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KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIMLARIN Ġġ KAZASINI ÖNLEMESĠNĠN 

ANALĠTĠK ÇÖZÜMÜ KARAYOLLARI KARGO TAġIMACILIĞINDA 

VAKA ANALĠZĠ  

ÖZET 

Güvenli ve sağlıklı çalıĢma ortamının oluĢturulması, ortam risklerinin kontrolüne, iĢ 

kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesine bağlıdır. Ortam risklerinin 

kontrol altına alınmasında toplu korunma tedbirlerine öncelik verilmelidir. Risklerin 

toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle, iĢ organizasyonlarıyla ya da çalıĢma 

yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılmadığı durumlarda da 

kiĢisel koruyu donanım kullanımı devreye girmektedir. Bunun için yapılan tüm 

çalıĢmalara uyum algısının oluĢturulması gerekmektedir. Güvenli ve sağlıklı çalıĢma 

ortamının sağlanmasında çalıĢanların motivasyonu ve karar vericilerin tutumu etkin 

rol oynadığı gibi bu durum sektörlere göre farklılık göstermektedir. Bu çalıĢma ise 

karayolları kargo taĢımacılığı yapan bir firmada, çalıĢanlar ve yöneticilerin kiĢisel 

koruyucu donanım kullanımının, iĢ kazalarını önlemesinin analitik çözümündeki 

algısı üzerine odaklanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın giriĢ bölümünde iĢ sağlığı ve güvenliği kavramları ele alınmıĢ, 

Türkiye‟deki iĢ sağlığı ve güvenliğinin geliĢiminden, kiĢisel koruyucu donanımının 

etkin kullanımı ve kullanımına neden gösterilecek risk ortamlarından bahsedilmiĢtir. 

Tezin ikinci bölümünde karayolu kargo taĢımacılığı kavramları, Türkiye'de ve 

dünyada kargo taĢımacılığının geliĢimi, taĢınabilir kargo ve taĢınması yasak olan 

kargo özelliklerinden  bahsedilmiĢtir. Tezin üçüncü bölümünde ise vaka analizinin 

gerçekleĢtiği tesisin tanıtılması, iĢ akıĢı, çalıĢanların görev ve sorumlulukları, 

kullanmıĢ oldukları kiĢisel koruyucu donanımlar ve özelliklerinden söz edilmiĢtir. 

Sonuç bölümünde paket ve kargo taĢımacılığı yapan tesis ortamındaki çalıĢanların ve 

yöneticilerin kiĢisel koruyucu malzeme kullanma konusundaki tutumlarını, 

motivasyonları iĢ kazaları ile iliĢkileri konusundaki algılarını ölçmeye yönelik anket 

çalıĢmasına yer verilmiĢtir. 

 

Anahtar Kelimeler: Güvenli ve Sağlıklı Çalışma Ortamı,Kişisel Koruyucu Do-

nanım,Karayolları Kargo Taşımacılığı,Ortam riskleri,İş Kazaları 
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THE ANALYTICAL SOLUTION OF THE ROLE OF USING PERSONAL 

PROTECTIVE EQUIPMENT TO PREVENT THE WORK ACCIDENT-CASE 

STUDĠES IN CARGO TRANSPORTATION 

ABSTRACT 

Safe and healthy working environment depends on the control of environmental 

risks, the prevention of occupational accidents and occupational diseases. To control 

environmental risks, collective safeguard precautions must be given priority. 

Personnel protective equipment must be stepped in, when technical precautions, 

collective protection, or work organizations cannot stop risks. Therefore, it is 

necessary to set up a cognitive adaptation algorithm. The motivation of the 

employees and the attitude of the decision makers play an important role in providing 

a safe and healthy working environment. This situation can vary based on sector.This 

study focuses on the perception of analytical solution for preventing occupational 

accidents by using of personal protective equipment (by workers and managers in the 

highway). 

In the first part of the study, the concepts of occupational health and safety were 

discussed. The development of occupational health and safety in Turkey, the 

effective use of personal protective equipment and the reasons of personal protective 

equipment were mentioned.In the second part of the study, the concepts of cargo 

transport, the development of cargo transport in Turkey and the World, cargo 

transportation and the properties of transport which are prohibited were 

discussed.Presentation of the place where the case analyzed, the workflow, the tasks 

and responsibilities of the employees, the used personal protective equipment and 

their characteristics were mentioned in the third part of the dissertation. 

In the last part, it has been done a survey whıch measures the perception of the 

relationship between the employees who carry package, cargo in a facility and the 

attitudes of employers about using the personnel protective equipment and work 

accidents.It was found that the attitude of usage of personnel protective by employee, 

the perception of the relationship between motivation and accident, how employers 

think about the relationship between occupational accidents and PPE usage, how 

their decision reflects as a priority, the link between the institutionalization level and 

usage of personnel protection equipment. 

 

Key words: Safe and healthy working environment,personal protective equipment, 

The environmental risks, occupational diseases 
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1 

1 GĠRĠġ 

Teknolojik geliĢmelerin insan hayatını kolaylaĢtırdığı, toplumsal huzur ve refahı 

artırdığı yaygın bir görüĢ. Bununla birlikte huzur ve katkılarının yanında çevre 

ve yaĢam koĢullarında riskler oluĢturabilecek olasılıkları  da beraberinde 

sunmaktadır. Ortaya konulan her yeni malzeme, ekipman, üretim hatları, tesis 

gibi olgularda yapılacak olan yöntem ve teknikler; insan ve çevre için 

potansiyel tehlikeler oluĢturabilmektedir. Bu anlamda kullanılan çalıĢan iĢ 

sağlığı ve güvenliği, tüm ekipmanların, araçların, üretilen malın, tesisin 

güvenliğinin oluĢturulması konularında iĢ sağlığı ve güvenliği kavramı ortaya 

çıkmaktadır. 

ĠĢ güvenliği; çalıĢanların iĢ veya iĢ organizasyonundan kaynaklı risklere karĢı 

korunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede iĢ sahasında iĢin meydana getirilmesi 

sürecinde meydana gelen risklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi 

için hukuka dayalı alacağı önlemler ve yerine getireceği yükümlülükler olarak 

tanımlandırılabilir. 

ĠĢ sağlığı, iĢ ayrımı yapılmaksızın tüm çalıĢanların fiziksel, zihinsel ve sosyal 

refahlarının mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasını ve bu düzeyde 

kalınmasını;  iĢyeri çalıĢma Ģartlarından ve iĢyeri ortamından kaynaklı 

sağlıklarını kaybetmelerini önleyici tedbirlerin alınmasını ifade eder. Bununla 

birlikte iĢçilerin fiziksel ve biyolojik kapasiteleri göz önünde tutularak uygun 

mesleki ortamlarda çalıĢtırılmalarını hedeflemektedir.  

Bu kavramlar çerçevesinde sağlıklı ve güvenli ortamın oluĢturulması, ortam 

risklerinin kontrolünü, iĢ kazası ve meslek hastalıklarının önlenebilmesini ifade 

etmektedirĠĢ ve iĢ organizasyonundaki  risklerin  kontrol altına alınmasında 

toplu korunma tedbirleri önceliklidir. Fakat risklerin toplu korunmayı 

sağlayacak teknik önlemlerle, iĢ organizasyonlarıyla ya da çalıĢma 

yöntemleriyle önlemediği veya tam olarak sınırlandırılmadığı durumlarda da 

kiĢisel koruyu donanım kullanımı önem ifade etmektedir. Bu anlamda yapılacak 

olan tüm çalıĢmalarda uyum algısının oluĢturulması sağlanmalıdır.Güvenli ve 
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sağlıklı bir çalıĢma ortamının oluĢturulmasında çalıĢanların motivasyonları ve 

yöneticilerinde alınan kararlar konusunda tutumu etkin rol oynamaktadır.Bu 

durum sektörel bazda farklılık gösterebilmektedir. 

1.1 Tezin Amacı 

Bu tez çalıĢmasında çalıĢanların kiĢisel koruyucu donanım kullanma 

konusundaki tutumları, motivasyonları ve kaza ile iliĢkisi konusundaki algıları, 

yöneticilerinde iĢ kazaları ile kkd kullanımı arasındaki bağı nasıl 

konumlandırdığı ve kararlarına ne ölçüde öncelikli olarak yansıdığı; sektörel 

olarak da kurumsallaĢma düzeyi ile kkd kullanımı arasında bağ olup olmadığını 

amaçlamaktadır. 

1.2 Literatür AraĢtırması 

ĠĢ Sağlığı Güvenli Kavramları, kiĢisel koruyucu kullanımın etkinliği, karayolları 

kargo taĢımacılığı, iĢ güvenliği kültürü üzerine ve kiĢisel koruyucu donanım 

kullanımının farkındalığı üzerine yapılan tez çalıĢmaları ,oluĢturulan bilimsel 

makaleler, kongre notları üzerine inceleme yapılmıĢtır.Konu ile ilgili güncel 

mevzuatlar dikkate alınarak yapılan çalıĢmalar incelenmiĢtir. ĠĢ Sağlığı 

Güvenliği Kavramları ve Karayolu Kargo TaĢımacılığı konularına değinen 

değerli kitaplar referans alınmıĢtır. Veri toplama aracı olarak  vaka analizi 

yapmıĢ olduğumuz karayolları kargo taĢımacılığı yapan bir firmanın tesisinde 

çalıĢanlara ve yöneticilerine anket uygulanmıĢtır. Anket verileri SPSS Statistics 

20 programı ile sonuçlar alınıp yorumlanmıĢtır. 
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2 TÜRKĠYE’DE Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ    

Ülkemizde iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalıĢmalara olan ihtiyaç çoğu ülke 

örneğinde olduğu gibi kömür madenciliği ile doğmuĢtur. Ġlk yasal düzenlemeleri 

incelersek; 1865 yılında yayınlanan maden iĢçilerinin sağlığının korunması ve 

çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi konusunda Türk Tarihinde ilk hukuksal 

metin niteliği taĢıdığı değerlendirilen Dilaver PaĢa Nizamnamesidir. Ardından 

1869 yılında yürürlüğe giren Osmanlı Ġmparatorluğu döneminde iĢçilerle ilgili 

ilk kez tedbirlere yer verilen iĢçilerin kendi rızasıyla ve ücretli olarak 

çalıĢtırılacağı öngörülen Maaddin Nizamnamesi olmuĢtur. Maadin 

Nizamnamesi, Dilaver PaĢa Nizamnamesine göre daha kapsamlı ve geliĢtirilmiĢ 

bir uyarlaması olmasına rağmen dönemin iĢverenleri tarafından tanınmamıĢ ve 

çıkarılan kurallar uygulanamamıĢtır. Ardından çıkarılan tüzükler de (Tersanei 

Amiriye ve Mensip ĠĢçilerinin Emeklilikleri Hakkında Tüzük, Hicaz Demir 

Yolu Memur ve Hizmetlerine Hastalık Kaza Hallerinde Yardım Tüzüğü, Askeri 

Fabrikalar Tüzüğü) içeriği bakımından sosyal yardım odaklıdır. 1908‟de 

sendikaların kurulmasına izni verilmiĢtir, fakat sendikalar da iĢ sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili ortaya çıkan problemlere ve çalıĢma koĢullarının 

iyileĢtirilmesi için çözüm konusunda yetersiz kalmıĢtır.  

Osmanlı Ġmparatorluğu dağılma dönemine girdiğinde birçok devlet sanayi ile 

ilgili geliĢmeler yapmakla meĢgul olmuĢtur. Ülkemizde ise bu geliĢmeler, 

dağılmadan kaynaklı iyileĢme sürecine girilmesi ve yeni yönetim Ģeklinin 

uygulamaya konulmasına kadar görülememiĢtir. 

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte her alanda olduğu gibi sanayi alanında da 

yeniden bir sistem oluĢturulmaya baĢlanmıĢtır. Bu dönemde çalıĢma hayatında 

öncelikli hedef ilk olarak göze çarpan olumsuzluklar için çalıĢmaların 

yapılmasıdır.1921‟de151 sayılı Ereğli Havza-i Fahmiye Maden Amelesinin 

Hukukuna müteallik Kanun çıkarılmıĢtır.Bu kanun kömür iĢçilerinin  iĢ 

güvenliği ve çalıĢma koĢulları ile ilgili çıkarılmıĢ ilk yasadır.1924‟de  394 sayılı 

yasa çalıĢanlara hafta tatilini düzenlemesini getirmiĢtir.1926 yılında da 818 
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sayılı Borçlar yasası, iĢ kazası meslek hastalıkları gibi konularda ile ilgili 

hukuki hükümler getirmiĢtir. 

1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile; ülkenin sağlık Ģartlarını 

iyileĢtirme ve milletin sağlığına zarar veren tüm hastalıklar veya  zararlı 

etkenlerle mücadele etme, gelecek neslinde sağlıklı olarak yetiĢebilmesini 

sağlama ve halkın tıbben ve sosyal yönden iyilik halinde olması için çaba 

gösterme iĢleri devletin genel hizmetleri olarak belirtilmiĢtir. 1935 yılında milli 

bayram ve genel tatil günleri hakkındaki yasa yürürlüğe girmiĢ ve 1936 yılında 

yasalaĢan 3008 Sayılı ĠĢ Kanunu ile devam etmiĢtir. 1945 yılında 4792 sayılı 

ĠĢçi Sigortaları Kurumu Yasası getirilmiĢtir. Yasaların uygulamaya 

konulmasıyla birlikte devlet tarafından uygulamaların denetlenebilmesi ve 

yaptırımı konusunda denetleme kurumları kurulmaya baĢlanmıĢtır. (1946 

yılında ÇalıĢma Bakanlığının kurulması) . 

3008 sayılı ĠĢ Yasası 1936 yılında oluĢturulmuĢ olup çoğu ülkenin kanunlarının 

ve çalıĢma örgütlerinin kabul ettiği sözleĢmelerin incelenmesiyle iĢçi-iĢveren 

arasındaki önemli hukuki çerçeveyi hazırlamıĢtır. 1967 yılında 931 sayılı 

yasayla yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte 1971 yılında 1475 sayılı ĠĢ Yasası 

getirilmiĢtir. Bu yasa uzun bir süre yürürlükte kalmıĢtır. Bu  yasa;  birçok tüzük 

ve yönetmelik çıkarılmasına katkı sağlamıĢtır. 1974 yılında yapılan değiĢiklikler 

de 2003 yılına kadar kalıcılığını korumuĢtur. 2003 yılının ikinci döneminde 

4857 sayılı ĠĢ Kanunu getirilmiĢtir. Bu kanun ile iĢ sağlığı ve güvenliği alanına 

yeni bir bakıĢ açısı oluĢturulmuĢtur.  4857 sayılı ĠĢ Kanunu ile birlikte 

ülkemizde iĢ sağlığı ve güvenliği mevzuatı da değiĢmiĢtir. 4857 Sayılı iĢ 

kanunu, halen ülkemizde geçerli olan 6331 sayılı iĢ güvenliği kanunu öncesinde 

uygulamaya konulmuĢtur. 6331 sayılı iĢ kanunun temellerinin oluĢması için 

önem arz eden ve profesyonel anlamda ele alınması için gerekli olan temellerin 

atılmasını sağlayan bir yasadır. 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiĢ olan 6331 

Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yasası, çalıĢanlar, iĢverenler ve iĢyerleri için 

çeĢitli yükümlülükleri beraberinde getirmiĢtir. 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği Yasasının getirdiği yeniliklerden ilki kapsam maddesi ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 6331 sayılı yasanın kamu ve özel sektöre ait olan tüm iĢlere 

ve iĢyerlerine, iĢverenlere ve vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak 

üzere tüm çalıĢanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacağı 
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belirtilmiĢtir. Özet olarak, herhangi bir sektör ayrımı olmadan bir ve daha fazla 

çalıĢan olan kamu ve özel bütün iĢyerleri ve tüm çalıĢanlar yasa kapsamındadır.  
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3 KĠġĠSEL KORUYUCU DONANIM 

ĠĢveren, iĢ yerinde ve iĢ organizasyonunda çalıĢanını gözetme borcu kapsamında 

gerekli tedbirleri sağlayıp güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamakla yükümlü 

bulunmaktadır. ÇalıĢan ise, iĢ ve iĢ organizasyonunda iĢ sağlığı güvenliği 

mevzuatı çerçevesinde, eğitim ve bilgilendirme, çalıĢmaktan kaçınma, iĢ 

sözleĢmesi feshi gibi haklara bulunmakla ve iĢ sağlığı güvenliği açısından 

oluĢturulan her türlü tedbir ve önleme uymakla yükümlüdürler. Bu 

yükümlülüklerden biri de kiĢisel koruyucu donanım kullanımıdır.  

KiĢisel koruyucu donanım: ÇalıĢanı iĢyeri ve iĢ organizasyonundan 

kaynaklanacak sağlık ve güvenliği olumsuz etkileyen bir ya da daha fazla riske 

karĢı korumayı amaçlayan, çalıĢan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu 

amaca uygun olarak tasarımlanmıĢ tüm ekipmanları ifade etmektedir.  

KiĢisel koruyucu donanımlar iĢ ve iĢ organizasyonunda toplu korumanın 

sağlanamadığı ya da yetersiz kaldığı durumlarda ön plana çıkmaktadır. 

KKD‟lerin özellikleri, uygulama alanları konusunda birtakım usul ve esaslar 

mevcuttur. Yapılan iĢ organizasyonuna ve iĢ sahasına göre kullanılan koruyucu 

ekipmanlar değiĢiklik göstermektedir. 

3.1 KiĢisel Koruyucu Donanımlarının Etkin Kullanımı ve Seçimi 

KiĢisel Koruyucu Donanımların etkin kullanımı çalıĢılan ortamda ve iĢ 

organizasyonunda ihtiyaçların doğru tespit edilebilmesi, çalıĢanı riskten en 

yüksek seviyede koruyabilecek durumları göz önünde bulundurularak 

sağlanabilir. Bu anlamda kiĢisel koruyucu malzemelerin çalıĢsan fizyolojisine 

uygunluğu, ekipmandan kaynaklı artı bir risk unsurunun oluĢmaması için 

kullanacak olan çalıĢana eğitim verilmesi ve onayının alınması gerekmektedir. 

KiĢisel koruyucu ekipman seçiminde önemli unsurlardan biride standartlara 

uygunluğunun olmasıdır. 
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KiĢisel koruyucu malzeme CE uygunluk iĢaretine sahip olması gerekmektedir. 

CE uygunluk iĢaretini taĢımayan ürünler standart dıĢı olarak kabul edildiğinden 

kullanımı uygun değildir. Risk dereceleri kapsamında kiĢisel koruyucu 

donanımlar kullanım alanlarına göre kategorize edilmiĢlerdir. Koruyucu 

ekipman satın alınmasında kategorilere göre ve özellikle hedef organ, çalıĢma 

ortamının olası riskleri göz önüne alınmalıdır. ÇalıĢma ortamı risk örnekleri;  

 Kimyasal maruziyet - sunuk kalmak (aĢındırıcı, zehirli, tahriĢ edici vb.) 

  Sıcak veya soğuk ısı dereceleri - çevresel veya yanıklar veya donmaya neden 

olan teçhizat 

 Termal riskler (sıcak, soğuk, erimiĢ maddelerin sıçraması, alev...), 

 Zararlı tozlar, mistler veya dumanlar, 

  IĢık (optikle ilgili) radyasyon, örneğin; kaynak, taĢlama, kesme, ultraviyole, 

radyoaktif vb. 

  Delinme veya kesilmeye neden keskin nesneler, 

  DüĢen veya damlayan nesneler (maddeler), 

  Fırlayan parçacıklar, 

 SıkıĢtırma, çarpma veya diğer vurmalarla sonuçlanan teçhizatların hareketli 

parçaları, prosesler (iĢlemler) veya kiĢiler, 

 Vücudun herhangi bir parçasını ezen, saçları yakalayan veya sarkan (bol) 

giysileri kapan dönen, sıkıĢtıran veya kapan nesneler, 

 Elektriksel tehlikeler: Teçhizat, teller veya fiĢler, 

  ĠĢyeri alanlarının kullanım parçaları ve diğer meslektaĢların yerleri, 

  Biyolojik riskler (allerji, tahriĢ, patojenler ...), 

 Özel iĢ prosesleri, 

 Önceki iĢ kazalarının incelenmesinin sonuçları vb. 
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4 KARAYOLUYLA GERÇEKLEġTĠRĠLEN KARGO TAġIMACILIK 

FAALĠYETLERĠ   

Bu bölümde kargo kavramı, kargo taĢımacılığı ve kargo taĢımacılığında 

sınırlamalar ve genel faaliyet ile ilgili temel kavramlara yer verilecek, Dünya‟da 

ve Türkiye‟de kargo taĢımacılık sektörü geliĢiminden bahsedilecektir.  

4.1 Tanımlar 

Kargo: Parçada en fazla 100 kilogramı geçmeyecek Ģekilde olan genellikle 

ambalaj ve kap içerisinde olan küçük boyutlu koli, dosya, doküman, paket, 

sandık gibi kap içinde parça eĢyalar olarak tanımlanmaktadır.  

Kargo TaĢımacılığı: Günlük bazda bireysel ve kurumsal müĢterilerden toplanan 

paketlerin, sistemleri dahilinde mümkün olan en hızlı ve güvenli Ģekilde 

alıcısına teslim edilmesine yönelik, var olan kaynakların etkin planlanması ve 

kullanımı olarak tanımlanmaktır. 

Kargo ĠĢletmecisi: Bağımsız bir iĢyerini kullanma hakkına sahip olan ve 

kargoyu teslim alarak kısa sürede gönderilene ulaĢtırmak amacıyla kendi 

gözetimi ve denetimi altında yükleme, boĢaltma, depolama, istifleme, aktarma 

ve gönderilene teslim etme gibi hizmetleri sağlayan, taĢımayı yapan ya da 

yaptıran ve bununla ilgili süreçte doğacak olan tüm sorumlulukları üstlenen kiĢi 

ya da kurumdur. Kargo iĢletme faaliyetleri için gerçekleĢtiği coğrafi alana göre 

verilen M türü yetki belgesine sahip olunması gerekmektedir. Ġl içi  kargo 

iĢletmeciliği (M1), yurt içi kargo iĢletmeciliği (M2) ve uluslararası ve yurt içi 

kargo iĢletmeciliği (M3) olmak üzere üç türü mevcuttur. Tesislerde yükleme 

boĢaltma aktarma gibi birtakım  iĢlemler yapılıyorsa ve acente, komisyoncu, 

organizatörler gibi birimler faaliyet gösteriyorsa T3 belgesi alınması 

gerekmektedir. 
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4.2 Kargo TaĢımacılığında Sınırlamalar ve Genel Faaliyet Alanları 

Kargo taĢımacılığında çalıĢanların iĢ güvenliğini korumak ve taĢınan kargonun 

diğer kargolara taĢıma sırasında zarar verebileceğinden, gönderim sırasında 

ticareti yasak olan maddelerin taĢınmasının suç teĢkil etmesinden dolayı kargo 

gönderilerine birtakım sınırlamalar bulunmaktadır. 

4.2.1 Kargo iĢletmelerinde çalıĢanların güvenliği açısından ve kanunen yasak 

olan ürünleri genel olarak belirtmemiz gerekirse; 

 Ġnsan sağlığını ve çevreyi tehlikeye sokabilecek gönderilere zarar verebilecek 

parlayıcı, yanıcı, patlayıcı, zehirli ve tehlikeli kimyasal maddeler 

 Yasalar tarafından taĢınması yasak olan malzemeler, 

 Bozulabilecek, dökülebilecek ya da kokusu rahatsızlık veren, bozulabilecek 

gıda maddeleri,  ham deri ürünleri 

 Uç kısımları kaplanmamıĢ, korumasız sivri uçlu, delici gönderiler 

 Kıymetli evraklar, ziynet eĢyaları, altın, döviz, nakit para gibi özellikteki 

gönderiler 

 Barkot basılmamıĢ üzerine normal kalemle kodlama yapılmıĢ gönderiler 

 AmbalajlanmamıĢ açık gönderiler 

 Ambalajının açılması ve dağılma ihtimali nedeniyle kırılabilecek ve diğer 

gönderilere zarar verebilecek malzemeler 

 Yasak yayınlar, kaçak sigara ve tütün, örgütsel dokümanlar, afyon, morfin 

gibi uyuĢturucu maddeler, pornografi dergileri ve havai fiĢek gibi tehlikeli 

materyaller 

 Zehirli Atıklar 

 Canlı ve kurutulmuĢ olan böcek, bitki, hayvanlar da taĢınması 

 Ayrıca uluslararası gönderilerde karĢı ülkenin belirlemiĢ olduğu bir takım 

standartlar bulunmaktadır. Gönderilecek ülkenin belirlediği Standartlara 

uymayan gönderiler 

 Organ ve cenaze 
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4.2.2. Kargo Ģirketlerinin genel faaliyet alanlarından bahsedecek olursak; 

 Tek parça ve 100 kilogramlık limit ağırlığı geçmemesi Ģartıyla ambalaj ya da 

kap içerisinde bulunan gönderiler 

 Dökülme riski olmayan uygun sağlam orijinal kabında bulunan sıvılar, 

 Vanaları çıkarılmıĢ boĢ gaz tüpleri, 

 Kanunen yasaklanmıĢ olan uyuĢturucuların haricinde uygun ambalajında ilaç 

ve benzeri türden malzemeler, 

 Deodorantlar, parfüm ve losyon, 

 Uygun ambalajlanmıĢ araç parçaları, 

 En fazla 50 kg olacak Ģekilde ve uygun ambalajlanmıĢ çivi, vida, zincir 

 Kargo olarak taĢınmasında hasar riski olabilecek cam, sanat eseri porselen, 

elektronik cihazlar, kuru gıdalar, sanat eseri vb. gibi malzemelerin gönderici 

tarafından hasar sorumluluğu üstlenilmesi ve tazmin bedeli istemeyeceğine 

dair imzalanıp taĢıyıcı firmaya verilen sorumluluk belgesiyle 

taĢınabilmektedir. 

 Bazı özel ambalaj standartlarıyla, diğer kargolara zarar verme ihtimali 

ortadan kaldırılma durumu özel ambalajla taĢınabilecek kargo kavramını 

ortaya çıkarmıĢtır. 

Sonuç olarak; Karayolları TaĢıma Kanunu ve Karayolları TaĢıma 

Yönetmeliği'nde taĢınabilir kargo özellikleri ile ilgili ayrıntılı bir bilgilendirme 

olmaması nedeniyle kargo taĢımacılığı yapan firmalarda sistemleri dahilinde 

farklı uygulamalara rastlanılmaktadır. 

4.3 Türkiye’de ve Dünyada Kargo TaĢımacılığı GeliĢimi 

Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası, ekonomik zenginleĢme tüketim artıĢı beraberinde 

getirerek lojistik-dağıtım-kurye taĢımacılığı iĢletmelerine olan talebi 

arttırmıĢtır. Kurye taĢımacılığında önde gelen firmalarından TNT 1947 yılında 

DHL 1969 yılında, FDX 1973 yılında kurulmuĢtur.1970′li yıllardan itibaren 

dünya da ulaĢım sektörü etkin bir biçimde büyüyüp pazar payını artırıp 

yatırımlarını hızlandırırken, kargo taĢımacılığı da sektörün içinden sıyrılarak 
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kendi iĢleyiĢ sistemini oluĢturmuĢtur. Dünyada kargo taĢımacılığında yaĢanan 

bu geliĢmeler Türkiye‟ye de yansımıĢtır. Özellikle 1950′li yıllardan itibaren 

üretim teknolojilerindeki geliĢmelerle birlikte üretim miktarlarının artması, 

ulaĢım sektörünün de hızla geliĢip büyümesine neden olmuĢtur. Böylelikle 

iĢletmelerin farklı pazarlara hizmet sunma arzuları da sektörel geliĢimi ivme 

kazanmıĢtır. GeliĢen ekonomik durumlar, birtakım dıĢ ticaret teĢvik politikaları, 

firmaların stoksuz veya az stokla çalıĢma istekleri, uluslararası çalıĢma istekleri, 

Gümrük Birliği çalıĢmaları ve özelleĢtirme politikaları, insan ve mal hareketinin 

fazlalaĢması eĢliğinde hızlı bir büyüme trendi yakalanmıĢtır,Kargo taĢımacılığı 

konusunda da Avrupa uygulamalarının örnek alınması birlikte 1980li yıllarda 

geleneksel büyük çaplı yük taĢımacılığı yerine alternatif olan daha küçük çaplı 

olan parsiyel taĢımacılığa diğer bir deyiĢle kargo taĢımacılığına yönelerek, yeni 

bir sisteme geçilmiĢtir ve ilk kargo Ģirketi iki Ģube ile çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 

Dünyadaki benzer uygulamalara paralel bir biçimde hizmetlerini çeĢitlendiren 

ve uzmanlaĢtıran kargo sektörü, 2000li yılların baĢına gelindiğinde, yerli ve 

uluslararası Ģirketlerle iĢbirliğine giden, hizmetlerinin kalitesini sürekli artıran, 

dinamik bir sektör haline gelmeyi baĢarmıĢtır. 
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5 VAKA ĠNCELEMESĠ 

Bu bölümde vaka olarak karayolu kargo taĢımacılığı yapan bir firmanın aktarma 

tesisi incelenmiĢtir. Seçilen firmanın aktarma tesisinin yapısı, özellikleri,  iĢ 

akıĢı, çalıĢanların görev tanımları ve tesis içinde kullanmıĢ oldukları kiĢisel 

koruyucu donanımlar ve özellikleri tanımlanmıĢtır. 

5.1 Tesisin Tanıtılması 

5.1.1 Aktarma Merkezinin Yapısı, Faaliyetleri 

15.000 m2 alana kurulu, 3 adet çelik konstrüksiyon yapıda operasyon binası ve 

1 adet 5 katlı betonarme idari bina bulunmaktadır. Ayrıca 5.000 m2 açık otopark 

alanına sahiptir. Lojistik firması kendi kadrosunda 480 mavi yaka çalıĢanı, 28 

beyaz yaka çalıĢanı ve alt yüklenici olarak ta 110 çalıĢanı bulunmaktadır. 

Ġstanbul‟ un trafik yapısı da düĢünülerek Havalimanı, E-5 ve E-6 karayollarının 

kesiĢim noktasında konumlandırılmıĢ aynı zaman da 3 boğaz köprüsüne de direk 

olarak bağlanmaktadır. 

ġehirlerarası lojistikte 26 büyük araç, Ģehir içi lojistikte 80 küçük araç ve ilave 

olarak büyük araç kiralama yoluyla taĢıma yapılmaktadır.  

Yurtiçi ve YurtdıĢı paket gönderilerinin yapılmakta olduğu aktarma merkezinde, 

günlük ortalama 150.000 adet paket taĢınmaktadır. 

5.1.2 Aktarma Merkezinde ĠĢ AkıĢı ve Bölümler 

 

ġekil 5.1: ĠĢ AkıĢ ġeması 
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ġekil 5.1‟de ürün gönderme türünden alıcıya ulaĢıma kadar geçen iĢ akıĢına yer 

verilmiĢtir.Aktarma merkezindeki faaliyette departmanlara ayrılarak 

anlatılmıĢtır. 

Aktarma Merkezi, 11 departmandan oluĢmaktadır. Bunlar Pre-load, Sunrise, 

Twilight, Hold Cage, Small Sort, Bina Bakım Onarım, Acente Yönetimi, Araç 

Takip Bölümü, Araç Kademe Bölümü, Yurtiçi Nakliye ve Teknoloji 

departmanlarıdır. 

 Pre-Load Bölümü, operasyonuna gece baĢlamakta ve kurye dağıtım 

personelin mesaiye baĢlamasıyla pre-load operasyonu tamamlamaktadır. 

ġehir içi gönderiler elleçleme ve sort süreçleri sonrası teslimat yapılacak 

bölgelere ayrılmaktadır. Araçların yüklenerek dağıtıma çıkarılmasıyla 

operasyon sonlandırılmaktadır. 

 Sunrise Bölümü, Pre-Load operasyonu sonrasında kalan paketlerin 

istiflenmesi, iade paketlerin elleçlenmesi, araçlara yüklenmesi ve sevk 

edilmesiyle devam eder. Gün içerisinde gelen araçların karĢılanması ve 

inbound hattına boĢaltılması iĢleriyle tamamlanmaktadır.  

 Twilight Bölümü, Ģehirlerarası paketlerin sek edilmesi, Ģehir içi 

paketlerin ayrıĢtırılarak pre-load operasyonu için istiflenmesine kadar 

geçen süreci yönetir. ġehir içi ve Ģehirlerarası toplanan paketler Twilight 

bölümü tarafından elleçleme ve sort süreçleri sonrası teslimat yapılacak 

bölgelere ayrılmaktadır. ġehir içi paketlerin tesiste depolanması ve 

Ģehirlerarası paketlerin araçlara yüklenerek yurtiçi dağıtıma 

çıkarılmasıyla operasyon süreci tamamlanmaktadır.  

 Hold Cage bölümü, taĢınma esnasında hasarlanan paketlerin veya 

üzerinde adres bilgisi hatalı/eksik veya hiç bilgi olmayan paketlerin 

akıbetini araĢtırmak ve sonuçlandırmak iĢlerini yürütmektedir. Hasarlı 

gönderileri tekrar paketlenmekte, eksik veya hatalı bilgiler gönderici ile 

görüĢülerek tamamlanıp tekrar operasyona dahil edilmektedir.  

 Small Sort bölümü, koli dıĢındaki dosya Ģeklinde olan küçük paketlerin 

elleçlenmesi ve sort süreçleri sonrası teslimat yapılacak bölgelere 

ayrılmaktadır. 
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 Bina Bakım Onarım, bina ve demirbaĢların her türlü bakım-

onarımlarını, yeni ekipman alımlarını yapmak veya yaptırmaktadır. 

 Acente Yönetimi, acente olarak hizmet vermekte olan firmaların iĢleyiĢ 

ve hakediĢ süreçlerini yürütmektedir. 

 Araç Takip Bölümü, tüm araçların bakım ve onarım kayıtlarını, arıza 

takibi ve araç planlama süreçlerini yürütmektedir.  

 Araç Kademe Bölümü, araçların planlı veya plansız bakımları ile 

hasarlı araçların tamir iĢlerini yürütmektedir.  

 Yurtiçi Nakliye, ġehirlerarası taĢımacılığın sevk ve koordinasyonu takip 

etmektedir. 

 Teknoloji Bölümü, teknolojik alt yapı ve cihazların hardware ve 

software ihtiyaç ve geliĢtirme süreçlerini takip etmektedir.  

Aktarma merkezinde gelen ve giden kargonun taĢıt araçlarına bölgelerine göre 

dağıtımının yapıldığı bant sisteminde ilerleyen teknolojiden yararlanılmıĢtır. 

Yüksek teknolojinin uygulamalarını aĢamalı olarak kullanmakta olan bu tür bant 

sistemlerine yaklaĢarak aktarmaları yapan taĢıt araçlarının nasıl olacağı ve 

yürüyen bantta nasıl ve ne kadar yaklaĢabilecekleri detaylı bir Ģekilde takip 

edilmektedir. Bantların kullanılacağı alanlar içinde birimler inĢa edilmektedir. 

ĠĢ Sağlığı Güvenliği Yasası Kapsamında aktarma merkezinde çalıĢanların 

çalıĢtıkları yerine getirdikleri faaliyetler çerçevesinde fiziksel çalıĢma 

koĢullarının iyileĢtirilmesi için çalıĢmalar yapılmaktadır.  

5.1.3 Aktarma Merkezinde ÇalıĢanların Görev Tanımları ve Görevi 

Esnasında Muhtemel OluĢabilecek Risk Unsurları 

 Yüklemeci: Inbound hattında gelen paketleri indirmek ve outbound 

hattında sort edilen paketleri yüklemekle görevlidir. Aynı zamanda 

paketlerin konveyör hattında doğru destinasyonlara yönlendirir, hacim ve 

ağırlık ölçülerini alır. Kuleci, kart okutmacı, alt kadro tek görev ünvanı 

altında toplanmıĢtır. Vücut hareketleri nedeniyle oluĢacak muhtemel 

riskler ve ekipmanlar kaynaklı riskler bulunmaktadır.  
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 Yüklemecilerde Kullanılan KKD’ler; Yalıtkan Eldiven, kompozit 

burunlu ayakkabı, darbe emici Ģapka(baret Ģapka) Refrektörlü mevsimsel 

iĢ kıyafeti, bulundukları departman göre kulaklıkta kullanırlar (gürültü 

motorlar sort cihazlarından kaynaklıdır).  

 Kaynakçı: Konveyör bant sistemlerinin PMI (firma standardında 

uygulanan aylık,4 aylık ve senelik bakım )ve CMI (firma standardında 

ilgili departmanlardan gelen bildirim formu ile gelen aksaklıkların 

bakımı ) bakımlarını yaparlar küçük kaynak ve kesme, taĢlama 

iĢlemlerini yapmaktadırlar, kaynak iĢlemlerinde elektrikli ark kaynağı 

kullanılmaktadır. ĠĢ durumuna göre rutil ve bazik elektrot kullanımı 

vardır. Vücut bölümlerinde kesik yanma uzuv kayıpları, elektrik 

çarpması gibi vb. riskler mevcut. 

 Kaynakçılarda Kullanılan KKD'ler: TaĢlama gözlüğü, kaynak gözlüğü, 

kaynak maskesi, kulaklık, refrektörlü mevsimsel iĢ kıyafeti, darbe emici 

Ģapka (baret Ģapka), kaynak eldiveni, kompozit burunlu ayakkabı, baĢ 

bantlı kulaklık 

 Elektrik Teknisyeni: Konveyör bant panoları aydınlatma panelleri, 

aydınlatma kompanzasyon panolarında 220 v altında iĢ yapmaktadırlar. 

Aynı zamanda konveyör PMI ve CMI bakımlarına da destek 

vermektedirler. Elektrik aksamından kaynaklı risklerle birlikte, bakım 

sırasında mekanik aksamalarda oluĢacak kaza riskleri de mevcuttur. 

 Elektrik Teknisyenlerinde Kullanılan KKD'ler: Yalıtkan Eldiven, 

Kompozit burunlu ayakkabı, Refrektörlü mevsimsel iĢ kıyafeti, darbe 

emici Ģapka. 

 Oto yıkamacı: Araçların temizliğinden sorumludur. Suyla ve deterjan ile 

deterjanla teması söz konusudur. Fiziksel rahatsızlıklarının yanında, 

kullanıĢ olduğu kimyasal temizlik maddesinin de riskleri mevcuttur.  

 Oto Yıkamacılarda Kullanılan KKD'ler: Yağmurluk, eldiven, çizme. 

 Yönetici: Ġdare eden müdür, Ģef, uzman, operasyon yöneticisi, bölge 

müdürü, aktarma müdürü, takım lideri, yönetmen gibi benzer unvanlarla 

görev yapan kiĢilerdir. Ofis içinde bulunan çalıĢanlar için ergonomik 

riskler mevcuttur. 
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5.1.4 Tesiste Kullanılan KiĢisel Koruyucu Donanımlar 

 Darbe Emici ġapka; Baretli Ģapka olarak da adlandırabileceğimiz 

malzeme baĢ koruyucuları çeĢidine girmektedir. CE EN-812:2001 

standartlarına sahiptir. Ġç malzemesi köpükten yastıklı olmakla birlikte iç 

kabuğu yüksek yoğunluklu polietilen içermektedir. Kafa ölçüsüne göre 

ayarlanabilmektedir. ġapkada havalandırma kısımları mevcuttur. Diğer 

koruyucu malzemelerin (kulaklık, gözlük, maske vb.) kullanımıyla uyum 

sağlayabilmektedir. Baretli Ģapka, çalıĢanı ufak çaplı kafayı çarpma, 

kesikler, sıyrıklar, minimal düzeyde risk taĢıyan bölgelerde korumak 

amaçlı kullanılmaktadır. Hafif bir üründür.ġekil 5.2‟degösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.2: Darbe Emici ġapka 

 Kompozit Burunlu ĠĢ Ayakkabısı: Ayak koruyucu çeĢitlerinden kompozit 

burunlu iĢ ayakkabısı EN 20345:2013 standardına sahiptir. ÇalıĢanlar 

yaz ve kıĢ dönemine ait iki farklı model giymektedirler. Ayakkabının 

belirli bölgelerinde refrektörlü malzeme kullanılmıĢtır. Ayakkabı ön 

kısmının sert malzemeden üretilmesi malzeme düĢme riskinde koruma 

görevi sağlarken dıĢ ve taban yapısında çivi batmaları, kaymayı önleme 

gibi özellikleri mevcuttur. Ayakkabıda bulunan S1 kodu, antistatik 

özellikte olması (vücuttaki elektrik yükünü tabana iletme özelliğiyle 

elektrostatik yüklenmenin aktarımı ), yağa karĢı dayanıklı tabanı ve Ģok 

emici topuk bölgesini (ayakta süspansiyon sağlayarak konforunun 

sağlanması ) tanımlamaktadır. Sahip olduğu standart kodunca da 200 

joule darbe ve 15000 newton baskı direncine sahiptir. Antibakteriyel 

özelliğinin olması nedeniyle ayakta oluĢabilecek mantar, bakteri, koku 

vb. risklere karĢıda direnç sağlamaktadır. ġekil 5.3‟te gösterilmiĢtir. 
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ġekil 5.3: Kompozit Burunlu Ayakkabı  

 Nitril Eldiven: El koruyucu çeĢitlerinden olan nitril eldiven tesiste  iĢ 

organizasyonunda farklılık olmamak koĢuluyla tüm çalıĢanlar tarafından 

kullanılmaktadır. CE EN 388 EN 428 standardını taĢımaktadır. Eldivenin 

avuç kısmında bulunan nitril malzemesi aĢınmalara ve sürtünmelere, 

delinmelere, yırtılmalara karĢı belirli bir düzeyde koruma  sağlarken, 

yağlı ya da kimyasal bulaĢma ihtimali olabilecek malzemelerin avuç 

içinden deriye temasını önlemektedir. Koruyucu eldiven eli tam 

kavraması nedeniyle kullanımı sırasında çalıĢana kolaylık sağlamaktadır.  

ġekil 5.4‟te gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.4: Nitril Eldiven 

 Mekanik Risklere KarĢı Koruyucu Eldiven: Daha çok kademe 

çalıĢanlarının hassas ayar ve mekanik iĢlerde kullanmıĢ olduğu eldiven 

çeĢididir. Çapraz kirlenme riskini önler. CE EN 388 3131 standardı 

dahilinde kesik, aĢınma ,delinme, yırtılma gibi mekanik etkilere iliĢkin 

dirençleri bulunmaktadır. ĠĢ organizasyonuna uygun eldiven seçiminde 
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bu standardın performans değerleri kullanılmaktadır.  ġekil 5.5‟te 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.5: Mekanik Etkilere KarĢı Dayanıklı Eldiven 

 PVC Kaplamalı Kimyasal Dayanıklı Eldiven: Kademe bölümünde 

parça yıkama makinesinde kullanılan uzun, pvc kaplı kimyasallara karĢı 

dayanıklı eldivendir. Yıpranmalara karĢı yüksek direnci bulunmaktadır. 

EN 374 standardına göre üretilmiĢtir. Bu standart çerçevesinde 

kimyasallara dayanıklılık ve mikroorganizmalara karĢı sızdırmazlık 

testleri sonucundaki maksimum duyarlılıkları tespit edilmiĢtir.  ġekil 

5.6‟da gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.6: PVC Kaplamalı Kimyasal Dayanıklı Eldiven 

 Kaynak Eldiveni: Kademe departmanında ve kaynakçılar tarafından 
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kullanılmaktadır. Ağır kaynak iĢlerinde kullanılan eldivenin iç kısmı 

polar astar, karbon kökenli çok sağlam liflerden oluĢan iplikle dikiĢe 

sahip olurken,1.sınıf sığır derisinden üretilmiĢtir. Kaynak sırasında 

meydana gelen sıçramalara karĢı koruma sağlamaktadır. EN 388-407 

standardına uygunluğu  test edilmiĢtir. ġekil 5.7'de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.7: Kaynak Eldiveni 

 BaĢ Bantlı Kulaklık: Kulak koruyucu donanım çeĢitlerinden biri olan 

baĢ bantlı kulaklık EN 352 standardı dahilinde olup gürültü seviyesini 

düĢürme sınırı 31 dbdir. Tesis ortamında çekiç, matkap ve ya makine 

çalıĢtırılan ortamlarda, standart ortam desibelinin üstünde kalan 

bölümlerde kullanılmaktadır. Kulak halkaları kısımları sıvı köpük 

malzeme ile üretildiğinden dolayı uzun süre kullanımlarda çalıĢanı 

rahatsız etmemektedir. ġekil 5.8‟de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 5.8: BaĢ Bantlı Kulaklık 

 Koruyucu Gözlük: Polikarbonat malzemesinden üretilmiĢ olan 

koruyucu gözlük sağlamlığı ve hafifliği ile avantaj sağlamaktadır. Diğer 

koruyucu ekipmanlarla kullanım uyumluluğu bulunmaktadır. UV‟ ye 

karĢı koruma seviyesi üst derecelerdedir. EN 166:2001 standardındadır. 

ÇalıĢma esnasında buğulanma ve çizilmeye karsın bir kaplama 

bulunmaktadır. ġekil 5.9‟da gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.9: Koruyucu Gözlük 

 TaĢlama Gözlüğü: Kademe ve kaynakçılar tarafından kullanılmaktadır 
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Buğu yapmayan malzemeden üretilmiĢ olan ventilli  Ģeffaf koruyucu 

gözlük çeĢididir. TaĢlama iĢleminde kullanılmaktadır. Bu özelliği ile 

hava Ģartlarına uyum sağlayabilir. CE-EN 166 standardındadır. ġekil 

5.10‟da gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.10: TaĢlama Gözlüğü  

 Kaynak Maskesi: Tesiste Gazaltı ve TIG kaynağında kullanılmaktadır. 

Kararma ve aydınlanma hassasiyetine sahiptir. Böylelikle standart cam 

yerine elektronik filtre kullanılarak kaynak iĢlemi kolaylaĢtırılmaktadır. 

GüneĢ enerjisiyle çalıĢtırılmaktadır. UV ve kızılötesi ıĢınlara karĢı 

yüksek korumaya sahiptir. Kademe departmanı tarafından 

kullanılmaktadır. Ayarlanabilir özelliktedir. Malzemesi poliüretandan 

yapıldığı için darbelere karĢı dayanıklıdır.ġekil 5.11‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.11: Kaynak Maskesi 
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 El Kaynak Maskesi: Plastik saplı fiber özellikli olan kaynak maskesidir. 

Genellikle kaynakçılar küçük çaplı kaynak iĢlerinde bu maskeyi 

kullanmaktadırlar.ġekil 5.12‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.12: El Kaynak Maskesi 

 Bel Tipi Emniyet Kemeri: Kullanımı tek baĢına düĢmeyi engelleme 

konusunda önleyici değildir. Bu yüzden bağlama ipleri, Ģok önleyici ve 

paraĢüt tipi emniyet kemer ile kullanılmalıdır. EN 358 standartlarındadır. 

Sabit ya da ayarlanabilir bağlama ipleri kullanılmaktadır. ÇalıĢanın riskli 

bölgelerde çalıĢırken bölgeyle bağlantısını sağlamaktadır.ġekil 5.13‟de 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.13: Bel Tipi Emniyet Kemeri 
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 Kaynakçı Önlüğü: Belden bağlamalı yarma deriden üretilmiĢtir. Askılı 

tip belden bağlamalı kaynakçılar ve kademe personeli tarafından 

kullanılmaktadır.ġekil 5.14‟gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.14: Kaynakçı Önlüğü 

 Refrektörlü ĠĢ Kıyafetleri: Tesiste farklı görevlendirmeler de olsa 

neredeyse personelin giymiĢ olduğu kıyafetlerin tamamı refrektörlü iĢ 

kıyafetinden oluĢmaktadır. Refrektörlü montlar, yelekler, pantalonlar, 

tulumlar vb. Bu durumda karanlık çalıĢma ortamında kıyafetlerdeki 

parlama görünmeyi sağlamaktadır.ġekil 5.15‟te gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 5.15: Refrektörlü ĠĢ Kıyafeti 
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6 ARAġTIRMANIN SONUÇLARI VE BULGULARIN 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

6.1 Kullanılan Materyal Ve Yöntem 

Bu çalıĢma  Ġstanbul-Avrupa Yakası bölgesinde karayolu kargo taĢımacılığı 

yapan kadrosunda 480 mavi yaka çalıĢanı, 28 beyaz yaka çalıĢanı ve alt 

yüklenici olarak ta 110 çalıĢanı bulunan firmanın  161 (mavi yaka ve alt 

yüklenici ) çalıĢanına ve 22 yöneticisine anket Ģeklinde uygulanmıĢtır(Ek -1). 

Anket çalıĢması sırasında   sorulara rahat cevap verme ve soruların 

güvenilirliğinin artmasını sağlanası adına   kimliklerini belirtecek bir soru 

yöneltilmemiĢtir. Anket sonuçları SPSS Ġstatistiksel Paket Programında Ki -Kare 

testi yapılarak değerlendirmeye alınmıĢtır.Tez çalıĢma sorularının 

güvenilirliğini ölçmek için soru gruplarının Cronbach Alpha(α) istatistiğine 

bakılmıĢtır.Cronbach alpha değerinin 0,7‟den büyük olması anketin 

güvenilirliğine dair önemli bir iĢarettir.Tez çalıĢmasında da bu değer yaklaĢık 

olarak 0,7 hesaplanmıĢtır (yöneticiler 0,7 -  çalıĢanlar 0,71) . 

6.2 ÇalıĢanlara Ait Anket ÇalıĢmasının Sonuçları ve Değerlendirilmesi 

 ÇalıĢanlara vardiya saatleri sorulmuĢ olup dağılımlar ġekil-6.1‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.1: ÇalıĢanların  Vardiya ÇalıĢma Saat Aralıkları 
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ġekil 6.1‟de ankete katılan 161 çalıĢanın %28‟inin (45 kiĢi )01:00-09:00 

vardiyasında ,% 24,8‟inin 08:45-18:45 vardiyasında (40 kiĢi) ,%46,6 sinın 16:00-

01:00 vardiyasında (75 kiĢi ) olduğu belirlenmiĢ olup  %0,6‟lık dilim (1 kiĢi) ise bu 

soruyu cevapsız bıraktığı tespit edilmiĢtir. 

 ÇalıĢanlara tesiste yapmıĢ oldukları iĢi kaç yıldır yaptıkları sorulmuĢ 

olup ġekil 6.2‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.2: ÇalıĢanların Tesisteki Mesleğini Yapma Süreleri Dağılımı 

ġekil 6.2‟de ankete katılan 161 çalıĢanın %15,5‟inin 0-6 ay aralığında  (25 kiĢi ) 

,% 15,5‟inin 6 ay-2 yıl arasında (25 kiĢi ),%9,3nün  3-5 yıl arasında (15 kiĢi) 

,%41,6‟sının  6-10 yıl arasında (67 kiĢi ), %17,4‟nün 11 yıl ve daha fazla 

mesleki deneyime (28 kiĢi) sahip olduğu belirlenmiĢ olup   %0,6‟lık dilim (1 

kiĢi) ise bu soruyu cevapsız bıraktığı tespit edilmiĢtir.5 yıl  üzeri mesleki 

deneyime sahip çalıĢan oranı %59  (95kiĢi) olan kısım tecrübeli personel 

sayısının diğer deneyim aralıklarına göre fazla olduğunu göstermektedir.   

 ÇalıĢanlara yaĢları sorulmuĢ olup dağılımlar ġekil-6.3‟de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6.3: ÇalıĢanların YaĢ Aralıkları ve  Dağılımı 

ġekil 6.3‟te görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın %13,7 si 18-25 yaĢ 

aralığında (22 kiĢi) ,%24,2 si 26-35 yaĢ aralığında (39 kiĢi) ,%29,2 si 36-46 yaĢ 

aralığında(47 kiĢi) ,%31,7si 47 yaĢ ve üzerinde (51 kiĢi) olup %1,2‟lik dilimin 

(2kiĢi) soruyu cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir. Genele bakıldığında 36 yaĢ üstü 

çalıĢanların genç çalıĢanlardan daha fazla olduğu görünmektedir.  

 ÇalıĢanlara eğitim durumları  sorulmuĢ olup dağılımlar ġekil-4 de 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.4: ÇalıĢanların Eğitim Durumları Dağılımı 

ġekil 6.4‟te görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın %4,3 „ünün okur 

yazarlığı yoktur (7 kiĢi) ,%49,2 si (80 kiĢi ) ilkokul mezunu, %18 i ortaokul 



 

28 

mezunu (29 kiĢi) ,%23,6‟sı lise mezunu (38 kiĢi ),%2,5 „i meslek yüksekokulu 

mezunu (4 kiĢi) ,%0,6sı lisans mezunu (1 kiĢi)  olup %1,2‟lik dilimin (2kiĢi) 

soruyu cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir. Genele bakıldığında tesis bünyesinde iĢ 

koluna bağlı olarak yükleme iĢlemini gerçekleĢtiren personel sayısı fazladır ve 

bu iĢ kolu beden gücüne dayanmaktadır. Bu yüzden tesisteki ilkokul mezunu 

çalıĢan sayısı diğer eğitim düzeylerine oranla fazladır.  

 ÇalıĢanlara medeni durumları  sorulmuĢ olup dağılımlar ġekil  6.5 de 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.5: ÇalıĢanların Medeni Durumları Dağılımı 

ġekil 6.5‟te görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın  %73,9‟i (119 kiĢi) evli 

,%25,‟i (41 kiĢi) bekar olarak görülmekte olup %0,6‟lık dilimin (1kiĢi) soruyu 

cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir. 

 ÇalıĢanlara çocuğunuz var mı sorusu sorulmuĢ olup dağılımlar ġekil  6.6 

da gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6.6: ÇalıĢanların Çocuğunun Olup Olmama Dağılımı 

ġekil 6.6‟da görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın  %70,2‟sinin (113 kiĢi) 

çocuk sahibi olduğunun  ,%28,6‟sının (46 kiĢi) çocuk sahibi olmadığının 

,%1,2‟lik dilimin (2kiĢi) soruyu cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir.  

 ÇalıĢanlara meslekleriyle ilgili mesleki eğitimleri olup olmadıkları 

sorulmuĢ olup  ġekil 6.7‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.7: ÇalıĢanların Mesleki Eğitim Sahip  Olup Olmaması   Dağılımı 

ġekil 6.7‟da görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın  %63,4 ‟ü (102 kiĢi) 

mesleki eğitim almıĢ,%34‟ü  (55 kiĢi ) mesleki eğitim almamıĢ ,%2,5‟lik dilimin 

(4kiĢi) soruyu cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir. Yasal olarak belirli iĢ kollarında 

mesleki eğitim zorunluluğu ve ilgili sertifikaya sahip olunması gerekmektedir. 

Tesiste bulunan iĢ kollarından yüklemecilik, beden iĢçisi normunu gerektirdiği 
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için %34lük dilimi kapsamaktadır. Bu iĢ kolundaki çalıĢanlar yalnızca ĠĢ Sağlığı 

Güvenliği eğitimlerine tabi tutulmaktadırlar. 

 ÇalıĢanların günlük çalıĢma süreleri ġekil 6.8‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.8: ÇalıĢanların Günlük ÇalıĢma Saat Aralığı Dağılımı 

ġekil 6.8‟de görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın  %0,6‟sı (1 kiĢi) 5 -6 

saat arası ,%41‟i  (66 kiĢi ) 7-8 saat arası,%50,3‟ü (81 kiĢi ) 9-10 saat arası 

,%5,6‟sı (9 kiĢi) 10 saatten fazla ,%2,5 i (4 kiĢi) soruyu  cevapsız bıraktığı 

belirlenmiĢtir. Yasal süreçte haftalık çalıĢma saati 45 saat olarak 

belirlenmiĢtir.Bu süre iĢyerlerinde haftanın çalıĢılan günlerine eĢit ölçüde 

bölünerek uygulanabilir. ĠĢveren ve çalıĢanın anlaĢması ile haftalık normal 

çalıĢma süresi, iĢyerlerinde haftanın çalıĢılan günlerine, günde 11 saati 

aĢmamak koĢulu ile farklı Ģekilde dağıtılabilir. Burada %5,6lık gibi dar bir 

kesim 10 saatten fazla çalıĢtığını belirtmiĢtir. 

 ÇalıĢanların sağlık ve güvenlik tedbirleri hakkındaki bilgileri ġekil 6. 9 

„da gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6.9: ÇalıĢanların Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Hakkındaki Bilgileri Dağılımı 

ġekil6.9 de görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın  %87,6‟sı (141 kiĢi) 

çalıĢırken alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu 

bilmekte iken  ,%6,8‟i  (11 kiĢi ) bu tedbirleri bilmediğini belirtmiĢtir.%5,6‟lık 

dilim (9 kiĢi) soruyu cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir.  

 ÇalıĢanların sağlık ve güvenlik tedbirleri hakkındaki uygulamaları  ġekil 

6.10‟da gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.10: ÇalıĢanların Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Hakkındaki Uygulamaları  

Dağılımı 

ġekil 6.10‟da görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın  %85,1‟i (137 kiĢi) 

çalıĢırken alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirleri aldığını  ,%5,6‟sı  (9 

kiĢi ) bu tedbirleri almadığını belirtmiĢtir.%9,3‟lük dilim (15 kiĢi) soruyu 

cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir. 



 

32 

 ÇalıĢanların çalıĢtıkları bölümde sağlık ve güvenlik tedbirleri hakkındaki 

uygulamaların sıklığı  ġekil 6.11‟da gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.11: ÇalıĢanların ÇalıĢtıkları Bölümde Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri 

Hakkındaki Uygulamaların Sıklık  Dağılımı 

ġekil 6.11‟de görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın  %39,1 ‟i (63 kiĢi) 

çalıĢtıkları bölümde  sağlık ve güvenlik tedbirlerinin daima alındığını  ,%23‟ü  

(23 kiĢi ) bu tedbirlerin çoğu zaman alındığını ,24,2‟lik dilim (39 kiĢi) kısmen 

alındığını ve %3,7‟lik kısım (6 kiĢi) bu tedbirlerin asla  alınmadığını belirtmiĢ 

olup   almadığını belirtmiĢtir.%10‟luk dilim (16 kiĢi) soruyu cevapsız bıraktığı 

belirlenmiĢtir.Çıkan sonuçlar değerlendirilecek olursa ortam risklerinin 

kontrolü, sağlık ve güvenlik tedbirleri  ile sağlanmaktadır.Ortam,iĢ 

organizasyonu ve çalıĢanlar için yeterli önlem alınmaması durumları ramak kala 

olayları ve iĢ kazalarını beraberinde getirmektedir.ĠĢveren ve sorumlu kiĢilerin 

sağlık ve güvenlik tedbirlerini   yönetmeliklere uygun bir Ģekilde 

uygulanabilirliğini tamamlaması gerekmektedir. 

 ÇalıĢanlara göre ġirketlerin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğini Önemseme Düzeyi 

ġekil 6.12‟de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6.12: ÇalıĢanların ġirketlerde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Önemseme 

Düzeyi Durumu  Dağılımı 

ġekil 6.12‟de görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın %46‟sı ‟i (74 kiĢi) 

Ģirketlerin iĢ sağlığı güvenliği konusunu önemseyip önemsemedikleri 

konusunda fikir sahibi olmadıklarını belirtmiĢler.%15,5‟lik(25 kiĢi) Ģirketlerin 

daima iĢ sağlığı güvenliğini daima önemsediklerini  ,%9,3‟lük kısım (15 kiĢi) 

çoğu zaman önemsediklerini düĢünürken , %5‟i (8 kiĢi) önemsemediklerini 

düĢünmektedir. %8,7‟lik dilim (14 kiĢi) soruyu cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir. 

Burada sorulan soru Ģirketlerin iĢ sağlığı güvenliği konusundaki tutumlarını 

çalıĢanların nasıl algıladığına yöneliktir. Çıkan sonuçlar değerlendirilecek 

olursa çalıĢan bu durum konusunda nötr kalmayı tercih ediyor olabilir yahut 

yüksek bir farkındalığa sahip olmayabilir. ÇalıĢanların bu konudaki bilinç 

düzeylerinin yükseltilmesi gerektiği, onlarda farkındalık oluĢturma açısından 

firmaların konuyla ilgili duyarlılıklarının ve olumlu tutumlarını geliĢtirmesine 

yönelik çalıĢmalar gerektirdiğini göstermektedir. 

 ÇalıĢanlara göre 6331 sayılı  ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hakkında 

bilgi sahibi olup olmadıkları sorulmuĢ olup cevaplar  ġekil  6.13‟de 

gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6.13: ÇalıĢanların 6631 Sayılı ĠĢ Sağlığı Güvenliği Kanunu Hakkındaki 

Bilgileri 

ġekil 6.13‟de görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın %32,9‟u (53 kiĢi) ĠĢ Sağlığı 

Güvenliği Kanunu ve içeriği hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiĢtir. ÇalıĢanların 

% 32,3‟ü (52 kiĢi) kanunu duyduklarını fakat içeriğini ve yasal sorumluluklarını 

bilmediklerini ,%18‟i (29 kiĢi) ise kanunu hiç duymadıklarını bildirmiĢlerdir.%16,7 

(26 kiĢi) soruyu cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir. Sonuçlar incelendiğinde 

iĢverenlerin  kanun içeriği hakkında çalıĢanları yeterli bilgilendirmeyi sağlayamadığı 

dolayısıyla çalıĢanların hak ve yükümlülüklerinden haberdar olmadığı 

gözlemlenmektedir. 

 ÇalıĢanlara  çalıĢmak istedikleri firma seçiminde güvenlik unsurunun 

önem derecesi sorulmuĢ olup cevaplar  ġekil 6.14 de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.14: ÇalıĢanların ÇalıĢmak istedikleri Firma Seçiminde Güvenlik Unsurunun 

Önem Düzeyi Durumu 
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ġekil 6.14‟de görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın  %41‟i (66 kiĢi) 

çalıĢmak istedikleri firma seçiminde güvenlik unsurunun çok yüksek önem 

derecesine sahip olduğunu belirtmiĢtir.ÇalıĢanların % 27,7‟si (43 kiĢi) bu 

unsurun yüksek önem derecesine sahip olduğunu  belirtirken ,%17,4‟ü (28 kiĢi) 

ise güvenlik unsurunun firma seçiminde orta düzey önem derecesinde olduğunu 

belirtmiĢlerdir.%1,9‟luk (3 kiĢi) dilim firma seçimindeki güvenlik unsuru 

konusu düĢük düzeyde tutarken, %2,5 (4 kiĢi)‟i ise firma çok düĢük düzeyde 

olduğunu belirtmiĢlerdir. %10‟luk dilim (17kiĢi) soruyu cevapsız bıraktığı 

belirlenmiĢtir.Sonuç değerlendirildiğinde  güvenlik unsuru adına tam anlamıyla 

bir farkındalık olması firmaların ve çalıĢanların güvenlik unsurunu en üst 

düzeyde önceliği haline getirmesi   gerekliliği görülmektedir.  

 ÇalıĢanlara yaptıkları iĢe uygun güvenlik gereçlerine (kiĢisel koruyucu 

donanımlarına) kolaylıkla ulaĢılabilecekleri bir Ģekilde ortamda bulunup 

bulunmadığı sorulmuĢ olup cevaplar ġekil 6.15‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.15: Yapılan ĠĢe Uygun KiĢisel Koruyucu Donanımların Ortamda Kolay 

UlaĢılabilirlik Durumu 

ġekil 6.15‟de görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın  %79,5‟i (128 kiĢi) 

yapılan iĢe uygun kiĢisel koruyucu donanımlara ortamda kolaylıkla  

ulaĢabildiğini belirtirken , % 17,4‟ü (28 kiĢi) ise kolaylıkla ulaĢamadığını 

bildirmiĢlerdir.%2,5‟i (5 kiĢi) ise soruyu cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir. 

Uygun kiĢisel koruyucu kullanımına yönelik iĢçi tutumu, büyük ölçüde iĢletme 

yönetiminin tutumundan etkilenmektedir. Bu anlamda da iĢletme yönetimi 
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uyguladığı iĢ güvenliği faaliyetlerine yönelik,uygun kiĢisel koruyucu 

donanımları mevcut bulundurmasıyla iĢçi de  algı yaratıp kullanım alıĢkanlığı  

haline getirilmesine zemin hazırlayacaktır. 

 ÇalıĢanlara kiĢisel koruyucu donanımları giyilmesi gereken yer ve 

zamanlarda kullanıp kullanmadığı sorulmuĢ olup cevaplar ġekil 6.16‟da 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.16: ÇalıĢanların Giyilmesi Gereken Yer ve Zamanlarda KiĢisel Koruyucuları 

Kullanma  Durumu 

ġekil 6.16 de görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın  %91,3‟ü (147 kiĢi) 

kiĢisel koruyucu malzemeleri giyilmesi gereken yer ve zamanlarda kullandığını  

beyan ederken  % 5‟i (8 kiĢi) ise kullanmadıklarını  belirtmiĢlerdir.%3,7 si(6 

kiĢi) soruyu cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir. ĠĢveren, çalıĢanların kiĢisel 

koruyucu donanımları uygun Ģekilde kullanmaları için her türlü tedbiri almakla 

yükümlüdür. Bu anlamda iĢveren kullanılabilirlik için gerekli kontrolleri 

sağlamalı ,çalıĢanlarda kiĢisel koruyucu malzeme kullanımını alıĢkanlık 

durumuna getirecek algı yaratmalıdır. 

 ÇalıĢanlara ana iĢveren veya alt iĢverende mi çalıĢtığı sorulmuĢ olup 

cevaplar  ġekil 6.17‟de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6.17: ÇalıĢanların Tesis Bünyesi Ġçerisinde Ana ĠĢveren ya da Alt ĠĢveren 

Kadrosunda ÇalıĢma  Durumu 

ġekil 6.17‟de görüldüğü gibi ankete katılan 161 çalıĢanın  %70,8‟i (114 kiĢi) 

ana iĢveren kadrosunda yer alırken  % 29,2‟si (47 kiĢi) ise taĢeron firmada 

bulunduklarını belirtmiĢlerdir. Bu anlamda Alt iĢveren her ne kadar asıl 

iĢverenden bağımsız bir iĢveren gibi olsa da üstlendiği iĢi asıl iĢverenin 

iĢyerinde/iĢ organizasyonunda yerine getirdiğinden dolayı asıl iĢveren, alt iĢ 

verenin iĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢmalarında  yapılacak iĢlemleri uygun Ģekilde  

yaptığından emin olmalıdır. ĠĢ sağlığı ve güvenliğinde iĢverenlerin 

sorumluluklarının belirlenmesi, iĢçilerin korunması ve ihlal durumunda 

yaptırımların uygulanması açısından son derece önemlidir. Bu nedenle öncelikli 

olarak genel hatlarıyla asıl iĢveren-alt iĢveren iliĢkisi ele alınacak devamında ise 

bu sorumluluğun sınırları çizilmeye çalıĢılması gerekir. Asıl iĢverenin bu 

anlamda alt iĢverene yaptırımları olmasında fayda vardır.  

6.3 ÇalıĢanların Tesis Bünyesinde Geçirdikleri ĠĢ Kazalarının 

Değerlendirilmesi 

 ÇalıĢanlara çalıĢmıĢ oldukları tesiste iĢ kazası geçirip geçirmedikleri 

sorulmuĢ olup dağılımlar ġekil 6.18‟de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6.18: ÇalıĢanların Tesis Bünyesi Ġçerisinde  ĠĢ Kazası Geçirip Geçirmeme  

Durumu 

ġekil 6.18‟de ankete katılan 161 çalıĢanın %13 (21 kiĢi) iĢ kazası geçirdiğini 

,%80,7‟si(130 kiĢi) iĢ kazası geçirmediğini belirtmiĢtir.%6,2‟si (10 kiĢi) soruyu 

cevapsız bırakmıĢtır. 

ĠĢ kazası geçiren vakaların geçirdikleri kazaları değerlendirecek olursak ;  

 ÇalıĢanlara ne tür bir iĢ kazası geçirdiği sorulmuĢ olup ġekil  6.19‟da 

geçirilen iĢ kazalarının çeĢitleri gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.19: ÇalıĢanların Geçirdiği ĠĢ Kazaları   
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160 çalıĢana  yapılan anket neticesinde  21 çalıĢanın  iĢ kazası geçirdiği tespit 

edilmiĢtir. ġekil 6.19‟da 21 çalıĢanın  geçirmiĢ olduğu iĢ kazalarının türleri 

paylaĢılmıĢtır. Buna göre 21 çalıĢanın  %47,6sı (10 kiĢi ) malzeme düĢmesi 

sonucu iĢ kazası geçirmiĢtir.%14,3‟ü (3 kiĢi) araç kazası geçirmiĢtir. %14,3‟ü (3 

kiĢi) yüksekten düĢmüĢtür. %9,5‟inde (2 kiĢi) metal parçalar/yüzeyler 

sonucunda kesikler meydana gelmiĢtir.%14,3‟ünde (3kiĢi) farklı iĢ kazaları 

geçirmiĢtir(Zehirli Gaz Soluma-Kaygan Zemin Sonucu DüĢme) 

 ÇalıĢanlara iĢ kazasını geçirdiği zaman sorulmuĢ olup ġekil  6.20‟de 

geçirilen iĢ kazaları zamanları gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.20: ÇalıĢanların ĠĢ Kazası Geçirme Zamanları   

ġekil 6.20‟ye göre ankete katılan 160 çalıĢanda  iĢ kazası geçiren 21 çalıĢandan 

%47,6sı (10 kiĢi ) iĢ kazasını vardiya baĢlangıcında ,%23,8‟i (5 kiĢi) vardiya 

ortasında, %28,6‟sı(6 kiĢi) vardiya sonunda geçirmiĢtir. Burada iĢ kazası 

yoğunluk vardiya baĢlangıcı olarak görülmekte olsa da diğer vardiya saatlerinde 

de iĢ kazaları gözlemlenmektedir. 

 ÇalıĢanlara iĢ kazasını geçirdiğinde kiĢisel koruyucu malzeme/malzemerinin 

eksik olup olmadığı sorulmuĢ ve cevaplar ġekil6.21‟de  gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6.21: ÇalıĢanların KiĢisel Koruyucu Malzeme/Malzemelerin Eksik Olup 

Olmama Durumu   

ġekil 6.21‟de ankete katılan 161 kiĢiden 21 kiĢinin %57,1 „i (12 kiĢi) iĢ kazasını 

geçirdiklerinde kiĢisel koruyucu malzeme/malzemelerinin eksik olduğunu 

,%42,9‟u (9 kiĢi) eksik olmadığını belirtmiĢtir. Sonuç incelendiğinde kiĢisel 

koruyucu malzeme kullanımı gereksinimi algısı çalıĢanlarda oluĢması 

gerekmektedir. Bu anlamda çalıĢanlar donanımın fayda ve sınırlılıkları hakkında 

bilgi sahibi olduğunda malzeme o zaman koruyucu niteliği taĢır.Malzemenin 

dağıtımı yeterli olmamakla birlikte doğru Ģekilde kullanabilme becerisinin ve 

alıĢkanlığının takibi önemlidir. ĠĢ kazasının farklı nedenleri olmakla birlikte 

burada kiĢisel koruyucu donanım kullanımının etkinliğini doğru Ģekilde çalıĢana 

aktarıldığı durumda bu riskin azalacağını ve çalıĢanı güvenli davranıĢa sevk 

edeceğini ortaya koyar. 

6.4 Yöneticilere Ait Anket ÇalıĢmasının Sonuçları ve Değerlendirilmesi 

 ÇalıĢanlara tesiste yapmıĢ oldukları iĢi kaç yıldır yaptıkları sorulmuĢ 

olup ġekil 6.22‟de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6.22: Yöneticileri Tesisteki Mesleğini Yapma Süreleri Dağılımı 

ġekil 6.22‟de Tesiste ankete katılan 22 yöneticinin %9,1‟i 0-6 ay aralığında (2 

kiĢi ) ,% 13,6‟sı 3-5yıl arasında (3 kiĢi ),%36,4‟nün 6-10 yıl arasında (8 kiĢi) 

,%40,9‟u 11 yıl ve daha fazla mesleki deneyime sahip olduğu belirtmiĢlerdir.  

• Yöneticilere yaĢları sorulmuĢ olup dağılımlar ġekil 6.23‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.23: Yöneticilerin YaĢ Aralıkları ve Dağılımı 

ġekil 6.23‟de görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin % 45,5‟i (10 kiĢi) 26 -

35 yaĢ aralığında %54,5„i 36-46 yaĢ aralığında(12 kiĢi) olduğu belirlenmiĢtir. 

Genele bakıldığında 36 yaĢ üstü çalıĢanların genç çalıĢanlardan daha fazla 

olduğu görünmektedir. 
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 Yöneticilere eğitim durumları sorulmuĢ olup dağılımlar ġekil  6.24‟te 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.24: Yöneticilerin Eğitim Durumları Dağılımı 

ġekil 6.24‟te görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %9,1‟i ortaokul 

mezunu (2 kiĢi) ,%36,4‟ü lise mezunu (8 kiĢi ),%22,7 „si meslek yüksekokulu 

mezunu (5 kiĢi) ,%31,8‟i lisans mezunu (7 kiĢi) olduğu belirlenmiĢtir. Genele 

bakıldığında tesis bünyesinde farklı eğitim seviyelerinde yönetici kadrosuna 

rastlanılmaktadır. Bu da iĢ kolundaki orta düzey ve üst düzey yönetici statüsüne 

dayanmaktadır. 

 Yöneticilere medeni durumları sorulmuĢ olup dağılımlar ġekil-25‟te 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.25: Yöneticilerim Medeni Durumları Dağılımı 
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ġekil 6.25‟te görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %77,3‟ü (17 kiĢi) evli 

,%22,7,si (5 kiĢi) bekar olarak belirlenmiĢtir. 

 Yöneticilere çocuğunuz var mı sorusu sorulmuĢ olup dağılımlar ġekil-26‟ 

da gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.26: Yöneticilerin Çocuğunun Olup Olmama Dağılımı 

ġekil 6.26‟da görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %63,6 ‟sının (14 

kiĢi) çocuk sahibi olduğunun ,%36,4‟ünün (8 kiĢi) çocuk sahibi olmadığı 

belirlenmiĢtir. 

• Yöneticilere meslekleriyle ilgili mesleki eğitimleri olup olmadıkları 

sorulmuĢ olup ġekil-27‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.27: Yöneticilerin Mesleki Eğitim Sahip Olup Olmaması  Dağılımı 
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ġekil 6.27‟de görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %77,3 ‟ü (17 kiĢi) 

mesleki eğitim almıĢ,%22,7‟si (5 kiĢi ) mesleki eğitim almamıĢ olduğunu 

belirtmiĢtir. 

 ÇalıĢanların günlük çalıĢma süreleri ġekil 6.28 de gösterilmiĢtir. 

 

 

ġekil 6.28: Yöneticilerin Günlük ÇalıĢma Saat Aralığı  Dağılımı 

ġekil 6.28‟de görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin  %4,5‟i (1 kiĢi) 3 -4 

saat arası ,%31,8‟i (7 kiĢi ) 7-8 saat arası,%40,9‟u (9 kiĢi ) 9-10 saat arası 

,%18,2‟si (4 kiĢi) 10 saatten fazla çalıĢmıĢ olduğunu belirtmiĢtir. Genel olarak 

normal çalıĢma süresi haftada en çok 45 saattir. ĠĢyerlerinde haftanın çalıĢılan 

günlerine eĢit ölçüde bölünerek uygulanma söz konusudur.  

 Yöneticilerin sağlık ve güvenlik tedbirleri hakkındaki bilgileri ġekil-

29„da gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6.29: Yöneticilerin Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Hakkındaki Bilgileri     

Dağılımı 

ġekil 6.29‟da görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin tamamı çalıĢırken 

alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu bildiğini 

belirtmiĢtir. 

 Yöneticilerin sağlık ve güvenlik tedbirleri hakkındaki uygulamaları 

ġekil-30‟da gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.30: Yöneticilerin Sağlık ve Güvenlik Tedbirleri Hakkındaki Uygulamaların 

Sıklık Dağılımı 

ġekil 6.30‟da görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin  %77,7si (16 kiĢi) 

çalıĢırken alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirlerini daima aldığını 

,%22,7‟si (5kiĢi ) bu tedbirleri çoğu zaman aldıklarını belirtmiĢtir.%4,5‟lik 

dilim (1 kiĢi) soruyu cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir. 
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 Yöneticilere göre 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hakkında 

bilgi sahibi olup olmadıkları sorulmuĢ olup cevaplar ġekil-31‟de 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.31: Yöneticilerin 6631 Sayılı ĠĢ Sağlığı Güvenliği Kanunu Hakkındaki 

Bilgileri 

ġekil 6.31‟de görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %54,5‟i (12 kiĢi) ĠĢ 

Sağlığı Güvenliği Kanunu ve içeriği hakkında bilgi sahibi olduğunu , % 22,7‟si 

(5 kiĢi) kanunu duyduklarını fakat içeriğini ve yasal sorumluluklarını 

bilmediklerini,%18,2‟si (4 kiĢi) ise kanunu hiç duymadıklarını 

bildirmiĢlerdir.%4,5‟i (1 kiĢi) soruyu cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir. Sonuçlar 

incelendiğinde iĢverenlerin kanun içeriği hakkında yöneticilerine yeterli 

bilgilendirmeyi sağlayamadığı dolayısıyla çalıĢanların hak ve 

yükümlülüklerinden haberdar olmadığı gözlemlenmektedir. Bu anlamda 

yöneticilerin bu konuda bilinçlendirilmesi sağlanıp konu içeriği ile ilgili 

farkındalığın artırılması sağlanmalıdır. 

 Yöneticilere iĢ Sağlığı güvenliği toplantılarının düzenli yapılıp 

yapılmadığı sorulmuĢ olup cevaplar ġekil 6.32‟de gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6.32: Yöneticilerin ĠĢ yerinde veya ÇalıĢılan Departmanda ĠĢ Güvenliği 

Toplantılarının Düzenli Yapılıp Yapılmama Hakkındaki Cevapları 

ġekil 6.32‟de görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %86,4‟ü (19 kiĢi)iĢ 

yerinde ya da çalıĢılan departmanda ĠĢ Sağlığı Güvenliği toplantılarının düzenli 

yapıldığı belirtirken %9,1„i (2 kiĢi) toplantıların düzenli yapılmadığını 

belirtmiĢtir.% 4,5‟si (1 kiĢi) soruyu cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir. ĠĢyerinde 

düzenli olarak iĢ güvenliği toplantılarının yapılması “iĢ sağlığı ve güvenliği” 

uygulamalarının önemli olduğu algılamasını desteklemektedir.  

 Yöneticilere göre kiĢisel koruyucu malzemelerin iĢçi üzerinde iĢ 

kazalarını önleme anlamında etkin olduğunu düĢünüp düĢünmedikleri 

sorulmuĢ olup cevaplar ġekil 6.33‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.33: Yöneticilerin KiĢisel Koruyucu Malzeme Kullanımının ĠĢçi Üzerinde ĠĢ 

Kazalarını Önleme Anlamında Etkin Olduğunu Gösteren Cevapları 
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ġekil 6.33‟de görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %77,3‟ü (17 kiĢi) 

kiĢisel koruyucu malzemenin iĢçi üzerinde iĢ kazalarını önleme anlamında çoğu 

zaman etkin olduğunu düĢünürken ,%13,6‟sı(3 kiĢi) sık sık etkin olduğunu 

düĢünmektedir.%4,5‟i (1 kiĢi) ise hiçbir zaman etkin olmadığını düĢünmektedir. 

% 4,5‟si (1 kiĢi) soruyu cevapsız bıraktığı belirlenmiĢtir.  

 Yöneticilere göre personele verilen iĢ güveliği eğitiminin onların iĢ 

çevrelerindeki kazaları değerlendirmelerini yeterince mümkün kıldığına 

ne ölçüde inandığı sorulmuĢ olup cevaplar ġekil 6.34 de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.34: Yöneticilerin Personele Verilen ĠĢ Güvenliği Eğitiminin Çevrelerindeki 

ĠĢ kazalarını Değerlendirmelerini Ne Ölçüde Mümkün Kıldığını Gösteren Cevaplar   

ġekil 6.34‟de görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %54,5‟i (12 kiĢi) 

personele verilen iĢ güvenliği eğitiminin çevrelerindeki iĢ kazalarını 

değerlendirmelerini çoğu zaman mümkün kıldığına inanıyor,%22,7‟si (5 kiĢi) 

personelin sık sık bu değerlendirmeyi yapabileceğine inanırken, %4,5‟i(1kiĢi) 

bazen yapabileceğine ,%4,5‟i(1 kiĢi) çok az yapabileceğine inanırken %4,5‟i (1 

kiĢi) hiçbir zaman mümkün kılmadığına inanmaktadır.  %9,1‟lik(2kiĢi) dilim ise 

soruyu cevapsız bırakmıĢtır. ĠĢyerlerindeki sağlık ve güvenlik uygulamalarının 

etkinlik kazanabilmesinde asıl roller yönetimin ve iĢveren üzerindedir.Bu 

grubun iĢçi sağlığı ve güvenliği konusundaki temel yaklaĢımı ile yakından 

ilgilidir.Bu anlamda çalıĢana eğitim yada diğer faaliyetlerle birlikte iĢ 

kazalarına karĢı duyarlı bir algı yaratmak için ,yönetiminde yapılan çalıĢmalara 

duyarlılığının olmasını sağlamak gerekmektedir. 
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 Yöneticilere yeni çalıĢanlara görevleri öncesi gerektiği gibi eğitilip 

eğitilmediği sorulmuĢ ve cevaplar ġekil 6.35‟te gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.35: Yeni ÇalıĢanların Görevlerine BaĢlamadan Önce Eğitimlerinin Durumu   

ġekil 6.35‟te görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %72,7‟si (16 kiĢi) 

yeni çalıĢanlara görevleri öncesi iĢbaĢı eğitiminin çoğu zaman verildiğini, 

%18,2‟si (4 kiĢi) yeni çalıĢana sık sık bu eğitimlerin yapıldığını , %4,5‟i  (1kiĢi) 

bazen yapıldığını,%4,5‟i (1 kiĢi) çok az yapıldığını dile getirmiĢlerdir. 

"15.05.2013 tarihli ÇalıĢanların ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik"‟ te alınacak olan eğitimlerden bahsedilmiĢtir. 

Bu eğitimleri tüm çalıĢanların tamamlaması gerekmektedir.  

 Yöneticilere çalıĢanların kiĢisel koruyucu malzemelerinin ne ölçüde tam 

ve yeterli olduğu sorulmuĢ ve cevaplar ġekil-6.36‟da gösterilmiĢtir. 
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ġekil 6.36: Tesiste ÇalıĢanların KiĢisel Koruyucu Malzemelerinin Tam ve Yeterlilik 

Durumu 

ġekil 6.36‟da görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %72,7‟si (16 kiĢi) 

çalıĢanların kiĢisel koruyucu malzemelerinin çoğu zaman tam ve yeterli 

olduğunu, %13,6‟si (3 kiĢi) sık sık tam ve yeterli olduğunu , %4,5‟i (1 kiĢi) 

bazen tam ve yeterli durumda olduğunu %4,5‟i(1 kiĢi) tam ve yeterlilik 

durumunun çok az olduğunu belirtmiĢlerdir. 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu 4.maddesinde iĢverenlerin yükümlülüklerinden‟‟Mesleki risklerin 

önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, 

organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,sağlık ve 

güvenlik tedbirlerinin değiĢen Ģartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut 

durumun iyileĢtirilmesi için çalıĢmalar yapar.‟‟ maddesini incelediğimizde 

tedbir ve önlem gereği kiĢisel koruyucu malzemelerin tam ve yeterliliğini 

sağlamak durumundadır. 

 Yöneticilere çalıĢanların iĢ güvenliği kararlarının alınmasını ne ölçüde 

etkilediği sorulmuĢ ve cevaplar ġekil 6.37‟de gösterilmiĢtir. 

http://iskanunu.com/portal/wp-content/uploads/2012/07/6331-sayili-is-sagligi-guvenligi-kanunu.pdf
http://iskanunu.com/portal/wp-content/uploads/2012/07/6331-sayili-is-sagligi-guvenligi-kanunu.pdf


 

51 

 

ġekil 6.37: ÇalıĢanların ĠĢ Güvenliği Kararlarının Alınmasını Etkileme Durumu 

ġekil 6.37‟de görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %54,5‟i (12 kiĢi) 

çalıĢanların iĢ güvenliği ile ilgili kararların almasını çoğu zaman etkilediklerini 

belirtirken, %36,4‟ü (8 kiĢi) sık sık etkilediklerini söylemiĢlerdir.%9,1 (2kiĢi) 

bu soruyu cevapsız bırakmıĢlardır. ÇalıĢanlar ve temsilcileri, sağlıklı bir 

çalıĢma ortamının oluĢması için bu konuda hazırlanan talimat ve prosedürlere 

uymak, iĢyeri sağlık biriminin çalıĢmalarına destek sağlamak, sağlık 

muayeneleri, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılmak ve gerektiğinde 

iĢbirliği yapmakla yükümlüdürler. Bu anlamda iĢ güvenliği kararlarında 

çalıĢanlar göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 

 Yöneticilere iĢ güvenliği denetimi,kiĢisel koruyucu malzemenin 

kullanılmasını kontrol etmek amacıyla çalıĢtıkları kısımda ne ölçüde 

düzenli olarak yürütüldüğü sorulmuĢ olup cevaplar ġekil 6.38‟de 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.38: Yöneticilerin ÇalıĢtığı Kısımda Yaptığı ĠĢ Güvenliği Denetimi KiĢisel 

Koruyucu Malzemenin Kullanılmasını Kontrolünün Düzenli ÇalıĢma Sıklığı 
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ġekil 6.38‟de görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %54,5‟i (12 kiĢi) 

çalıĢtıkları kısımda yaptıkları iĢ güvenliği denetimlerinin düzenli olarak kiĢisel 

koruyucu malzeme kullanılmasının çoğu zaman etkilediğini belirtirken,%45,5‟i 

(10 kiĢi) sık sık etkilediğini söylemiĢtir. ÇalıĢma alanlarında yapılan saha 

denetimleri ve denetimler sırasında yapılan yazılı ya da sözlü ikazlar ,uyarılar 

çalıĢanları bir kontrol mekanizmasına girmesini ve uyarıları dikkate alıp algı 

düzeyini artırmasına fayda sağlayacaktır. 

 Yöneticilere lojistik Ģirketlerinde ortam ve çalıĢanlar için güvenlik 

önlemlerinin ne sıklıkla alındığı sorulmuĢ olup cevaplar ġekil-39‟da 

gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.39: Yöneticilerin Lojistik ġirketlerinde Ortam ve ÇalıĢanlar için Güvenlik 

Önlemlerini Ne Sıklıkla Aldığı Sorusuna Verilen Cevapların Dağılımı 

ġekil 6.39‟da görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %50‟si (11 kiĢi) 

lojistik Ģirketlerinin ortam ve çalıĢanlar için güvenlik önlemleri alınıp 

alınmadığı sorusuna fikir sahibi olmadıkları cevabını vermiĢlerdir. %13,6‟lik(3 

kiĢi) daima önlem aldıklarını ,%4,5‟lik kısım (1 kiĢi) çoğu zaman önlem 

aldıklarını düĢünürken , %31‟,8i (7 kiĢi) kısmen önlem aldıklarını  

düĢünmektedir. Burada sorulan soru ortak lojistik sektöründe iĢ sağlığı 

güvenliği konusundaki tutumlarını yöneticilerin nasıl algıladığına yöneliktir. 

Çıkan sonuçlar değerlendirilecek olursa yönetici bu durum konusunda nötr 

kalmayı tercih ediyor olabilir yahut bunu ölçebilecek bir bilgiye sahip 

olmayabilir. Yöneticilerin bu konudaki bilinç düzeylerinin yükseltilmesi 

gerektiği, onlarda farkındalık oluĢturma açısından da bağlı oldukları sektörün iĢ 

sağlığı ve güvenliği konusunda ne düzeyde çalıĢmalar yaptığı ve bu konuda 
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firma olarak kendilerinin ne seviyede olduğunu gözlemlemesi, duyarlılıklarının 

artırılması ve olumlu tutumlarını geliĢtirmesine yönelik çalıĢmaların olması 

gerektiğini göstermektedir. 

 Yöneticilere Ģirketlerin iĢ sağlığı ve güvenliği konusunu önemseme 

durumu sorulmuĢ olup cevaplar ġekil-40‟da gösterilmiĢtir 

 

ġekil 6.40: Yöneticilerin ġirketlerinde ĠĢ Sağlığı Güvenliği Konusunu Önemseme 

Durumuna Aldığı Verdiği Cevapların Dağılımı 

ġekil 6.40'da görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %9,1‟i (2 kiĢi) 

Ģirketlerinin Ģirketlerin iĢ sağlığı güvenliği konusunu önemseyip 

önemsemedikleri konusunda fikir sahibi olmadıklarını belirtmiĢler.%13,6‟lik  (3 

kiĢi)lojistik Ģirketlerin daima iĢ sağlığı güvenliğini daima önemsediklerini 

,%4,5‟lik kısım (1 kiĢi) çoğu zaman önemsediklerini düĢünürken , %31‟,8i (7 

kiĢi) kısmen önemsediklerini düĢünmektedir.Yine sorulan soru algı düzeyinin ne 

ölçüde olduğuna yöneliktir.Bu anlamda mevcut Ģirket prosedürlerini geliĢtirerek 

ulusal ve uluslararası standartlara uyumluluğu sağlamak sonrasında yapılması 

gereken, sürekli iyileĢtirme anlayıĢıyla bu yapı üzerinde iĢ  sağlığı ve güvenliği 

performansının ve farkındalığının yükseltilmesi gerekmektedir. Böylece iĢ 

dünyasında, iĢ sağlığı ve güvenliğinin, uyulması gereken bir mecburiyet yerine, 

çalıĢanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen bir sistem olarak görüldüğü bi r 

kültür yaratılmasıdır. 
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 Yöneticilere çalıĢmak istedikleri firma seçiminde güvenlik unsurun önem 

derecesi sorulmuĢ olup cevaplar ġekil- 41 de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.41: Yöneticilere ÇalıĢmak istedikleri Firma Seçiminde Güvenlik Unsurunun 

Önem Düzeyi Durumu 

ġekil 6.41‟de görüldüğü gibi ankete katılan 22 yöneticinin %68,2‟si (15 kiĢi) 

çalıĢmak istedikleri firma seçiminde güvenlik unsurunun çok yüksek önem 

derecesine sahip olduğunu belirtmiĢtir. ÇalıĢanların % 31,8‟i (7 kiĢi) bu unsurun 

yüksek önem derecesine sahip olduğunu belirtmiĢtir. 

6.5 Yöneticilerin Tesis Bünyesinde Geçirdikleri ĠĢ Kazalarının 

Değerlendirilmesi 

 Yöneticilere çalıĢmıĢ oldukları tesiste iĢ kazası geçirip geçirmedikleri  

sorulmuĢ olup dağılımlar ġekil 6.42‟de gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 6.42: Yöneticilerin Tesis Bünyesi Ġçerisinde ĠĢ Kazası Geçirip Geçirmeme 

Durumu 



 

55 

ġekil 6.42‟de ankete katılan 22 yöneticinin %13,6‟sı (3 kiĢi) iĢ kazası geçirdiğini 

,%86,4‟ü (19 kiĢi) iĢ kazası geçirmediğini belirtmiĢtir.ĠĢ kazası geçiren vakaların 

geçirdikleri kazaları değerlendirecek olursak ; Yöneticilere ne tür bir iĢ kazası 

geçirdiği sorulduğunda iĢ kazası geçiren yöneticilerden biri iĢ makinesi tarafından 

ayağının ezildiğini ,diğeri yüksekten düĢtüğünü ve bir diğer yönetici ise metal 

parçalar/yüzeyler sonucunda kesikler meydana geldiğini belirtmiĢtir.3 yöneticide 

vardiya ortasında kazaları geçirdiğini ifade etmiĢtir. Yöneticiler yüksekten düĢme ve 

metal parçalar/yüzeyler sonucu kesikler meydana gelen kazalarda kiĢisel koruyucu 

donanım eksikliği olduğu belirtmiĢlerdir. ĠĢ kazasının farklı nedenleri olmakla 

birlikte burada kiĢisel koruyucu donanım kullanımının etkinliğini doğru Ģekilde 

yönetici tarafından da algılanması gerektiğini ve böylelikle bu riskin azalacağını ve 

çalıĢanı güvenli davranıĢa sevk edeceğini ortaya koyar. 

6.6 Birbirleriyle ĠliĢkili Soruların  Tespiti ve Çapraz Tabloların 

Değerlendirilmesi 

Bu çalıĢma kısmında çalıĢanların kiĢisel koruyucu malzeme kullanımı ile iĢ 

kazaları arasındaki iliĢkinin belirlenmesi ,kurumsallaĢma  düzeyinin bu durumu 

ne ölçüde etkilediği, yöneticilerinde alınan kararlara yaklaĢım algısı 

saptanabilmesi amaçlanmıĢtır.Anket çalıĢması için   SPSS Statistics 20 programı 

kullanılmıĢ olup Ki-Kare testi uygulanmıĢtır.%95 güven aralığında verilerin 

analizi gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Çizelge 6.1: Güvenlik Tedbirlerinin Alınması – Çocuk Durumu Çapraz Tablosu 

Çocuk 

Durumu 

Güvenlik Tedbirlerini Alma Durumu 

Toplam Evet Hayır 

Sayı % Sayı % 

Var 103 98,10% 2 1,90% 105 

Yok 33 82,50% 7 17,50% 40 

Toplam 136 93,79% 9 6,21% 145 

Ki-kare p=0,001<0,05 
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Yapılan anket sonuçlarına göre, çocuğu olan çalıĢanların %1,90 ı (2 KiĢi) 

güvenlik tedbirlerini almadığını belirtirken bu oran çocuğu olmayan çalıĢanlar 

da %17,50 ı (7 KiĢi) olarak gözlemlenmiĢtir. SPSS programında Ki-Kare analizi 

sonucu olasılık değeri P=0,001<0,05 olarak hesaplanmıĢtır. % 95 güvenle 

çalıĢanların çocuk sahibi olma durumu ile iĢ organizasyonunda veya iĢ 

sahasında güvenlik tedbirlerini alma tercihi arasında bir bağlantı olduğu 

doğrulanmaktadır. Bu sonuca göre çalıĢanların özel hayatlarında sorumluluk 

taĢıdıkları kiĢilere karĢı olan bağı iĢteki davranıĢlarını etkilediği 

söylenebilir.(Çizelge 6-1) 

Çizelge 6.2: KiĢisel Koruyucu Donanım Temini – Firma ĠliĢkisi Durumu Çapraz 

Tablosu 

ÇalıĢılan Firma 

KiĢisel Koruyucu Donanım Kullanımı 

Toplam Evet Hayır 

Sayı % Sayı % 

ĠĢveren Firma 99 88,39% 13 11,61% 112 

Alt Yüklenici Firma 29 65,91% 15 34,09% 44 

Toplam 128 82,05% 28 17,95% 156 

Ki-kare p=0,001<0,05 

Yapılan anket sonuçlarına göre, iĢveren firmanın %11,61 kiĢisel koruyucu 

malzeme teminin düzenli olarak verilmediğini belirtirken, alt yüklenici firmalar 

da bu oran %34,09‟u bulmaktadır. SPSS programında Ki-Kare analizi sonucu 

olasılık değeri P=0,001<0,05 olarak hesaplanmıĢtır. %95 güvenle firmanın 

kurumsallaĢma düzeyi ile kiĢisel koruyucu malzeme temini arasında bağlantı 

olduğunu doğrulamaktadır.(Çizelge 6.2) 

 

 

 

 

 



 

57 

 

Çizelge 6.3: ĠĢ Kazası – KKD Temini Durumu Çapraz Tablosu 

KKD Temini 

ĠĢ Kazası 

Toplam Evet Hayır 

Sayı % Sayı % 

Evet 12 9,84% 110 90,16% 122 

Hayır 7 25,93% 20 74,07% 27 

Toplam 19 12,75% 130 87,25% 149 

Ki-kare p=0,003<0,05 

Yapılan anket sonuçlarına göre, kiĢisel koruyucu temin edildiğini belirtilen 

çalıĢanların iĢ kazası geçirme oranı %9,84 kkd temin edilmediğini belirten 

çalıĢanların %25,93 ünün iĢ kazası geçirdiği gözlemlenmiĢtir. SPSS 

programında Ki-Kare analizi sonucu olasılık değeri P=0,003<0,05 olarak 

hesaplanmıĢtır. %95 güvenle kiĢisel koruyucu donanım temini ile iĢ kazası 

meydana gelmesiyle ilgili bağlantı bulunmaktadır. 
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7 SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

Bu tez çalıĢmasında vaka analizi olarak  karayolları kargo taĢımacılığı yapan bir  

firma seçilmiĢtir.161 çalıĢan ve 22 yönetici ile ile yüzyüze görüĢülerek anket 

çalıĢması yapılmıĢtır. ÇalıĢanlar ve yöneticiler için ayrı hazırlanmıĢ Ek-1 de 

bulunan anket soruları yer almaktadır. Yapılan çalıĢmada çalıĢanların kiĢisel 

koruyucu donanım kullanma konusunda tutumları, motivasyonları ve iĢ kazası 

ile iliĢkisi konusundaki algıları araĢtırılırken,  karar verme merciindeki 

yöneticilerin de iĢ kazaları ve kiĢisel koruyucu donanım kullanımı arasındaki 

bağı nasıl konumlandırdığı ve kararlarına ne ölçüde öncelikli olarak yansıdığı 

araĢtırılmıĢtır. Sektörel olarak ta kurumsallaĢma düzeyi ile kkd kullanımı 

arasında bağ olduğu tespiti ortaya konmuĢtur.  

Anket bulguları incelendiğinde tesiste vardiya sistemi mevcuttur.Vardiya 

sistemlerinde ĠĢ Kanunu‟na uygun çalıĢma saatleri uygulanmaktadır.  

Ankete katılan çalıĢanların %49,2‟si ilkokul mezunu olup yükleme personeli 

(herhangi bir vasıf aranmamakta) olarak çalıĢtıkları tespit edilmiĢtir.ÇalıĢan 

anketinde mesleki eğitim almayan  %34‟lük dilim mevcuttur.Mesleki eğitim 

konusunda yetersiz olan personellerde iĢ baĢı eğitimleri ve iĢ güvenliği 

eğitimleri ile destek sağlanması gerektiği görülmektedir. ÇalıĢanlara sağlık ve 

güvenlik tedbirlerinin uygulanabilirlik sıklığıve neler olduğu konusunda 

yöneltilen sorularda oluĢan eksikliğide  iĢverenin ve sorumluların göz önünde 

bulundurması gerekmektedir. Çünkü sağlık ve güvenlik tedbirlerinin tam 

anlamıyla uygulanabilirliği ve anlaĢılabilirliği olası risklerin önlenmesi 

konusunda önceliğe sahiptir.Yine hem çalıĢan kanadında çalıĢma ortamında  

güvenlik unsurunun önem derecesi ile ilgili yöneltilen soruda %41,6‟lık kesimin 

güvenlik unsurunu üst düzeyde tuttuğu görülmektedir.Firmaların sürdürülebilir 

kalkınmasında iĢ sağlığı güvenliği unsuru en önemli konu baĢlıkları arasında yer 

almak durumundadır. Kurumlar tüm faaliyetlerinde iĢ sağlığı ve güvenliği  

prensiplerini gözetmesi gerekmektedir.Ġnsan odağı olmayan bir Ģirketin, 

herhangi bir kurumun ya da devletin, kendi sürdürülebilirliğini sağlaması pek de 
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mümkün görünmemektedir.Bu anlamda da iĢveren tüm kademeleriyle iĢ 

ortamında yada iĢ organizasyonunda alınması gereken güvenlik önlemleri 

almadığında ,iĢ sağlığı güvenliği yaklaĢımını içselleĢtirmesi için gerekli 

çalıĢmalar yapılmadığında ortaya çıkacak sonuçlar, yapılacak maliyetin boyutu 

ile  insan sağlığının kıyaslanamaz olduğunu gösterecektir. Bu anlamda da iĢ 

güvenliği bilincini artırmak, riskleri kontrol etmek, sağlıklı ve güvenli bir 

çalıĢma ortamı oluĢturmak, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için 

yerine getirilmesi gereken Ģartları tanımlamak, yasal zorunluluk olduğu kadar, 

kurumların en önemli değeri olan insana verdikleri değerin de göstergesidir. 

Hem çalıĢanların hem de firmaların güvenlik unsurunu üst düzeyde tutma algısı 

geliĢtirmesi gerekmektedir. Gündemlerinde önceliği olması gerekir.  

Diğer Ģirketlerin  ve bulunduğu Ģirkette iĢ sağlığı güvenliği konusunu önemseme 

tutumlarını çalıĢanların ve yöneticilerin  nasıl algıladığına yönelik bir soru 

yöneltildiğinde ise sonuçlar değerlendirildiğinde yüksek bir farkındalığa sahip 

olmaları ,duyarlılıklarının ve davranıĢlarının olumlu yönde geliĢmesine yönelik 

çalıĢmalar gerektiği gözlemlenmiĢtir. 

6331 sayılı ĠĢ Kanunu içeriği ile ilgili yöneltilen soruda çalıĢanların %32,9‟unun 

ve yöneticilerin %54,5‟inin kanun ile ilgili bilgi ve yasal sorumluluklarını 

bildiği tespit edilmiĢtir.Büyük bir oranın bilgi yetersizliğine sahip olduğu 

gözlemlenmiĢtir. ÇalıĢanların ve yöneticilerin yasal hak ve sorumluluklarına 

sahip çıkmak ve bu haklarının takipçisi olmaları için kanunu  bilmeleri ve 

uygulamaları gerekmektedir. ĠĢvereninde bu anlamda gerekli eğitim ve 

bilgilendirme desteğini vermesi gerekmektedir. 

Yöneticilere personele verilen iĢ sağlığı güvenliği eğitimlerinin çevrelerindeki 

iĢ kazalarını değerlendirmeleri konusunu ne ölçüde mümkün kıldığı  

sorulduğunda %54,5lik dilim çoğu zaman mümkün kıldığı kanısına varmıĢtır. 

ĠĢveren ve yöneticilerin iĢ sağlığı ve güvenliği uygulamalarını sağlayabilmesi 

temel yaklaĢımlarıyla doğru orantılıdır.ÇalıĢanları   uygulamalara ikna ve eğitim 

faaliyetlerinin getirdiği kazanımlara inanç,ortam risklerine karĢı alınacak 

önlemlere karĢı duyarlı bir algı yaratılması bu grubun elindedir. Bu yüzden 

gerek yöneticilerin gerekse iĢverenin yapılan çalıĢmaları desteklemeleri ve 

kendilerinde de olumlu yönde algı yaratmaları gerekmektedir.  
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Vardiyalarda geçirilen iĢ kazaları için bireysel ve tesis düzeyinde teknik -sağlık-

idari önlemler gerekmektedir. Tesis  bünyesinde alınacak olan  teknik ve idari 

önlemler;  ortamının iyileĢtirilmesi, vardiya düzenlerinin tasarımı ile verilen 

eğitimlerden oluĢabilir. Bireysel düzeyde iyileĢtirmeler ise; çalıĢanların daha 

kaliteli bir uykuya sahip olmalarını, sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve stresle 

mücadele yollarını öğretmekle gerçekleĢebilir.  Yine, tesis düzeyindeki teknik 

önlemler arasında, bütün vardiyalar sırasında iĢyerinde yeterli aydınlatma ile 

havalandırmanın sağlanmalıdır. Sağlık bakımından da değerlendirecek olursak 

fizyolojik,demografik özelliklere ve risk faktörlerine bağlı vardiyal ı sistemde 

çalıĢması uygun olmayanların iĢe giriĢ muayenesi ile tespit edilerek uygun olan 

diğer vardiyalarda görevlendirilmeleri, vardiyalı çalıĢma sistemi nedeniyle 

sağlığı olumsuz yönde etkilenen çalıĢanların düzenli periyodik muayenelerinin 

yapılması gerekmektedir. 

ÇalıĢanlara kiĢisel koruyucu donanımların ortamda ulaĢılabilirliği ve kullanımı 

üzerine yöneltilen sorularda da tam bir bütünlük sağlanamamıĢtır.Bu anlamda 

iĢverenin ortamdaki koruyucu ekipmanları tam ve uygun bir Ģekilde sağlaması 

,kullanımı konusunda birtakım yaptırımlar uygulaması gerekmektedir.  

ÇalıĢanlardan iĢ kazası geçirenlerin %57,1‟inin iĢ kazası geçirdiği sırada kiĢisel 

koruyucu malzemesinin eksik olduğunu belirtmiĢtir.Vakalar incelendiğinde 

kiĢisel koruyucu donanım kullanma durumu farkındalığının eksikliği 

gözlemlenmektedir.ÇalıĢan kiĢisel koruyucu donanım kullanımı konusunda 

yeterli denetime sahip değildir.Bu anlamda sorumluluk,uygulatma ve denetim 

sistemine tabi tutulmaları gerekmektedir.Yöneticilerine de aynı farkındalığa 

sahip olması için iĢverene büyük sorumluluk düĢmektedir.Kullanım durumu 

alıĢkanlık haline getirildiği  durumda kiĢisel koruyucu donanım kullanım 

yetersizliğinden kaynaklı ramak kala ve iĢ kazası olaylarının önüne geçilebilir.  

Yöneticilerin %72,7‟si yeni personellerin iĢbaĢı eğitimlerinin gerçekleĢtiğini 

ifade etmiĢlerdir.Sonuç değerlendirildiğinde çalıĢma tüm personele eksiksiz 

düzenli bir Ģekilde uygulanmalıdır. Yeni çalıĢan ile bölümündeki oryantasyon 

sorumlusunun veya önceki personelin iĢlerin uygulanması sırasında birlikte 

çalıĢmaları; oryantasyon sorumlusu tarafından hangi bilgiye nasıl ve nereden 

ulaĢılabileceğinin açıklanması, iĢin konumu, amacı ve diğer iĢlerle olan 

iliĢkisinin, kurum kültürünün, iletiĢim kurallarının, çalıĢma ortamı 
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alıĢkanlıklarının yeni çalıĢana aktarılması; bölüm/birim hedeflerinin yeni 

çalıĢanla paylaĢılarak çalıĢanın sorumluluklarını önceliklendirilmesine yardımcı 

olunması gibi konular da mesleki oryantasyon kapsamında yer almaktadır. 

Mesleki oryantasyon sürecinde iĢ güvenliği sağlanarak yeni çalıĢan için risksiz 

bir çalıĢma ortamı sağlanmalıdır. 

 Birbirine bağlı olan sorular değerlendirildiğinde çalıĢanların özel hayatlarında 

sorumluluk taĢıdıkları kiĢilere karĢı olan bağ iĢteki davranıĢını etkilediği 

görünmektedir(Güvenlik unsurunu önemseme düzeyi).Diğer bir bağlantı ise 

koruyucu ekipman teminin firma ile iliĢkisi üzerinedir.Kurumsal firmalarda 

kiĢisel koruyucu ekipman temini alt yüklenici firmaya göre daha üst 

düzeydedir.Tesis ortamında ana iĢveren ve alt iĢverenle birlikte ortak çalıĢmalar 

yürütüldüğü için ,ana iĢveren alt iĢverene tarafından birtakım yaptırımlar 

uygulaması gerekmektedir.Bu uygulama personellerin iĢ sağlığı ve güvenliği 

açısından uyum içinde ,birbirlerini olumlu yönde etkileyerek çalıĢmasını da 

sağlayacaktır. KiĢisel koruyucu donanım temini ile iĢ kazası meydana 

gelmesiyle ilgili bağlantı bulunmuĢtur.Bu vakada yapılan çalıĢmada ortamda 

tam ve yeterli Ģekilde kiĢisel koruyucu malzeme temini olması gerektiği ve 

temininin iĢ kazalarını önlemede yüksek bir bağlantıya sahip olduğu 

gözlemlenmektedir. 

Bu tez çalıĢması farklı sektörlere uygulanabilirlik konusunda  referans 

olabilir.Bu çalıĢmadan sonra  entegre yönetime sahip iĢverenin ,tesislerinde 

çalıĢma yapacak olan alt yüklenici firmanın; tesise ve mevcut çalıĢanlara,iĢ 

organizasyonunda güvenli ve sağlıklı çalıĢma ortamına uyumu konusunda 

çalıĢmalar hazırlanabilir. 
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EKLER 

Ek 1: Anket Soruları 

ÇALIġMASI ĠÇĠN ANKET SORULARI 

Bu anket,  Paket ve Kargo TaĢımacılığı yapan tesis ortamındaki çalıĢanların kiĢisel 

koruyucu malzeme kullanma konusundaki tutumlarını motivasyonları iĢ kazaları ile 

iliĢkileri konusundaki algılarını ölçmeye yöneliktir. Tamamen bilimsel araĢtırma için 

kullanılacak olup iĢyeri ve kiĢiler hakkında bilgileri içermeyecektir. Anket formunu 

doldururken göstereceğiniz ilgi ve katkılarınız için teĢekkür ederim. 

                                                                                                               BETÜL ĠNCE     

                                                                           ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ 

                                         Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS BÖLÜMÜ 

 

1. ĠĢ yerindeki göreviniz nedir? 

-------------------------------------------------- 

2. Bu iĢi kaç yıldır yapıyorsunuz? 

☐ 0-6 ay arasında      ☐ 6 ay – 2 yıl arasında      ☐ 3 yıl – 5 yıl arasında      ☐ 6 yıl 

– 10 yıl arasında  

☐ 11 yıl – daha sonrası 

3. YaĢ aralığınız nedir?  

☐ 18-25      ☐ 26-35      ☐ 36-46      ☐ 47 ve sonrası 

4. Eğitim durumunuz nedir? 

☐ Öğrenim görmemiĢ      ☐ Ġlkokul      ☐ Ortaokul      ☐ Lise      ☐ Meslek 

Yüksekokulu      ☐ Lisans  

5. Medeni haliniz nedir?  
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☐ Evli      ☐ Bekar  

6. Çocuğunuz var mı ? 

☐ Evet      ☐ Hayır 

7. ĠĢinizle ilgili mesleki eğitim aldınız mı?  

☐ Evet      ☐Hayır 

8. Günde kaç saat çalıĢıyorsunuz?  

☐ 3-4 saat      ☐ 5-6 saat      ☐ 7-8 saat      ☐ 9-10 saat      ☐ 10 saatten fazla 

9. ÇalıĢtığını ortamda sizi etkileyen faktörler nelerdir? 

Gürültü                             ☐ Rahatsız oluyorum      ☐ Rahatsız olmuyorum  

Sıcaklık                                      ☐ Rahatsız oluyorum      ☐ Rahatsız olmuyorum 

Kaynak/Duman/gazlar           ☐ Rahatsız oluyorum      ☐ Rahatsız olmuyorum 

Toz                                             ☐ Rahatsız oluyorum      ☐ Rahatsız olmuyorum 

Radyasyon                                ☐ Rahatsız oluyorum      ☐ Rahatsız olmuyorum 

TitreĢim                                     ☐ Rahatsız oluyorum      ☐ Rahatsız olmuyorum 

Aydınlatma                               ☐ Yeterli                            ☐ Yetersiz  

10. ÇalıĢırken alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu 

biliyor musunuz? 

☐ Evet      ☐ Hayır 

(Önceki cevap evet ise) 

11. ÇalıĢırken alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirlerini alıyor musunuz? 

☐ Evet      ☐ Hayır 

12.ÇalıĢtığınız bölümde ortam ve çalıĢanlar için güvenlik önlemleri alınıyor mu? 

☐ Asla      ☐ Kısmen      ☐ Çoğu Zaman      ☐ Daima    

13. Sizce diğer lojistik Ģirketlerinde ortam ve çalıĢanlar için güvenlik önlemleri 

alınıyor mudur?  
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☐ Asla      ☐ Kısmen      ☐ Çoğu Zaman      ☐ Daima      ☐ Fikrim yok     

14. Sizce Ģirketler iĢ sağlığı ve güvenliği konusunu önemsiyor mu? 

☐ Asla      ☐ Kısmen      ☐ Çoğu Zaman      ☐ Daima      ☐ Fikrim yok   

15. 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‟ndan haberdar mısınız? 

☐ Evet, içeriğini ve yasal sorumluluklarımı biliyorum 

☐ Hayır, ne olduğunu bilmiyorum 

☐ Haberdarım, fakat içeriği hakkında bir bilgim yok 

16. ÇalıĢmak istediğiniz firma seçiminde güvenlik unsuru sizin için ne derece 

önemlidir?  

☐ Çok yüksek      ☐ Yüksek      ☐ Orta      ☐ DüĢük      ☐ Çok DüĢük  

17. Amirinizin ve diğer üst yöneticilerinizin iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

yaklaĢımları hangi tanıma yakındır? 

☐ Yöneticiler iĢin sadece hızlı ve daha az maliyetli bir Ģekilde yapılması ile 

ilgilenirler 

☐ Yöneticiler mümkün olduğu ölçüde iĢin güvenli yapılması için çaba gösterirler 

☐ Yöneticiler iĢin yapılmasından çok güvenlik ile ilgili konularla daha çok 

ilgilenirler 

18. Yaptığınız iĢe uygun güvenlik gereçleri kolaylıkla ulaĢabileceğiniz biçimde iĢ 

ortamınızda bulunuyor mu? (Maske, Koruyucu elbise, ĠĢ ayakkabısı, Eldiven gibi…) 

☐ Evet      ☐ Hayır 

19. KiĢisel koruyucu malzemeleri (Baret, gözlük, eldiven gibi) giyilmesi gereken yer 

ve zamanlarda kullanırım. 

☐ Evet      ☐ Hayır 

(Önceki cevap Hayır ise) 

20. KiĢisel korucuyu malzeme kullanmama sebebiniz nedir?  

☐ ĠĢveren malzemenin tedariğini sağlamıyor 
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☐ KiĢisel koruyucu malzeme ile rahat edemiyorum 

☐ Alınan malzeme vücut ölçülerime uygun değil 

☐ Kullanmama gerek yok 

21. AĢağıdaki koruyucu donanımlardan hangilerini kullanıyorsunuz? Birden fazla 

iĢaretleyebilirsiniz. 

☐ ġapka tipi baret      ☐ Yarım yüz gaz maskesi      ☐ Eldiven      ☐ Koruyucu 

elbise  

☐ Koruyucu ayakkabı  

22. ġuan ki iĢ yerinizde iĢ kazası geçirdiniz mi? 

☐ Evet      ☐ Hayır 

( Önceki cevap Evet ise ) 

23. Ne tür bir iĢ kazası geçirdiniz? 

☐ Malzeme düĢmesi 

☐ Araç kazası  

☐ Yüksekten düĢme  

☐ Elektrik çarpması  

☐ Metal parçalar/yüzeyler sonucu kesikler  

☐ BaĢka bölüm/birimde çıkan iĢ kazası sonucu etkilenme/yaralanma 

☐ Diğer -----------------------------------------------------------------  

24. ĠĢ kazasını ne zaman geçirdiniz? 

☐ Vardiya baĢlangıcında      ☐ Vardiya ortasında      ☐ Vardiya sonunda      

25. Kaza sizi nasıl ve ne Ģekilde etkiledi? 

☐ ĠĢime uzun süre devam edemedim 

☐ ĠĢime kısa bir süre devam edemedim 

☐ ĠĢime devam ettim fakat çok zorlandım 
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☐ ĠĢime karĢı ilgim azaldı 

☐ ĠĢime konsantre olamadım 

☐ Verimli olarak çalıĢamadım 

☐ Aile hayatımı etkiledi 

☐ Maddi kayba uğradım 

☐ Psikolojim bozuldu 

☐ Diğer 

26. ĠĢ kazası geçirdiğiniz sırada kiĢisel koruyucu malzeme / malzemelerinizde eksik 

var mıydı? 

☐ Evet      ☐ Hayır 

( Önceki cevap Evet ise ) 

27. Hangi kiĢisel koruyucu malzeme / malzemeniz eksikti? 

----------------------------------------------------------------------------- 

28. Geçirdiğiniz iĢ kazası vücudunuzda nasıl bir hasar bıraktı? 

-----------------------------------------------------------------------------  
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YÖNETĠCĠLER ĠÇĠN ANKET SORULARI 

Bu anket Paket ve Kargo TaĢımacılığı yapan tesis ortamındaki yöneticilerin iĢ 

kazaları ile kiĢisel koruyucu malzeme kullanma konusundaki bağı nasıl 

konumlandırdığı ve kararlarına ne ölçüde öncelikli olarak yansıdığını ölçmeye 

yöneliktir. Tamamen bilimsel araĢtırma için kullanılacak olup iĢyeri ve kiĢiler 

hakkında bilgileri içermeyecektir. Anket formunu doldururken göstereceğiniz ilgi ve 

katkılarınız için teĢekkür ederim. 

                                                                                                                BETÜL ĠNCE  

                                                                           ĠSTANBUL AYDIN ÜNĠVERSĠTESĠ 

                                         Ġġ SAĞLIĞI GÜVENLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS BÖLÜMÜ 

 

 

1. ĠĢ yerindeki göreviniz nedir? 

-------------------------------------------------- 

2. Bu iĢi kaç yıldır yapıyorsunuz? 

☐ 0-6 ay arasında      ☐ 6 ay – 2 yıl arasında      ☐ 3 yıl – 5 yıl arasında      ☐ 6 yıl – 

10 yıl arasında       

☐ 11 yıl – daha sonrası 

 

3. YaĢ aralığınız nedir?  

☐ 18-25      ☐ 26-35      ☐ 36-46      ☐ 47 ve sonrası 

4. Eğitim durumunuz nedir? 

☐ Öğrenim görmemiĢ      ☐ İlkokul      ☐ Ortaokul      ☐ Lise      ☐ 

MeslekYüksekokulu      ☐ Lisans  

5. Medeni haliniz nedir?  

☐ Evli      ☐ Bekar  

6. Çocuğunuz var mı ? 
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☐ Evet      ☐Hayır 

7. ĠĢinizle ilgili mesleki eğitim aldınız mı?  

☐ Evet      ☐Hayır 

8. Günde kaç saat çalıĢıyorsunuz?  

☐ 3-4 saat      ☐ 5-6 saat      ☐ 7-8 saat      ☐ 9-10 saat      ☐ 10 saatten fazla 

9. ÇalıĢırken alınması gereken sağlık ve güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu biliyor 

musunuz? 

☐ Evet      ☐ Hayır 

(Önceki cevap evet ise) 

10. ÇalıĢanlar için gereken sağlık ve güvenlik tedbirlerini alıyor musunuz? 

☐ Asla      ☐ Bazen      ☐ Çoğu zaman      ☐ Daima 

11. 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‟ndan haberdar mısınız? 

☐ Evet, içeriğini ve yasal sorumluluklarımı biliyorum 

☐ Hayır, ne olduğunu bilmiyorum 

☐ Haberdarım, fakat içeriği hakkında bir bilgim yok 

12. Bir yönetici olarak iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili yaklaĢımınız hangi tanıma 

yakındır? 

☐ ĠĢin sadece hızlı ve az maliyetli bir Ģekilde yapılması ile ilgilenirim 

☐ Mümkün olduğu ölçüde iĢin güvenli yapılması için çaba gösteririm 

☐ ĠĢin yapılmasından çok güvenlik ile ilgili konularla daha çok ilgilenirim 

12. ĠĢ yerinizde ve ya çalıĢtığınız departmanınızda iĢ güvenliği toplantıları düzenli 

olarak yapılıyor mu? 

☐ Evet      ☐ Hayır 

13. KiĢisel koruyucu malzemelerin iĢçi üzerinde iĢ kazalarını önleme anlamında 

etkin olduğunu düĢünüyor musunuz? 

☐ Hiçbir zaman      ☐ Çok Az      ☐ Bazen      ☐ Sık sık      ☐ Çoğu Zaman  
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14. Personele verilen iĢ güvenliği eğitiminin, onların iĢ çevrelerindeki kazaları 

değerlendirilmelerini yeterince mümkün kıldığına ne ölçüde inanıyorsunuz? 

☐ Hiçbir zaman      ☐ Çok Az      ☐ Bazen      ☐ Sık sık      ☐ Çoğu Zaman  

 15. Yeni iĢçiler görevlerine baĢlamadan önce gerektiği gibi eğitilir mi? 

☐ Hiçbir zaman     ☐ Çok Az      ☐ Bazen      ☐ Sık sık      ☐ Çoğu Zaman  

16. ÇalıĢanların kullanacağı kiĢisel koruyucu malzemelerin tam ve yeterlidir. 

☐ Hiçbir zaman      ☐ Çok Az      ☐ Bazen      ☐ Sık sık      ☐ Çoğu Zaman  

17. ĠĢçiler iĢ güvenliği kararlarının alınmasını ne ölçüde etkilemektedir? 

☐ Hiçbir zaman      ☐ Çok Az      ☐ Bazen      ☐ Sık sık      ☐ Çoğu Zaman  

18. ĠĢ Güvenliği denetimi, kiĢisel koruyucu malzemenin kullanılmasını kontrol etmek 

amacıyla, çalıĢtığım kısımda düzenli olarak yürütülür. 

☐ Hiçbir zaman      ☐ Çok Az      ☐ Bazen      ☐ Sık sık      ☐ Çoğu Zaman 

19. Sizce diğer  lojistik Ģirketlerinde    ortam ve  çalıĢanlar için  güvenlik önlemleri  

alınıyor mudur?  

☐ Asla      ☐ Kısmen      ☐ Çoğu Zaman      ☐ Daima      ☐ Fikrim yok     

20. Sizce Ģirketler iĢ sağlığı ve güvenliği konusunu önemsiyor mu? 

☐ Asla      ☐ Kısmen      ☐ Çoğu Zaman      ☐ Daima      ☐ Fikrim yok   

21. 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‟ndan haberdar mısınız? 

☐ Evet, içeriğini ve yasal sorumluluklarımı biliyorum 

☐ Hayır, ne olduğunu bilmiyorum 

☐ Haberdarım, fakat içeriği hakkında bir bilgim yok 

22. ÇalıĢmak istediğiniz firma seçiminde güvenlik unsuru sizin için ne derece 

önemlidir?  

☐ Çok yüksek      ☐ Yüksek      ☐ Orta      ☐ DüĢük      ☐ Çok düĢük 

23. ġuan ki iĢ yerinizde iĢ kazası geçirdiniz mi? 

☐ Evet      ☐ Hayır 
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( Önceki cevap Evet ise ) 

24. Ne tür bir iĢ kazası geçirdiniz? 

☐ Malzeme düĢmesi 

☐ Araç kazası  

☐ Yüksekten düĢme  

☐ Elektrik çarpması  

☐ Metal parçalar/yüzeyler sonucu kesikler  

☐ BaĢka bölüm/birimde çıkan iĢ kazası sonucu etkilenme/yaralanma 

☐ Diğer -----------------------------------------------------------------  

25. ĠĢ kazasını ne zaman geçirdiniz? 

☐ Vardiya baĢlangıcında      ☐ Vardiya ortasında      ☐ Vardiya sonunda      

26. Kaza sizi nasıl ve ne Ģekilde etkiledi? 

☐ ĠĢime uzun süre devam edemedim 

☐ ĠĢime kısa bir süre devam edemedim 

☐ ĠĢime devam ettim fakat çok zorlandım 

☐ ĠĢime karĢı ilgim azaldı 

☐ ĠĢime konsantre olamadım 

☐ Verimli olarak çalıĢamadım 

☐ Aile hayatımı etkiledi 

☐ Maddi kayba uğradım 

☐ Psikolojim bozuldu 

☐ Diğer 

27. ĠĢ kazası geçirdiğiniz sırada kiĢisel koruyucu malzeme / malzemelerinizde eksik 

var mıydı? 
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☐ Evet      ☐ Hayır 

( Önceki cevap Evet ise ) 

29. Hangi kiĢisel koruyucu malzeme / malzemeniz eksikti? 

----------------------------------------------------------------------------- 

30. Geçirdiğiniz iĢ kazası vücudunuzda nasıl bir hasar bıraktı? 
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Ek 2: Etik Kurul Onayı 
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