlardan birisi sürekli değişkenin 

kategorik değişkene dönüştürülerek, modelde yeniden değerlendirilmesidir. Bu 

metodun uygulama adımları aşağıda belirtilmiştir.59 

Sürekli değişkenin dağılımında çeyrekler belirlenir. Çeyrekler baz alınarak, üç 

kesim noktasıyla belirlenen dört seviyeli kategorik bir değişken yaratılır. Çok 

                                                 
59 Hosmer, Lemeshow, Sturdivant, a.g.e., pp.95-96. 



 

174 

 

değişkenli modelde sürekli değişkenin yerine dört kategorili bu değişken kullanılır. 

Bunun için en küçük çeyreği referans noktası olarak alan 3 tasarım değişkeni 

oluşturulur. Çok değişkenli modelin uygulanmasından sonra, en yüksek üççeyreğin 

orta noktalarına karşılık gelen tahmini üç katsayı grafiğe dökülür. İlave olarak, ilk 

çeyreğin orta noktasında katsayısı sıfır olan katsayı işaretlenir. Çizilen dört nokta bir 

doğruyla birleştirilir.  

Tablo 4.62. Tecrübe (yıl) Değişkeni için Çeyrekler 

 

%25’lik çeyrekte 6, % 50’lik çeyrekte 12, %75’te 17 değerleri baz alınarak 4 

kategorili yeni bir değişken oluşturulmuştur. 

Tecrübe1= Tecrübe≤6 

Tecrübe2= 6<Tecrübe≤12 

Tecrübe3= 12<Tecrübe≤17 

Tecrübe4= 17<Tecrübe 

Yeni oluşturulan kategorik “Tecrübe 1-4” değişkeni, taslak ana modelde 

“Toplam Tecrübe (yıl)” sürekli değişkeninin yerine konularak model yeniden 

uygulanmıştır. 

 

 

Tecrübe (yıl) Yüzdeler En küçük

1% 0 0

5% 1 0

10% 2.5 0

25% 6 0

50% 12

En Büyük

75% 17 30

90% 23 31

95% 26 33

99% 30 35
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Tablo 4.63. Dört Kategorili Tecrübe Değişkeniyle oluşturulan Lojistik 

Regresyon Modeli 

 

Çeyreklerdeki orta noktalar belirlenmiştir. 

İlk çeyrekte: (0+6)/2= 3 

İkinci çeyrekte: (6+12)/2= 9 

Üçüncü çeyrekte: (12+17)/2= 14,5 

Dördüncü çeyrekte: (17+35)/2= 26 

                      Y(β)            X(Tecrübe)     

Tecrübe1         0                        3 

Tecrübe2      -1.02                     9 

Tecrübe3      -1.63                  14.5 

Tecrübe4       -2.02                   26 

değerleriyle grafik oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişkenler Coef. Std. Err. z P>z

Tecrübe2 -1,02 0,49 -2,11 0,04 -1,98 -0,07

Tecrübe3 -1,63 0,56 -2,9 0 -2,73 -0,53

Tecrübe4 -2,02 0,63 -3,21 0 -3,25 -0,79

Yasal Teknik Önlemler -0,59 0,26 -2,31 0,02 -1,1 -0,09

İSG eğitimi

Verilmiş ama yetersiz -0,61 0,24 -2,58 0,01 -1,07 -0,15

Uygun şekilde verilmiş -0,98 0,41 -2,4 0,02 -1,77 -0,18

Gece Çalışması 0,67 0.28 2,36 0,02 0,11 1,23

[95% CI]
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Grafik 4.1. Tecrübe Değişkeni Çeyrek Orta Noktaları ile Regresyon Katsayıları 

 

Grafikteki lineerlik “Tecrübe” değişkeninin lineerlik kabulünü teyit 

etmektedir. Kesirli polinomları baz alan analitik yaklaşım, lojistik modellerde lineerlik 

incelemesinde kullanılan bir diğer metottur.60  

Tablo 4.64. Kesirli Çok Terimli Model Karşılaştırması 

 

(*) Sıradaki modelle, en iyi kesirli çok terimli modeli (m=2) kıyaslayan sapma 

farklarından hesaplanan p değerleridir. Genel itibariyle, değişkenin önemli olduğu için 

modelde yer alması gerektiğine karar verdiğimiz kabulüyle kesirli çok terimli analizi 

gerçekleştiririz. Bu yüzden yukarıdaki tablonun ilk satırında yer alan ve en iyi iki 

terimli kesirli modeli, değişkeni içermeyen modelle karşılaştıran sonuçları dikkate 

almayız.61 Tabloda ikinci satırdaki sonuçlar en iyi iki terimli kesirli çok terimli 

modelle, logit modelde değişkeni lineer kabul eden modelin karşılaştırılması sonucu 

                                                 
60 Patrick Royston, Willi Sauerbrei, Multivariable Model Building: A Pragmatic Approach to 

Regression Analysis Based on Fractional Polynomials for Modelling Continuous Variables, 

Chichester, John Wiley & Sons Ltd., 2008 p. xv.  

61 Royston, Sauerbrei, a.g.e., pp.74-82. 

Tecrübe yıl df Deviance Dev. dif. P (*) Powers

Modelde yok 0 237.976 12.931 0.012  

Doğrusal 1 227.841 2.796 0.424 1

m = 1 2 226.125 1.080 0.583 .5

m = 2 4 225.045 -- -- 1 2
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elde edilmiştir (Powers sütununda 1 ile belirtilmiştir.). Modelleri karşılaştıran 

olabilirlik oran testi sonuçları sapma değişimi “Dev. Dif.” sütununda ve bunun p değeri 

“p” sütununda gösterilmiştir. P=0.424 değeri, en iyi iki terimli kesirli çok terimli 

modelin lineer modelden daha iyi olmadığı sonucunu vermektir. Dolayısıyla 

“Tecrübe” değişkeninin logit modelde lineerlik kabulü desteklenmektedir. 

Çeyreklerin kullanıldığı sürekli değişkeni, kategorik değişkene dönüştüren 

yöntem ve kesirli polinom yaklaşımı “Tecrübe” sürekli değişkeninin logit modeldeki 

lineerliğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, ana etki değişkenlerini içeren Model 7 

ile analize devam edilmiştir. 

4.7.6. Değişkenlerin Etkileşim Analizi 

Modeldeki ana etki değişkenleri belirlendikten sonra, bu değişkenlerin 

birbirleriyle etkileşimi incelenmiştir. Eğer bir bağımsız değişkenin sonuç (cevap) 

bağımlı değişkeniyle ilişkisi, başka bir bağımsız değişkenin değerine bağlıysa, bu iki 

bağımsız değişken arasında etkileşim vardır.62 İki değişken arasındaki etkileşim, 

değişkenin diğer değişkenin seviyeleri üzerindeki etkisinin sürekli olmadığını, her 

seviyede farklılık göstereceğini ifade eder.63 Bazı uygulamalı disiplinlerde istatiksel 

etkileşimden “etki değişimi” anlaşılmaktadır. Bu terminoloji, bir değişkenin 

değerlerinin değişmesiyle, bir diğer değişkenin logaritmik oddslarının değişeceği 

gerçeğini açıklamak için kullanılmaktadır. 

Taslak ana modeldeki (Model 7) birbirleriyle etkileşime girebilecek ana 

değişkenler listelenmiştir. Etkileşim değişkenleri ana etki değişkenlerinin aritmetik 

çarpımı yoluyla oluşturulmuştur. Her seferde bir etkileşim değişkeni ana modelimize 

eklenmiştir. Olabilirlik oran testi ile etkileşim değişkeninin istatistiksel anlamlılığı 

değerlendirilmiştir. Sadece 5% hatta 1% anlamlılık seviyelerinde modele katkı 

sağlayan etkileşim değişkenleri modelde yer almalıdır. Geleneksel seviyede anlamlı 

                                                 
62 Jaccard, a.g.e., p.12. 

63 Hosmer, Lemeshow, Sturdivant, a.g.e., p.64. 
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olmayan etkileşim terimlerinin modelde yer alması, etki tahminlerinde çok bir 

değişikliğe sebep olmadan tahmini standart hataları artırır.64  

Olası Etkileşim Terimleri (Değişkenleri) 

İSG eğitimi x Yasal Teknik Önlemler  

İSG eğitimi uygun şekilde verilmiş x Yasal Teknik Önlemler kısmen alınmış 

İSG eğitimi verilmiş ama yetersiz x Yasal Teknik Önlemler kısmen alınmış 

İSG eğitimi x Gece Çalışması 

İSG eğitimi uygun şekilde verilmiş x Gece Çalışması var 

İSG eğitimi verilmiş ama yetersiz x Gece Çalışması var 

İSG eğitimi x Tecrübe (yıl) 

İSG eğitimi uygun şekilde verilmiş x Tecrübe (yıl) 

İSG eğitimi verilmiş ama yetersiz x Tecrübe (yıl) 

Yasal Teknik Önlemler x Gece Çalışması 

Yasal Teknik Önlemler x Tecrübe (yıl) 

Gece Çalışması x Tecrübe (yıl) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Hosmer, Lemeshow, Sturdivant, a.g.e., p.93. 
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Tablo 4.65. İSG eğitimixYasal Teknik Önlemler Etkileşim Değişkeni İncelemesi  

 

Olabilirlik oran testi sonuçları: LR chi2(2)= 0.31, Prob>chi2= 0.8553. 

Tablo 4.66. İSG eğitimixTecrübe (yıl) Etkileşim Değişkeni İncelemesi 

 

Olabilirlik oran testi sonuçları: LR chi2(2)= 8.95, Prob>chi2 = 0.0114. Bu 

şekilde olası etkileşim değişkenleri teker teker modele eklenerek, bu değişkenlerin 

modele katkıları ve modelde bulunmalarının istatiksel açıdan anlamlı olup olmadığı 

incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda her etkileşim değişkeninin modele eklenmesi sonucu 

elde edilen log olabilirlik, modeli ana taslak modelle karşılaştıran olabilirlik oran testi 

(G) ve p değerleri gösterilmiştir. 

 

 

 

 

Değişkenler Coef. Std. Err. z P>z

İSG eğitimi

Verilmiş ama yetersiz -0,556 0,284 -1,950 0,051 -1,113 0,002

Uygun şekilde verilmiş -0,103 0,610 -1,690 0,090 -2,230 0,163

Yasal Teknik Önlemler 0,374 0,399 -0,940 0,349 -1,156 0,409

İSG eğitimi x Yasal Teknik Önlemler

Verilmiş ama yetersiz x Kısmen alınmış -0,316 0,568 -0,560 0,578 -1,430 0,797

Uygun şekilde verilmişx Kısmen alınmış -0,126 0,840 -0,150 0,881 -1,773 1,521

Gece Çalışması 0,586 0,280 2,090 0,037 0,037 1,136

Tecrübe -0,101 0,034 -2,970 0,003 -0,168 -0,035

[95% CI]
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Tablo 4.67. Etkileşim Değişkeni İnceleme Sonuçları 

 

“İSG eğitimi x Tecrübe (yıl)” etkileşim değişkenini içeren modelin ana 

modelle, olabilirlik oran testi kullanılarak karşılaştırılması sonucu elde edilen değerler: 

LR chi2(2)= 8.95, Prob>chi2= 0.011’dir. Etkileşim değişkeninin modelde yer alması 

p<0,05 seviyesinde anlamlıdır. “İSG eğitimi x Tecrübe (yıl)” etkileşim değişkeninin 

modelde yer almasına karar verilmiştir. 

Etkileşimler değerlendirildikten sonra, en iyi modelin aşağıdaki değişkenleri 

içeren model olduğu belirlenmiştir. Modelimiz bundan sonra Mson olarak 

adlandırılacaktır.  

Etkileşim Log-Likelihood G p

Ana Değişken modeli (Model 7) -113,81

İSG eğitimi x Yasal Teknik Önlemler -113,65 0,31 0,855

İSG eğitimi x Gece Çalışması -113,53 0,56 0,757

İSG eğitimi x Tecrübe (yıl) -109,34 8,95   0,011**

Yasal Teknik Önlemler x Gece Çalışması -113,77 0,09 0,765

Yasal Teknik Önlemler x Tecrübe (yıl) -113,78 0,06 0,809

Gece Çalışması x Tecrübe(yıl) -112,51 2,6 0,107
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Tablo 4.68. Son Modeldeki Değişkenler ve Kodlama Değerleri

 

P: Kaza olma olasılığı, 1-P:Kaza olmama olasılığı. 

Modelimizin formüle edilmiş hali: 

Logit P(İş Kazası)= ln (P/(1-P))= -0,588 x Yasal Teknik Önlemler - 0.644 x 

İSG eğitimi yetersiz verilmiş - 1.410 x İSG eğitimi uygun şekilde verilmiş + 0.593 x 

Gece Çalışması - 0.139 x Tecrübe + (0.072x İSG eğitimi yetersiz verilmiş + 0.145 x 

İSG eğitimi uygun şekilde verilmiş) x Tecrübe 

4.7.7. Model İçin Uygunluk Araştırması 

Model geliştirme süreci tamamlandıktan sonra modelin kullanılan verilere 

(gözlemlere) uygun sonuçlar verip vermediği değerlendirilmiştir. Model tarafından 

hesaplanan iş kazası geçirme olasılıklarının gerçek sonuçları yani vaka kontrol olma 

durumunu ne kadar yansıttığı incelenmiştir. Eşli çiftlerden oluşan modellerde, eşlerin 

(vaka, kontrol) modelle tahmin edilen vaka olma olasılıklarının toplamı birdir. Modele 

Bağımlı Değişken Gözlem değeri Referans Değer

İş Kazası

Kontrol 0 0

Vaka 1

Bağımsız Değişkenler

Yasal Teknik Önlemler      

Alınmamış 0 0

Kısmen Alınmış 1

İSG Eğitimi

Verilmemiş                              0 0

Verilmiş ama yetersiz             1

Uygun şekilde verilmiş           2

Gece Çalışması                 

Yok   0 0

Var 1

Tecrübe (yıl)

İSG eğitimi x Tecrübe (yıl) 

Verilmemiş                              0 0

Verilmiş ama yetersiz

Uygun şekilde verilmiş

Sürekli değişken
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iyi uyum sağlayan setler yüksek tahmin değerlerine sahip vakalar ve düşük tahmin 

değerlerine sahip kontrollerdir.65  

Modelimizle hesaplanan iş kazası geçirme olasılıkları değerlendirildiğinde, 

132 eşin vakaları için model tahminleri p>0,50 olarak bulunarak gözlemlere uygun 

sonuçlar elde edilmiştir. Model ile %69,47 oranında başarılı tahminler yapılmıştır.  

Tablo 4.69. Modelle Yapılan En İyi On Vaka Tahmini 

 

Tablo 4.70. Modelle Yapılan En Kötü On Vaka Tahmini 

 

Modelin uygunluğunun ölçüsü, gözlemlenen ve model sonunda hesaplanan 

tahmini değerler arasındaki fark değer olarak tanımlanan hatadır. Model 

uygunluğunun teşhisinde etkili gözlemler değerlendirilir. Etkili gözlemler, model 

sonuçlarını önemli ölçüde etkileyen veri gruplarıdır.66 Model uygunluğunun, etkili ve 

uç gözlemlerin teşhisi değişik yöntemlerle yapılabilir. Çalışmada beş uyum teşhisi 

                                                 
65 Hosmer, Lemeshow, Sturdivant, a.g.e., p.253. 

66 Kleinbaum, Klein, a.g.e, p.275. 

Eş No Gözlem P

14 Vaka 0,88

115 Vaka 0,88

80 Vaka 0,88

62 Vaka 0,89

24 Vaka 0,9

9 Vaka 0,92

158 Vaka 0,93

107 Vaka 0,97

84 Vaka 0,98

Eş No Gözlem P

173 Vaka 0,11

88 Vaka 0,15

70 Vaka 0,17

26 Vaka 0,17

58 Vaka 0,17

151 Vaka 0,17

164 Vaka 0,18

77 Vaka 0,19

143 Vaka 0,20

35 Vaka 0,22
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istatistiği kullanılarak sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Kullanılan yöntemler: Kaldıraç, 

Pearson Ki-kare değişikliği, Cook Uzaklığı (Delta Beta Etki İstatistiği), Eş bazlı 

Pearson Ki-Karede Toplam Değişim, Eş Bazlı Delta Beta Etki İstatistiği. Gözlem 

esaslı teşhis istatistiklerinde, en bilgilendirici yol tahmin edilen olasılıklara karşılık 

grafik oluşturmaktır.  

4.7.7.1. Kaldıraç  

Kaldıraç değerleri, etkili gözlemlerin ölçüsü olarak regresyon modellerinin 

teşhisinde kullanılırlar. Veri setindeki etkili gözlemler, veri setinden çıkarıldıklarında 

değişkenlerin tahmini β katsayılarından bir veya daha fazlasını anlamlı biçimde 

değiştiren gözlemlerdir.67 Eşli veri setinde kaldıraç, gözlemlerin eşlerin ağırlıklı 

ortalamasından ne kadar saptığını gösterir.68 

Grafik 4.2. 380 Gözlem için Kaldıraç - Tahmin Edilen Olasılık 

 

                                                 
67 Kleinbaum, Klein, a.g.e., p.275. 

68 Hosmer, Lemeshow, Sturdivant, a.g.e., p.253. 
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Grafiğimizde diğer işaretlenmiş değerlerden uzakta üç kontrol noktası 

bulunmaktadır (Kontrol-Eş no:109, 123, 135). 

4.7.7.2. Pearson Ki-Kare Değişikliği 

Aynı faktör/eş değişken şekillerine sahip gözlemlerin çıkarılmasıyla Pearson 

Ki-karede meydana gelen değişiklikler Delta ki-karedir (ΔX2).69 Modele uymayan 

gözlemler yüksek delta ki-kare değerlerine sahiptirler. ΔX2 değerinin dörtten fazla 

olması yüksek olarak kabul edilir.70 Grafikte ΔX2 değerlerine karşılık modelle tahmin 

edilen olasılık değerleri işaretlenmiştir. 

Grafik 4.3. 380 Gözlem için Delta Ki-Kare – Tahmin Edilen Olasılık 

 

26, 58, 70, 88, 151 ve 173 eş numaralı vakaların ΔX2
 değerleri dörtten 

büyüktür. 

                                                 
69 Alan Agresti, An Introduction to Categorical Data Analysis, Second Edition, New Jersey, 

JohnWiley & Sons, Inc.,2007, pp.151-152.  

70 Hosmer, Lemeshow, Sturdivant, a.g.e., p.254. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Agresti%2C+Alan
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4.7.7.3. Cook Uzaklığı (Delta Beta Etki İstatistiği) 

Delta Beta Etki İstatistiği, gözlemlerin (eşlerin) modelden çıkarılmasıyla 

değişkenlerin β katsayılarında meydana gelen Δβ değişiklerini ölçer.71  

380 gözlem için %Δβ değerleriyle tahmini olasılık değerlerini gösteren 

grafikte, diğer noktalardan uzakta kalan dört vaka bulunmaktadır (32, 58, 88 ve 173 eş 

numaralı vakalar). 

Grafik 4.4. 380 Gözlem için Delta Beta Etki İstatistiği - Tahmin Edilen Olasılık 

 

4.7.7.4. Pearson Ki-Karede Toplam Değişim  (Eş Bazlı) 

Her eşi oluşturan vaka ve kontrollerdeki toplam  (ΔX2) değişikliği ve 190 eş ile 

oluşturulan grafik değerlendirildiğinde, ΔX2 değerinin dörtten büyük olduğu dokuz eş 

(26, 58, 70, 77, 88, 143, 151, 164 ve 173 numaralı eşler) bulunmaktadır.173 nolu eş 

8,22 değeriyle uç bir gözlemdir. 

                                                 
71 Kleinbaum, Klein, a.g.e, p.275. 
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Grafik 4.5. 190 Eş için Uyumsuzluk Teşhisi 

 

4.7.7.5. Eş Bazında Delta Beta Etki İstatistiği 

Her eşi oluşturan vaka ve kontrollerdeki toplam (%Δβ) değişikliği ve 190 eş 

ile oluşturulan grafikte, diğer noktalardan ayrı ve uzakta kalan dört nokta 

bulunmaktadır. Bu dört nokta 32, 58, 88 ve 173 numaralı eşlere aittir. 
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Grafik 4.6. 190 Eş için Delta Beta Etki İstatistiği  

 

4.7.7.6. Uyum İstatistiklerinin Değerlendirmesi 

İstatistikler kullanılarak iki tip çizim elde edilmiştir: İstatistiklerle tahmin 

edilen değerlerin oluşturduğu çizimler, istatistikler ile eş numaraları kullanılarak elde 

edilen çizimler. Bu grafiklerde diğer çoğu gözlemden uzak noktalarda yer alan 

gözlemler ortaya konulmuştur. Grafikler sonucunda, en sorunlu olduğu tespit edilen 

çiftlerin modelimizdeki değişkenler için sahip oldukları değerler ve grafiklerde 

belirtilen istatistik değerleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  
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Tablo 4.71. Modele Uyumsuz Eşlerin Gözlem ve Uyum İstatistik Değerleri 

 

a YT Önlemler: Yasal Teknik Önlemler, b Yıl olarak toplam tecrübe 

Genel olarak, çok hatalı (residuals) veya ekstrem değerlerin çıkarılması 

neredeyse her zaman modelin uyumunu geliştirir. Ekstrem çiftler incelendiğinde, en 

yüksek toplam ΔX2 değerine sahip çiftin 173 numaralı eş olduğu görülür. 173 numaralı 

eşin vakasının ve kontrolünün İSG eğitimi almadıkları, işyerinde yaptıkları işle ilgili 

yasal teknik önlemlerin alınmadığı, gece çalışması yapmadıkları görülmektedir. 

Vakanın tecrübesi kontrolün bir yıl olan tecrübesinden çok daha fazladır (on altı yıl). 

Modelimize göre tecrübeyle beraber kaza riskinin azalması beklendiğinden, 

modelimizle çelişen bir gözlem söz konusudur. 

Modelden eşler teker teker çıkarıldığında, hiçbir katsayının %25’den fazla 

değişmediği görülmektedir. Yedi eşin tümden çıkarılmasıyla bu değişimin İSG eğitimi 

değişkenlerinde %25 ve %40’lara ulaştığı görülmektedir. Yedi eşin tümünde 

kontrollerin vakalardan daha yüksek tahmin değerlerine sahip olması nedeniyle bu 

beklenebilecek bir sonuçtur. Uç değerlere sahip gözlemlerin tümden çıkarılması, 

katsayı tahminlerinde kayda değer bir değişime sebep olsa da değişkenlerin gerçek 

değerleri olağandışı ve uç değerler değildir. Bu sebepten sırf modele uymadıkları için 

bu gözlemlerin çalışmadan çıkarılması uygun görülmemiştir.  

 

 

Eş No İş Kazası YT Önlemler
a İSG eğitimi Gece Tecrübe

b P _dbeta _dx2 _hat

26 Vaka 1 0 0 17 0.17 0.09 4.20 0.02

26 Kontrol 0 0 1 14 0.83 0.00 0.84 0.00

58 Vaka 1 2 0 16 0.17 0.17 4.27 0.04

58 Kontrol 0 0 1 19 0.83 0.01 0.84 0.01

70 Vaka 1 1 1 5 0.17 0.10 4.21 0.02

70 Kontrol 0 0 1 6 0.83 0.00 0.84 0.00

88 Vaka 1 0 0 31 0.15 0.26 4.97 0.05

88 Kontrol 0 1 0 25 0.85 0.01 0.86 0.01

151 Vaka 1 2 0 12 0.17 0.13 4.16 0.03

151 Kontrol 0 0 0 15 0.83 0.01 0.83 0.01

164 Vaka 1 2 1 18 0.18  0.10 3.97 0.02

164 Kontrol 0 0 1 15 0.82 0.00 0.83 0.01

173 Vaka 0 0 0 16 0.11 0.21 7.33 0.03

173 Kontrol 0 0 0 1 0.89 0.00 0.89 0.00
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Tablo 4.72. Çıkarılan Eşlerin Değişken Katsayılarında Oluşturduğu % Değişim  

 

Y: Yasal Teknik Önlemler, E1: İSG eğitimi verilmiş ama yetersiz, E2: İSG eğitimi uygun 

şekilde verilmiş, G: Gece Çalışması, T: Tecrübe (yıl) , T X E1: “Tecrübe x İSG eğitimi 

verilmiş ama yetersiz” etkileşim değişkeni, T X E2: “Tecrübe x İSG eğitimi uygun şekilde 

verilmiş” etkileşim değişkeni. 

4.7.8. Çoklu Lineerlik (Bağlantılılık) İncelemesi 

Çoklu lineerlik, modeldeki tahmin edici değişkenler arasındaki yüksek 

korelasyonun bir sonucudur. Bir veya birkaç değişkenin diğer bağımsız değişkenler 

tarafından yaklaşık olarak belirlenebileceğini gösterir.72 

Yalnızca aralarında doğrusal olan değişkenler için problem teşkil eder. 

Değişken katsayılarının standart hatalarını arttırır.73 Çoklu doğrusal değişkenler 

kontrol değişkenleri olarak kullanıldıkları ve ilgilenilen maruziyet değişkeniyle 

doğrusal olmadıkları sürece sorun oluşturmazlar. Bu durumdan çalışma konusu ana 

değişken katsayıları etkilenmezler. Kontrol değişkeninin ana değişken üzerindeki 

kontrol performansı da zarar görmez. 

Çoklu lineerliğin ölçülmesinde VIF ve tolerans göstergeleri yaygın bir şekilde 

kullanılır. VIF (Değişken Şişirme Faktörü), standart hatalardaki artışın ne kadarının 

çoklu lineerlikten kaynaklandığını incelerken, tolerans ise bir regresyon analizinde 

çoklu lineerliğin ne ölçüde tolere edilebileceğinin göstergesidir. 10’un üzerindeki VIF, 

0.1’in altındaki tolerans değerleri, çoklu değişkenliğinin ciddi sorun olabileceğine 

                                                 
72 Erick Suárez v.d., Applications of Regression Models in Epidemiology, Hoboken, New Jersey, 

JohnWiley&Sons, 2017, p.65. 

73 Scott Menard, Applied Logistic Regression Analysis (Quantitative Applications in the Social 

Sciences) , 2nd Edition, Thousand Oaks, California, SAGE Publications, 2002, p.76.  

Eş No Y E1 E2 G T T X E1 T X E2

26 11,62 1,06 -0,53 13,41 3,32 3,13 2,19

58 7,16 5,18 10,66 14,89 -2,99 -3,14 -0,47

70 11,72 8,59 1,23 1,35 2,32 9,24 4,08

88 12,42 -7,00 -2,36 1,63 10,89 22,76 9,05

151 6,78 5,06 12,92 2,66 -1,92 0,37 7,46

164 5,99 4,86 8,21 2,56 1,28 -0,90 -2,90

173 1,43 0,96 0,61 1,26 14,45 11,35 5,40

Tümü 60,77 24,99 39,94 48,53 32,98 52,65 31,58

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Su%C3%A1rez%2C+Erick
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işaret eder.74 Modelde etkileşim değişkenleri veya çarpım terimleri varsa bu 

değişkenler arasında yüksek korelasyon beklenir. Ancak çarpım ve etkileşim 

değişkenlerinin p değerleri bu durumdan etkilenmezler. Çarpım veya üslü değişkenler 

yaratılmadan önce, değişkenlerden ortalama değerlerinin çıkarılması gibi değişkenleri 

merkezileştiren yöntemlerle bu korelasyon önemli derecede azaltılabilir.75 

Tezde incelenen ana değişken İSG eğitiminin VIF katsayısı 1,08 tolerans 

katsayısı 0,93’dür. 

Tablo 4.73. Çoklu Lineerlik Test Sonuçları 

 

VIF: Değişken Şişirme Faktörü, √VIF: Değişken Şişirme Faktörünün karekökü. 

Tolerans: Regresyon analizinde çoklu lineerliğin ne ölçüde kabul edilebileceğinin 

göstergesidir.  R 2: Bağımsız değişkenlerin regresyonunda belirleme katsayısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Penstate Eberly College of Science, “Detecting Multicollinearity Using Variance Inflation Factors”, 

(Çevrimiçi) https://onlinecourses.science.psu.edu/stat501/node/347/, 10 Nisan 2017.   

75 Penstate Eberly College of Science, “Reducing Structural Multicollinearity”, 

https://onlinecourses.science.psu.edu/stat501/node/349/, 11 Nisan 2017. 

 

Değişken            VIF √VIF  Tolerans R²

Yasal Teknik Önlemler    1,07 1,03 0,94 0,064

İSG eğitimi        1,08 1,04 0,93 0,074

Gece Çalışması       1,02 1,01 0,98 0,016

Tecrübe                  2,05 1,43 0,49 0,511

 İSG Eğitimi x Tecrübe                 2.09    2,09 1,45 0,48 0,522

Ortalama VIF      1,46

https://onlinecourses.science.psu.edu/stat501/node/347/
https://onlinecourses.science.psu.edu/stat501/node/349/,%2011
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Tablo 4.74. Çoklu Lineerlik Eigenval ve İndeks Değerleri 

 

Sayılar (1-6) bağımsız değişkenlerin lineer kombinasyonudur. Eigenval bu 

kombinasyonun varyansıdır. Durum indeksi, eigenvalın basit bir fonksiyonudur.76 

Modele uygulanan VIF ve tolerans testleri, modelimizde “Tecrübe” ve “İSG Eğitimi 

x Tecrübe” değişkenlerinin VIF değerlerinin ikinin üzerinde, tolerans değerlerinin 

0,48 civarında belirlenmiştir. Yani bu değişkenler arasındaki bağlantıya veya 

lineerliğe 0,48 oranında tolerans gösterilebilir. On beşin altındaki durum indeksi çoklu 

bağlantılık problemi olmadığını gösterir.77 Değerler uygun çıktığından, geliştirilen 

model değişkenleri arasında çoklu bağlantılılık yoktur. 

 

 

 

 

                                                 
76 The University of North Carolina, “Index of courses: Multicollinearity”, (Çevrimiçi) 

https://www.unc.edu/courses/2007spring/soci/709/001/multicollinearity.pdf, 11 Temmuz 2017. 

77 A.y. 

 

Eigenval          Indeks 

--------------------------------- 

1     2.7015          1.0000 

2     1.6845          1.2664 

3     0.6039          2.1150 

4     0.4967          2.3322 

5     0.2811          3.1002 

6     0.2323          3.4102 

--------------------------------- 

Durum No       3.4102 

https://www.unc.edu/courses/2007spring/soci/709/001/multicollinearity.pdf
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Tez çalışmasında, çalışanlara Kanun uyarınca verilmesi gereken iş sağlığı ve 

güvenliği eğitiminin iş kazalarının önlenmesinde etkili olup olmadığı araştırılmıştır. İş 

kazalarına neden olabilecek diğer değişkenlerin etkileri kontrol altına alınarak, verilen 

iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin iş kazası geçirme riskini ne ölçüde etkilediği 

incelenmiştir. Geliştirilen ve uygunluğu test edilen model sonuçları ile “Mevzuat 

uyarınca verilmesi gereken İSG eğitimi, iş kazasına sebep olabilecek diğer 

faktörlerden bağımsız olarak imalat sektöründe çalışanların iş kazasına uğrama riskini 

azaltır.” hipotezi test edilmiştir. Modelde yer alan değişkenlerin katsayıları ve 

hesaplanan odds oranları ile İSG eğitimi-iş kazası ilişkisi ölçülmüştür. 

Populasyonda seyrek görülen hastalıklara ve olaylara ilişkin odds oranları 

yaklaşık olarak göreceli risk oranlarına eşittir. SGK istatistiklerine göre, 2015 yılında 

5 gün ve daha fazla iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası insidansı binde 6,8’dir. Tezde 

incelenen kazalar en az on beş gün istirahat gerektiren kazalardır ve çalışan 

populasyonunda görülme sıklığı binde 6,8’in de altındadır. Bu sebepten OR değerleri 

RR (Risk ratio) yani risk oranları olarak değerlendirilebilir.  

Değişkenlerin Odds Oranları 

 

 *** p<0,01, ** p<0,05  

 

 

Değişkenler Odds Ratio Std. Err. z P>z

Yasal Teknik Önlemler 0,556 0,15 -2,22 0,026** 0,33 0,93

İSG eğitimi

Verilmiş ama yetersiz 0,525 0,13 -2,67 0,008*** 0,33 0,84

Uygun şekilde verilmiş 0,244 0,12 -2,97 0,003*** 0,1 0,62

Gece Çalışması

Var 1,81 0,52 2,06 0,04** 1,03 3,19

Tecrübe 0,87 0,03 -3,7 0*** 0,81 0,94

İSG eğitimi x Tecrübe (yıl)

Verilmiş ama yetersiz 1,075 0,03 2,23 0,025** 1,01 1,15

Uygun şekilde verilmiş 1,155 0,07 2,52 0,012** 1,03 1,29

[95% CI]
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Odds veya Risk Oranlarının Yorumları 

Geliştirilen ve uygunluğu test edilen modelde dört ana değişken ve bir 

etkileşim değişkeni yer almaktadır. Modeldeki ana değişkenler; “Yasal Teknik 

Önlemler”, iki kategorili “İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi”, “Gece Çalışması”, 

“Tecrübe (yıl)” ve “İSG eğitimi x Tecrübe (yıl)” etkileşim değişkenidir. 

Model sonuçlarına göre, diğer tüm şartlar sabitken, İSG eğitimi ile aralarında 

etkileşim olduğundan tecrübesi yıl olarak sıfır (altı aydan az) olan, İSG eğitimini 

yetersiz sürelerle almış bir çalışanın iş kazası geçirme oddsu (riski), hiç İSG eğitimi 

almamış aynı tecrübe seviyesindeki bir çalışanın kaza geçirme riskinin yaklaşık 0,525 

katıdır. %95 güven aralığında (%95 CI) odds oranı 0,33-0,84 arasındadır. Tersten 

düşünülecek olursa, hiç İSG eğitimi almamış bir çalışanın kaza geçirme riski, yetersiz 

de olsa İSG eğitimi almış bir çalışanın kaza geçirme riskinin yaklaşık 1/0,525=1,90, 

%95 CI’da 1,19-3,1 katıdır. Yani İSG eğitimi almamış çalışanın kaza geçirme riski, 

yetersiz eğitim almış çalışanın kaza geçirme riskinin en az 1,19 en çok 3,1 katıdır. 

İSG eğitimi ile aralarında etkileşim olduğundan tecrübesi yıl olarak sıfır (altı 

aydan az) olan İSG eğitimini uygun sürelerle almış bir çalışanın iş kazası geçirme riski, 

hiç İSG eğitimi almamış bir çalışanın kaza geçirme riskinin yaklaşık 0,244 katıdır 

(%95 CI, 0,10-0,62). Dolayısıyla hiç İSG eğitimi almamış bir çalışanın kaza geçirme 

riski, İSG eğitimini uygun sürelerle almış bir çalışanın iş kazası geçirme riskinin 

yaklaşık 4,10 (1/0,244) katıdır. %95 güven aralığında, hiç İSG eğitimi almamış bir 

çalışanın kaza geçirme riski, eğitimi uygun şekilde alan çalışanın taşıdığı riskin en az 

1,62, en çok 10,38 katıdır. 

Diğer tüm şartlar sabitken, yaptığı işle ilgi yasal teknik önlemlerin kısmen 

alındığı çalışanın kaza geçirme riski, yaptığı işle ilgi yasal teknik önlemler alınmayan 

çalışanın kaza geçirme riskinin 0,556 katıdır. %95 güven aralığına göre bu etki 0,33-

0,93 arasında değişmektedir. Tersinden düşünecek olur isek yaptığı işle ilgi yasal 

teknik önlemler alınmayan çalışanın kaza geçirme riski, yaptığı işle ilgi yasal teknik 

önlemlerin kısmen alındığı çalışanın kaza geçirme riskinin yaklaşık 1,80 (1/0,556) 

katıdır (%95 CI 1,07-3,02). 
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Diğer tüm şartlar sabitken işyerinde gece çalışması yapan birinin iş kazası 

geçirme riski, geceleri çalışmayanın 1,81 katıdır (%95 CI, 1,03-3,19). 

Hiç iş tecrübesi olmayan birinin kaza geçirme riski, bir yıllık tecrübe sahibi 

birinin kaza geçirme riskinin 1,15 (1/0,87) katıdır. Her bir yıllık tecrübeli göreceli iş 

kazası riskini 1,15 kat azaltmaktadır. 

Etkileşim odds oranlarının yorumlanması dikkat gerektirmektedir. Buradaki 

OR değerleri, etkileşen değişkenlerin birbirlerini ne oranda etkilediğini ifade 

etmektedir. Yani değişkenlerden birindeki bir birim artışın, diğer değişkenin etkisini 

ne kadar değiştirdiğini gösterir. Örneğin yetersiz İSG eğitiminin tecrübe=1 iken olan 

etkisi, yetersiz İSG eğitiminin tecrübe=0 iken olan etkisinin 1,075 katıdır. Aynı şekilde 

mevzuata uygun sürelerle alınan İSG eğitiminin tecrübe=1 yıl iken olan etkisi 

mevzuata uygun sürelerle alınan İSG eğitiminin tecrübe=0 yıl iken olan etkisinin 

yaklaşık 1,155 katıdır. Başka bir deyişle tecrübedeki bir yıllık artış, mevzuata uygun 

şekilde verilen İSG eğitiminin iş kazalarını önlemedeki etkisini 1,155 katına 

çıkarmaktadır. 

 Odds Oranlarındaki Yüzde Değişim  

 

 

 

 

 

Değişkenler β Katsayısı z P>z %

Yasal Teknik Önlemler -0,59 -2,22 0,026 -44,4

İSG eğitimi

Verilmiş ama yetersiz -0,64 -2,67 0,008 -47,5

Uygun şekilde verilmiş -1,41 -2,97 0,003 -75,6

Gece Çalışması 0,59 2,06 0,04 81

Tecrübe -0,14 -3,71 0 -13

İSG eğitimi x Tecrübe (yıl)

Verilmiş ama yetersiz 0,07 2,23 0,025 7,5

Uygun şekilde verilmiş 0,14 2,52 0,012 15,5
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Odds Oranlarındaki Değişim Yüzdelerinin Yorumları 

Odds oranları değişim yüzdeleri üzerinden analiz yapmak, daha açıklayıcı 

olacaktır. Diğer tüm şartlar aynıyken, bir çalışanın mevzuatta belirtilen sürelerin 

altında da olsa İSG eğitimi alması kaza geçirme riskini %47,5 oranında 

düşürmektedir. Mevzuata uygun sürelerle İSG eğitimi almış olunması, kaza 

geçirme riskini %75,6 oranında azaltacaktır. 

Diğer tüm şartlar sabitken, çalışanın yaptığı işle ilgili yasal teknik önlemlerin 

kısmen de olsa alınması, çalışanın kaza riskini %44,4 oranında düşürecektir. Diğer tüm 

şartlar sabitken gece çalışması çalışanın kaza geçirme riskini %81 oranında 

arttıracaktır. Çalışanın her bir yıllık tecrübesi kaza riskini %13 oranında düşürecektir.  

Tecrübe ve İSG Eğitimi etkileşim değişkeninde ise yüzdeler, diğer tüm 

değişkenler sabitken her bir yıllık tecrübede İSG eğitiminin etkisinin ne kadar 

değiştiğini göstermektedir. Yani İSG eğitimini kısmen almış ve tecrübesi yıl olarak 

sıfır (altı aydan az) olan bir çalışanın, bir yıllık tecrübesi İSG eğitiminin etkisini %7,5 

oranında arttıracaktır. İSG eğitimini uygun sürelerle almış çalışan için bu etki 

%15,5’dir. 

Yetersiz süreli İSG eğitiminin kaza riskini düşürme etkisi %47,5 idi. Çalışan 

yetersiz de olsa İSG eğitimi aldığında kaza geçirme riski %52,5’ye düşer. Bu çalışan 

bir yıl tecrübe kazandığında, bir yıllık çalışma İSG eğitiminin riski düşürücü etkisini 

%7,5 oranında arttırır. Yani bir yıllık tecrübe, İSG eğitiminin kaza riskini düşürücü 

etkisini %47,5x1,075=%51,06’ya çıkarır. Mevzuata uygun sürelerle İSG eğitimi alan 

çalışanın kaza geçirme riskinin %75,6 oranında azaldığı belirlendiğinden, bir yıllık 

tecrübe bu etkiyi %75,6x1,155=%87,32’ye çıkarır. 

Yapılan çalışma sonucunda, zorunlu İSG eğitiminin iş kazalarını önleyici 

bir unsur olduğu ortaya çıkmaktadır. Etki analizindeki beklenti doğrultusunda 

mevzuatta belirtilen sürelere uygun olarak verilen eğitimin iş kazası riski 

üzerindeki etkisinin, yetersiz sürelerle verilen eğitimin etkisinden daha fazla 

olduğu belirlenmiştir. İSG eğitiminin nihai hedefi, iş kazalarını ve meslek 
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hastalıklarını azaltmak olduğundan, çıkan sonuçlar işyerlerinde verilen zorunlu 

İSG eğitimlerinin iş kazalarının önlenmesinde etkili olduğunu göstermektedir.  

İSG eğitimiyle tecrübe arasında iki yönlü etkileşim bulunmaktadır. Buna göre 

çalışanın tecrübesi arttıkça, İSG eğitiminin iş kazası riskini azaltmadaki etkisi 

düşmektedir. Vaka kontrol araştırması sonucunda elde edilen odds oranları tecrübesiz 

çalışanların, İSG eğitiminden daha çok yararlandığını göstermektedir.  Eğitim bütün 

çalışanlar için iş kazası riskini düşüren bir unsurdur. Ancak tecrübe artışıyla beraber 

İSG eğitiminin iş kazaları için koruyucu etkisi azalmaktadır. 

Model sonuçlarına göre, gece vardiyasında çalışanlar ve tecrübesiz çalışanlar 

iş kazaları için risk grubu oluşturmaktadır. Elde edilen bir diğer sonuç da yasal teknik 

önlemlerin alınmasının p<0,05 anlamlılık seviyesinde iş kazası riskini azaltan bir 

unsur olduğudur. Bu sonuçlar, tezin 1.4. bölümünde belirtilen literatürdeki 

çalışmalarda elde edilen sonuçlarla aynı yöndedir. Tecrübesiz işçiler için özel 

önlemler alınmasının ve eğitimler tasarlanmasının gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Vardiyalı çalışanlar için de vardiya değişiminin risklerini, fiziksel 

ve ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini, alınması gereken önlemleri içeren özel 

eğitim programları mevzuatla hükme bağlanabilir. 

Tekli analizde iş kazasıyla ilişkileri p<0,10 seviyesinde anlamlı çıkan “Risk 

Değerlendirmesi” (p=0,07), “Alt işveren-Geçici iş” (p=0,08) değişkenleri çoklu model 

analizinde istatiksel anlamlılıklarını kaybetmiştir. Tek başlarına p<0,05 seviyesinde iş 

kazasıyla ilişkileri bulunan İSG Denetimi (p=0,04), Sağlık Gözetimi (p=0,04), 

İşyerindeki tecrübe (p=0,007) değişkenlerinin katsayıları da çoklu analizde yüksek p 

değerlerine sahiptir.  

Verilerden elde edilen tekli analiz sonuçlarına göre, Mesleki Eğitim, Formel 

Eğitim, Fazla Çalışma, Başka İş, İşyerinde Çalışan Sayısı değişkenleri ile iş kazası 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Tasarım aşamasında, iş kolu, katılımcının 

yaptığı iş, yaş ve cinsiyet değişkenlerinin vaka-kontrol eşleştirmesi için kullanılması, 

yukarıda belirtilen değişkenlerin vaka kontrol grupları arasında anlamlı farklılıklar 

göstermemesinin bir sebebi olabilir. Bu değişkenlerden biri olan fazla çalışma imalat 

sektöründe yaygın bir uygulama olup, araştırmada özellikle vakalar için hangi 
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sürelerle fazla çalışma yapıldığını tespit etmek mümkün olmamıştır. Bu değişken 

belirli sayısal kıstaslara göre ölçülmek istense de ölçüm fazla çalışma var veya yok 

şeklinde yapılmıştır. Araştırma örnekleminde beklenilenin aksine kontrol grubunda 

fazla çalışma yapanların sayısı, vaka grubuna göre fazladır. Ancak fazla çalışma 

yapmayan vakaların %44’ü gece çalışması yaparken, kontrol grubunda bu oran 

%38’dir. Alt işverenlik değişkeni irdelenecek olursa, imalat sektöründe alt işverenlik 

uygulamasının inşaat ve hizmet sektöründeki kadar yaygın olmadığı göz önüne 

alınmalıdır. Alt işverenlik sektörde genel olarak gemi inşaatı (diğer ulaşım araçlarının 

imalatı), makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı gibi belirli iş kollarında ve tüm 

sektörde temizlik, bakım onarım, güvenlik, yardımcı hizmetler gibi işlerde 

yoğunlaşmaktadır. Vaka ve kontrol arasındaki iş kolu ve iş eşleştirmesi çalışmadaki 

örneklem grupları arasında anlamlı farklılıklar görülmemesinin bir sebebi olabilir. 

Çalışmadaki Yanlılık ve Kısıtlılıklar  

Bilimsel araştırmalarda genel olarak iki tür hata görülür. Örnekleme kaynaklı 

ve şans eseri ortaya çıkan tesadüfi hatalar ile sistematik hata olarak nitelendirilen 

yanlılık veya taraf tutma (bias), çalışmaların geçerliliğini olumsuz yönde etkilerler.1 

Yanlılık, değişkenler arasındaki ilişkilerin varlığına veya kuvvetine ilişkin yanlış 

sonuçlara ulaşılmasına ve gerçeklerden sistematik sapmaya sebep olan hatalardır.2 

Vaka kontrol çalışmalarında genel anlamda iki tür yanlılık kaynağı 

bulunmaktadır. Birincisi vaka ve kontrollerin seçimindeki yanlılıklar, diğeri ise seçilen 

gözlemlerden elde edilen değişken bilgilerindeki veya bunların ölçümündeki 

yanlılıklardır.3 

Vaka kontrol tasarımında risk altındaki toplumu temsil edecek kontrollerin 

seçilmemesi önemli bir yanlılık sebebi olabilir.4 Kontroller öncelikle vakaların 

                                                 
1 Selim Kılıç, “Tıbbi Araştırmalarda Yanlılık”, Journal of Mood Disorders, Volume:4, Number:2, 

2014, s.92-94. 

2 Alan J. Silman, Gary J. Macfarlane, Epidemiological Studies: A Practical Guide, Second Edition, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p.201. 

3 Keogh, Cox, a.g.e., p.23. 

4 Armenian, a.g.e., p.44 
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bulunduğu populasyondan seçilmelidir. Çalışmamızda vakalar ve kontroller aynı 

popülasyondan ve aynı veri kaynağından yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

kayıtlarından seçilmiştir. 

Araştırılacak maruziyet ve diğer değişken bilgileri vaka ve kontrol seçiminde 

etkili olmamalıdır. Bu çalışmada, vakaların ve kontrollerin seçimi maruziyet değişkeni 

ve diğer bağımsız değişkenler hakkında bilgi sahibi olunmadan yapılmıştır. Vaka 

grubunu İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı kayıtlarında yer alan tüm iş kazası 

inceleme raporlarındaki kazazedeler, kontrol grubunu ise aynı kurumun teftiş edeceği 

işyerlerinden rastgele seçilen çalışanlar oluşturmuştur. Vakaların ve kontrollerin 

seçimi araştırılan değişkenlerin durumundan bağımsız olmalıdır. Örneğin çalışanın 

İSG eğitimi alıp almaması, kontrol veya vaka olarak seçilme olasılığını 

etkilememelidir. Kontrollerin incelenecek değişkenlerden bağımsız olarak seçilmesi 

gerektiğinden, kontroller şikâyet üzerine olan inceleme teftişleri için gidilecek 

işyerleri çalışanlarından seçilmemiştir. Çünkü bu şikâyetler çoğunlukla, tez 

çalışmasında etkileri araştırılan değişkenlere ilişkin konuları (yasal teknik önlemler, 

sağlık gözetimi ve İSG eğitimi gibi) içermektedir.  

Değişkenlere ilişkin verilerin edinilmesindeki yanlılıklar hata kaynağı olabilir. 

Vaka ve kontrol grupları arasında verilerin toplanması açısından sistematik farklılıklar 

mevcutsa bilgi yanlılığı (information bias) ortaya çıkabilir.5 Tezde, vakaların ve 

kontrollerin iş kazası bilgileri SGK kayıtlarından incelenmiş, ayrıca yapılan 

görüşmelerde her kontrolden daha önce iş kazası geçirmedikleri konusunda teyit 

alınmıştır. Böylece vakaların iş kazası geçirenlerden kontrollerin ise referans tarihe hiç 

kaza geçirmemiş çalışanlardan seçilmesi sağlanmıştır. Seçilen vaka ve kontrollerle 

ilgili tüm değişken bilgileri edinebilindiğinden, cevap yanlılığı (response bias) 

yaşanmamıştır. 

Vakaların ve kontrollerin değişken bilgileri aynı gözlem formu kullanılarak 

konusunda uzman müfettişler tarafından edinilmiştir. Değişkenlere ilişkin bilgi 

toplama sürecinde sık görülebilen bir hata kaynağı da olumsuz sonuç sahibi vakaların 

                                                 
5 Keogh, Cox, a.g.e., pp. 24-25. , 
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kontrollere göre geçmişi daha iyi hatırlamalarından kaynaklanan anımsama (recall 

bias) yanlılığıdır.6 Maruziyet bilgisi yalnızca anket veya görüşme yoluyla elde edilirse 

vakalar kazaya uğrama sebeplerini daha fazla irdelediklerinden, kazaya ilişkin bilgileri 

daha iyi hatırlayıp, bu faktörleri abartılı şekilde değerlendirebilirler (Hatırlama ön 

yargısı/yanlılığı).7 Tez çalışmasında maruziyet ve değişken bilgileri kayıtlar, müfettiş 

incelemeleri ve görüşmeler yoluyla alındığından hatırlama önyargısının önemli ölçüde 

önlendiği düşünülmektedir. Hatırlamadaki zamana bağlı azalmalar, vakaların kazaya 

sebep olabilecek faktörleri çok irdeleyip, değişkenler hakkındaki bilgileri daha iyi 

hatırlamaları, kazadan hemen sonra tutulan vakalara ait resmi kayıtlar beraber 

değerlendirilerek kontrollere ilişkin bilgilerin (vakalara göre) referans kaza tarihine 

daha yakın zamanlarda alınması uygun görülmüştür. Böylece kontroller için kaza 

tarihindeki dönemi yansıtan doğru verilerin elde edilmesi ve verilerin hatırlama 

yanlılığından en az seviyede etkilenmesi sağlanmıştır. Gözlemci yanlılığı (observer 

bias) ihtimali sebebiyle bilgiler araştırmacı tarafından değil, İş ve SGK müfettişleri 

tarafından standart form aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Hangi bilgilerin ne şekilde 

derleneceği konusunda müfettişlere ayrıntılı bilgi verilmiş, ancak çalışmanın amacı, 

test ettiği hipotez hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

Vakalar için kaza raporlarını veya kazaları inceleyen iki müfettiş, kontroller 

için aynı şekilde işyerinde teftiş yapan iki müfettiş birbirinden bağımsız olarak 

işyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumunu yansıtan dört değişkene ilişkin gözlemlerde 

bulunmuş, daha sonra cevapların arasındaki uyum kappa testi ile ölçülmüştür. Vaka 

ve kontrol gruplarında da iki gözlemci arasında farklı değerlendirmeler olduğunda, 

daha olumlu olan değerlendirme veri olarak kabul edilmiştir. Vaka ve kontrol 

gruplarının kendi içlerindeki tutarlı sonuçlar ve gruplar arasındaki uyum testleri 

arasındaki farkların çok küçük olması, değerlendirmelerde standardizasyonun 

sağlandığının, yanlılığın (bias) önlendiğinin göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Çalışmanın sınırlılığı, vaka grubunun müfettişlerce incelenmiş iş kazası 

raporlarındaki kazazedeler olmasıdır. İş kazası raporlarında dolayısıyla bu çalışmada, 

                                                 
6 Selim Kılıç, a.g.e, p. 93.  

7 Rothman, Greenland, a.g.e., p.85. 
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literatürde iş kazasına sebep olabileceği belirtilen etkenlerin veya değişkenlerin çoğu 

değerlendirilmekle birlikte, bu kaza incelemelerinin bilimsel araştırma amaçlı 

olmaması bir kısıt olarak değerlendirilebilir. Çalışmanın tasarım aşamasında 

araştırılmasına karar verilen değişkenler ve bunlara ilişkin bilgiler, kaza raporlarında 

yer alması gereken bilgiler çerçevesinde belirlenmiştir. Araştırma kapsamında 

değerlendirilmeyen örneğin yönetimin ve çalışma arkadaşlarının İSG uygulamalarına 

desteği vb. faktörler İSG eğitimi iş kazası ilişkisini etkilemiş olabilir. Ölçülmesi daha 

zor olan bu değişkenlerin vekili olabilecek İSG denetimi ve gözetimi ile yasal önlemler 

değişkenlerinin araştırmada yer alması, bahsedilen muhtemel olumsuz etkiyi azaltan 

bir unsurdur. Bunun dışında verilen İSG eğitimi süre, uygun kişi tarafından verilmiş 

olması ve konu içeriği açısından değerlendirilmiştir. Eğitimin niteliği ve eğitici 

performansı ölçülmemiştir. Ancak vaka ve kontrol gruplarında İSG eğitimi ve diğer 

değişkenlerin aynı ölçütlere göre değerlendirilmesi bu eksikliğin etkisini 

azaltmaktadır. 

Diğer bir sınırlılık sonuçların genellenebilirliğine ilişkindir. Vaka örneklem 

çerçevesini kurum arşivindeki en az on beş gün iş göremezlikle sonuçlanan ciddi iş 

kazaları oluşturmuştur. On beş günden az iş göremezlikle sonuçlanan kazalar araştırma 

kapsamında yer almamıştır. İncelenen kazalar Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, 

Kocaeli ve Tekirdağ illerinde meydana gelenlerle sınırlıdır. Kurum kayıtları çerçeve 

liste olarak vaka seçiminde kullanılmıştır. Bu çerçeve liste araştırmaya konu hedef 

popülasyonun tamamını temsil edebilecek bir örneklem olmayabilir. Ancak, 

araştırmaya konu iş kazalarının sektörel dağılımlarının, kazaya uğrayan vakaların 

yaptıkları işlerin, cinsiyet, yaş vb. verilerin, SGK istatistiklerindeki verilerle paralellik 

arz etmesi, vakaların içinde bulundukları popülasyonu temsil ettiklerinin göstergesi 

olarak değerlendirilebilir. Oluşturulan model ile bulunan değişken ilişkilerinin tezin 

1.4. ve 2.6. bölümlerinde belirtilen literatürdeki çalışma sonuçlarına uygunluğu da 

genellenebilirlik için olumlu bir göstergedir. 

Yapılan literatür çalışmasında ulaşılan kaynaklara göre, ülkemizde iş sağlığı ve 

güvenliği eğitiminin etkisini davranış değişikliği veya iş kazaları yönünden ölçen 

başka bir araştırma yapılmamıştır. Yabancı kaynaklarda da eğitimin iş kazalarıyla 

ilişkisini inceleyen çalışma sayısının yetersiz olduğu belirtilmektedir. Bu açılardan, 
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çalışmanın önem arz ettiği düşünülmektedir. Tasarım aşamasında vaka kontrol 

çalışmalarına özgü yanlılıklar çeşitli yöntemlerle kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. 

Eşleştirme yoluyla, tasarım aşamasında sektör, yaş, cinsiyet, çalışanın yaptığı iş 

değişkenleri, analizde kullanılan lojistik regresyon aracılığıyla diğer değişkenler 

kontrol altına alınmıştır. Araştırma kapsamındaki tüm bilgiler her vaka ve kontrol için 

iki müfettiş tarafından kayıtlar, inceleme ve görüşmeler aracılığıyla elde edilmiştir. Bu 

sebepten, değişken ölçümlerinde gerçek bilgiye büyük oranda ulaşıldığı 

düşünülmektedir. Bu çalışma, İSG eğitimi alanında yapılacak diğer çalışmalar için yol 

gösterici olacaktır. 
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EK 1: Çalışma Sırasında Kullanılan Bilgi ve Değerlendirme Formu 
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EK 2: İSG Durumuyla İlgili Değerlendirmede Kullanılacak Kriterler 

 

Ek -1 formundaki 8. madde için kullanılacaktır. 

1.Çalışanın yaptığı işlerdeki risklerle ilgili yasal teknik önlemler alınmış 

mı? 

 İşyerlerinde Önleme ve Koruma Uygulamaları 

 a. İşyeri bina ve eklentilerinde bulunması gerekli asgari sağlık ve güvenlik 

şartları  

Binaların yapısı ve dayanıklılığı, 

Elektrik tesisatı, 

Acil çıkış yolları ve kapıları, 

Yangınla mücadele, 

İşyerlerinin havalandırılması, 

Ortam sıcaklığı, 

Aydınlatma, 

İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı, 

Pencereler, 

Kapılar ve girişler, 

Ulaşım yolları ve tehlikeli alanlar, 

Yürüyen merdivenler ve bantlar, 

Yükleme yerleri ve rampalar, 

Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi-çalışma yerlerinde hareket serbestliği, 

Dinlenme yerleri, 

Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar, 

İlk yardım odaları, 

Engelli çalışanlara yönelik gerekli düzenlemeler,  

Açık alanlardaki çalışmalarda özel tedbirler,  

Güvenlik ve sağlık işaretleri incelenir. 
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  b.İş ekipmanlarının kullanımıyla ilgili sağlık ve güvenlik şartları 

  İş ekipmanında bulunacak asgari gerekler 

 a) İş ekipmanında bulunacak asgari genel gerekler, 

 b) Özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler, 

incelenir.  İş ekipmanının kullanımı ile ilgili hususlar incelenir. 

  c. Diğer önleme ve koruma uygulamaları 

 Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik tedbirleri, 

 Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya  

Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik; Kimyasalların 

Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik; Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin 

Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik; Tehlikeli 

Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi 

Hakkında Yönetmelik; Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin 

Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri, 

 Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik tedbirleri, 

 Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik tedbirleri, 

 Biyolojik etkilere maruziyet risklerinin önlenmesi, 

 Patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunma tedbirleri, 

 Gürültü, 

 Titreşim, 

 Ekranlı araçlar, 

 Elle taşıma, 

 Çalışanların gece çalışmaları ve postalar halinde çalıştırılma şartları, 

 Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Tüzük 

kapsamına giren işler, gibi iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve 

standartlarda yer alan hususlar incelenir.  

 Kişisel koruyucu donanımların (KKD) imalat ve kullanımı. 
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2- İşyerinde İSG denetimi gözetimi (Prosedürler, talimatlar, saha 

denetimleri, uyarılar vb. ile) sağlanıyor mu? 

a. Kişisel koruyucu donanımlar zimmetle verilmiş mi? 

b. Çalışanların iş ve görev tanımları var mı? 

c. Yapılan işle ilgili çalışma talimatları var mı? 

d. İşveren,  işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi tarafından saha 

gezilip, gerekli uyarılar yapılıyor mu? 

e. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyma konusunda ödül-ceza sistemi 

uygulanıyor mu? 

f. İSG uygulamaları için planlama ve takip sistemi var mı? 

3- Risk değerlendirmesi mevzuata uygun şekilde yapılmış mı? 

a.Risk değerlendirmesi ekibi Yönetmelik’te belirtilen kişilerden oluşuyor 

mu? 

İşveren veya işveren vekili, İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş 

güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri, İşyerindeki çalışan temsilcileri,  İşyerindeki 

destek elemanları. İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve 

işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler 

konusunda bilgi sahibi çalışanlar. 

b. İçerik ve metot Yönetmelik’te belirtilen şartlara uygun mu? 

Tehlikelerin tanımlanması, Risklerin belirlenmesi ve analizi, Risk kontrol 

adımları, Dokümantasyon. 

c.Risk değerlendirmesi uygun sürelerde ve gerekli şartlarda yenilenmiş 

mi? 

Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli 

ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. 

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin 

tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk 

değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir. 
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a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması. 

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda 

değişiklikler meydana gelmesi. 

c) Üretim yönteminde değişiklikler olması. 

ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi. 

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması. 

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli 

görülmesi. 

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin 

ortaya çıkması. 

4- Çalışanların sağlık gözetimi ( işe giriş ve periyodik muayeneler) uygun 

şekilde yapılıyor mu? 

Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli 

olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk 

değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda; az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş 

yılda bir, tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işlerde 

en geç yılda bir, özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve 

gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene 

tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılır. 
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