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ÖZET 

CEYLAN, Mustafa. ĠĢ Analizinin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi: 

Çorum Ġmalat Sanayinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2017. 

Bu araĢtırmanın amacı, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 

imalat iĢletmelerinde iĢ analizi yapan iĢletmeler ile iĢ analizi yapmayan iĢletmeler 

arasında iĢ sağlığı ve güvenliği uygulamaları bakımından anlamlı bir fark olup 

olmadığını tespit etmektir. Bu amaca ulaĢmak için 2016 yılı Kasım ayında 76 iĢletme ile 

yüz yüze anket yapılmıĢtır. Elde edilen bulgular SPSS 22.0 paket programı ile analiz 

edilmiĢtir.  

AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin ortalama yaĢı 35,68 olarak 

hesaplanmıĢtır. Yetkililerin %63,2’si lisans ve üzeri eğitime sahiptir. Yetkililerin % 

78,9’u 10 yıldan az çalıĢma süresine sahiptir. Ortalama yaĢ, eğitim ve çalıĢma süresi 

birlikte değerlendirildiğinde organize sanayi bölgesindeki iĢletmelerin genç ve eğitimli 

bir kadroya sahip olduğu söylenebilir. AraĢtırmaya katılan iĢletmelerin %35,5’i makine 

imalat sektöründe faaliyet göstermekte ve %85,5’i küçük ve orta ölçekli iĢletmedir.  

AraĢtırma sonucunda iĢletmelerin %76,3’ünün iĢ analizi yaptığı, %23,7’sinin iĢ 

analizi yapmadığı ortaya konmuĢtur. Bu iĢletmelerin tehlike sınıfları incelendiğinde 

araĢtırmaya katılan iĢletmelerin %50’sinin tehlikeli sınıfta, %34,2’sinin az tehlikeli 

sınıfta ve %15,8’inin ise çok tehlikeli sınıfta yer aldığı görülmüĢtür. Yapılan ki kare 

analiz sonuçlarına göre, iĢletmelerin iĢ analizi yapıp yapmamaları ile iĢletme 

yetkililerinin cinsiyet, yaĢ, medeni durum, eğitim, iĢletmelerin faaliyet süreleri, yasal 

durumları, tehlike sınıfları ve çalıĢan sayıları arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit 

edilmiĢtir (P>0,05). ĠĢ analizi yapan iĢletmeler ile iĢ analizi yapmayan iĢletmelerde iĢ 

sağlığı ve güvenliği uygulamaları bakımından anlamlı bir fark olmadığı yapılan 

bağımsız örneklem t testi ile belirlenmiĢtir (P>0,05). Bu sonucun iĢ sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarının yasal bir zorunluluk olmasından kaynaklandığı söylenebilir. 

Anahtar Sözcükler: ĠĢ Analizi, ĠĢ Sağlığı, ĠĢ Güvenliği, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 
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ABSTRACT 

CEYLAN, Mustafa. The importance of job analysis to occupational health and 

safety: An application in the Çorum manufacturing industry, Masters Degree Thesis, 

2017. 

The aim of this research is to determine whether there is a significant difference 

in the occupational health and safety practices between the enterprises that perform job 

analysis and those who do not perform job analysis in the manufacturing industry in 

enterprises registered in the Çorum  Industrial  Area  Directorate. To achieve this goal, a 

face-to-face survey was conducted with 76 businesses in November, 2016. The 

collected findings were analyzed with the SPSS 22.0 package program. 

 The average age of the business executives participating in the survey was 

35.68. With 78.2% of the business authorities have less than 10 years of working 

experience. When the average age, education and working time are evaluated together, 

it can be said that the enterprises in the  industrial  area  have a young and educated 

staff.  A total of 35.5% are in the machinery manufacturing sector and 85.5% are small 

and medium-sized enterprises. 

From the survey’sresult , 76.3% of enterprises perform job analysis and 23.7% 

do not perform job analysis. When the hazard classes of the enterprises are examined, 

50% of the surveyed enterprises are in the dangerous class, 34.2% are in the less danger 

class and 15.8% are in the very dangerous class. According to the results of the 

constructive square analysis, it was determined whether  the enterprises perform 

job  analysis or not  and the significant difference between the genders, age, marital 

status, education, operation period, legal status, hazard classes and employee numbers 

of the business executives (p> 0,05). In the case of businesses that perform job analysis 

and those that do not perform job analysis, the independent sample test is conducted to 

determine that there is no significant difference in terms of occupational health and 

safety practices (P>0,05). It can be said that due to the fact that occupational health and 

safety practices are a legal requirement. 

Keywords: Job Analysis, Occupational Health, Occupational Safety, 

Occupational Health and Safety 
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ÖNSÖZ 

“ĠĢ Analizinin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi: Çorum Ġmalat 

Sanayinde Bir Uygulama” baĢlıklı bu tez çalıĢması uzun süren bir süreç sonucunda 

ortaya çıkmıĢtır. ĠĢ analizleri ile ilgili yapılan çalıĢmaların daha çok iĢletmelerin insan 

kaynakları fonksiyonlarıyla iliĢkileri üzerine yapılmıĢ olması, iĢ sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili çalıĢmaların az oluĢu bu çalıĢmayı özgün kılmaktadır. 

Tez çalıĢmam süresince bilgi ve deneyimlerini esirgemeyen değerli hocam Yrd. 

Doç. Dr. Hülya ÇAĞIRAN KENDĠRLĠ’ye, analiz aĢamasında yardımlarını 

esirgemeyen değerli hocalarım Yrd. Doç. Dr. Güngör KARAKAġ ve Yrd. Doç. Dr. 

Ömür DEMĠRER’e ve çalıĢmalarım esnasında yardımları ve destekleri ile yanımda olan 

değerli aileme sonsuz Ģükranlarımı sunuyorum. 
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GĠRĠġ 

Günümüz dünyasında artan küreselleĢme, baĢ döndürücü bir hızla geliĢen 

teknoloji ve değiĢen sosyo-ekonomik yapı örgütlerin organizasyon yapılarını ve üretim 

süreçlerini sürekli gözden geçirmeye ve yaĢanan değiĢimlere uyum sağlamaya mecbur 

kılmaktadır. Esasında bu değiĢime mecbur olmanın temel amacı faaliyetlerin etkinliğini 

yükseltmek ve verimliliği artırmak suretiyle örgütün performansını yükseltmek ve buna 

bağlı olarak da rekabet gücünü artırmaktır. Bu nedenle örgütlerin amaç ve hedeflerine 

katkıda bulunan tüm faaliyetlerle ilgili her türlü bilginin detaylı olarak elde edilmesi ve 

düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi gerekir.  

1900’1ü yılların baĢında Bilimsel Yönetim Hareketinin temel ilkeleri 

doğrultusunda mevcut iĢ sayısının azaltılması, iĢlerin daha az çalıĢanla 

gerçekleĢtirilmesi ve iĢlerin daha verimli bir Ģekilde yapılması düĢüncesiyle iĢlerin 

bilimsel olarak incelendiği bir yönetim tekniği olarak geliĢtirilen iĢ analizi, günümüzde, 

baĢta insan kaynakları yönetimi olmak üzere, faaliyetlerin etkin ve verimli bir Ģekilde 

sürdürülmesi, gerektiğinde yapısal değiĢimlere uyum sağlanması ve güvenli çalıĢma 

ortamlarının oluĢturulması gibi konuların yanında bütün bir yönetim süreci için ihtiyaç 

duyulan temel bilgileri sağlayan bir kaynaktır. 

ĠĢ analizi bir örgütteki iĢlerin görevler, sorumluluklar, yöntemler, çalıĢma 

koĢulları ve iĢi yapan kiĢide bulunması gereken nitelikler itibariyle sistematik bir 

Ģekilde analiz edilmesi ve elde edilen bilgilerin derlenmesi sürecidir.  

ĠĢ analizi vasıtasıyla örgütlerde yapılan iĢlerin nasıl yapıldığı, niçin yapıldığı, 

kim tarafından yapıldığı ve hangi süreç içerisinde yapıldığıyla ilgili bilgiler toplanır. 

Elde edilen bu bilgiler yapılan herhangi bir iĢin nasıl yapıldığının yanında nasıl 

yapılması gerektiği konusunda da bilgi verir. Böylece örgüt bünyesinde gerçekleĢtirilen 

iĢlerin yapısı, tehlike ve riskleri hakkında da bilgi sahibi olunur. 

 ĠĢ analizi ile bir örgütte çalıĢanlar tarafından yerine getirilen tüm iĢler ayrı ayrı 

incelenerek, iĢin içeriği, iĢte kullanılan araç, gereç ve makine, gerçekleĢtirilen iĢ, iĢin 

içerdiği tehlike, iĢ için gerekli olan yetenek ve eğitim seviyesi, iĢin fiziksel ve sosyal 

çevre koĢulları ile ilgili bilgiler elde edilir. 
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Günümüzde örgütler faaliyetlerinin etkinliğini yükseltmek ve verimliliği 

artırmak suretiyle örgütün performansını yükseltmek ve buna bağlı olarak da rekabet 

gücünü artırmanın yanında çalıĢanlarının sağlık ve güvenliğini de gözetmek 

durumundadırlar. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin öncelikli konusu iĢ yerinde iĢin yapılması esnasında ya 

da çalıĢma koĢulları nedeniyle çalıĢanların karĢı karĢıya kaldıkları risklerin ortadan 

kaldırılması veya en aza indirilmesi için alınması gereken önlemlerdir.  

GeniĢ anlamda iĢ sağlığı ve güvenliği ise, bir iĢletme tarafından gerçekleĢtirilen 

faaliyetlerden etkilenen tüm kiĢilerin sağlığını ve güvenliğini etkileyen tehlike ve 

tehlikelere etki eden faktörlerin ortadan kaldırılması veya azaltılmasına yönelik 

çalıĢmalardır. GeniĢ anlamda iĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢma çevresi yanında yaĢama ve 

sosyal çevreyi de kapsar. 

Sanayi Devrimi ile birlikte teknolojide, ekonomide ve toplumsal yaĢamda ortaya 

çıkan geliĢmeler, özellikle iĢ yerlerinde üretimde çalıĢan insanların sağlığı ve 

güvenliğiyle ilgili önemli sorunları da beraberinde getirmiĢtir. Ġlk baĢlarda dikkate 

alınmayan bu sorunlar, zamanla verimliliği ve iĢletme güvenliğini tehlikeye düĢürmeye 

baĢladığında önemli hale gelmeye ve üzerinde düĢünülmeye baĢlanmıĢtır. Bunun 

sonucu olarak çalıĢma düzeni ve koĢullarına yönelik bir takım kurallar ve yasalar hayata 

geçirilmiĢtir. Zaman içerisinde yaĢanan değiĢimlerle birlikte söz konusu düzenleme ve 

yasalar güncelliğini yitirmeye ve yetersiz kalmaya baĢlamıĢtır. Sanayi Devrimiyle 

baĢlayan süreçte çalıĢanların çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesine yönelik yapılan 

çalıĢmalar iĢ sağlığı ve güvenliği kavramının ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. 

Bu çalıĢmanın amacı, iĢletmelerde iĢ sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iĢ 

analizi yapılıp yapılmadığına göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının araĢtırılmasıdır. Üç 

bölümden oluĢan çalıĢmanın birinci bölümü, iĢ analizinin kavramsal analizine ayrılmıĢ 

olup, iĢ analizinin tanımı, amaçları, kullanım alanları, iĢ analiz süreci, iĢ analizinde 

kullanılan bilgi toplama yöntemleri, iĢ tanımları ve iĢ gerekleri hakkında teorik bilgiler 

içermektedir.  

Ġkinci bölüm, iĢ sağlığı ve güvenliğiyle ilgilidir. ĠĢ sağlığı, iĢ güvenliği, iĢ sağlığı 

ve güvenliği kavramlarıyla ilgili bilgilerle birlikte iĢ sağlığı ve güvenliğinin tarihsel 
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geliĢimi, iĢ sağlığı ve güvenliğinin amacı, önemi, kaza kavramı ve iĢ kazası kavramları 

incelenmiĢtir. 

Üçüncü bölüm uygulama çalıĢmasını kapsamaktadır. Çorum imalat sanayinde 

faaliyet gösteren Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı iĢletmelerin iĢ 

sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iĢ analizi yapıp yapmadıklarına göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığını tespit etmek üzere yapılan araĢtırmanın sonuçlarını içermektedir. 
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1. BÖLÜM 

Ġġ ANALĠZĠ 

1.1. Ġġ ANALĠZĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1.1. ĠĢ Analizi Kavramı 

GeliĢen teknoloji ile birlikte bilgisayar kullanımının hayatın her alanında 

kendine yer bulmaya baĢlaması, emek yoğun üretimden otomasyona geçiĢi 

hızlandırmıĢ, bununla birlikte insanların ihtiyaç ve beklentilerinde yaĢanan değiĢimler 

yeni bir takım iĢlerin ve mesleklerin doğmasına yol açmıĢtır. Örgütlerin yaĢanan yoğun 

rekabet ortamında ayakta kalabilmelerinin temel Ģartlarından biri de yaĢanan 

değiĢimlere uyum sağlayabilmek için öncelikle kendilerini ve sahip oldukları kaynakları 

tanımalarıdır. Bu nedenle örgütte yapılan iĢlerin, iĢ gereklerinin ve iĢlerin birbirleri ile 

olan iliĢkilerinin bilinmesi gerekir (Çelikten, 2005:127). 

ÇalıĢma yaĢamında karĢılaĢılan birçok sorunun çözümünde ilk adım, örgütte 

gerçekleĢtirilen iĢlerin tek tek incelenerek özelliklerinin belirlenmesi, birbirleriyle ve 

iĢlerin bütünüyle olan iliĢkilerinin ortaya çıkarılmasıdır (Bilgin vd., 2011:31). 

Örgütlerde bu amaca yönelik olarak kullanılan en yaygın araç “iĢ analizi” uygulamasıdır 

(Hacıoğlu vd., 2002:12). Ġnsan Kaynakları Yönetiminin (ĠKY) hemen her faaliyetinin 

temelinde iĢ analizinden elde edilen veriler yer alır. ĠĢletmelerde iĢe uygun elemanın 

seçilmesi ve istihdamı, gelecekte ihtiyaç duyulacak iĢgücünün sayısı ve niteliklerinin 

planlanması, çalıĢanların eğitim ihtiyaçlarının karĢılanması, ücretlendirme, iĢ 

değerlemesi, performans değerlendirme, iĢ sağlığı ve güvenliği gibi ihtiyaç duyulan her 

alanda iĢ analizi ile elde edilen veriler kullanılır (Barutçugil, 2004:254). 

1.1.2. ĠĢ Analizinin Tanımı 

ĠĢ analizi, bir iĢin diğer iĢlerden farkını içinde bulunduğu durumla birlikte iĢin 

unsurları ile ortaya koyan bilimsel ve teknik bir çalıĢmadır (DPB, 1998:10). 

Sabuncuoğlu’na göre, iĢ analizinin en kısa tanımı iĢin kendisinin ayrıntılı bir 

Ģekilde incelenmesidir. ĠĢ analizi, bir iĢin nitelikleri, gerekleri ve çalıĢma koĢulları 

hakkında bilgi elde etmek amacıyla farklı yöntemler kullanılarak yapılan bilimsel bir 

çalıĢmadır. Yapılan iĢ analizi çalıĢması neticesinde, iĢ nedir, niçin yapılır, nasıl yapılır 
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ve o iĢin yapılması için hangi bilgi, yetenek, ustalık ve sorumlulukların gerektiği 

belirlenmiĢ olur (Sabuncuoğlu, 2005:60). 

Literatürde iĢ analizi için yapılmıĢ farklı tanımlar bulunmakla birlikte bu 

tanımlar muhteva bakımından benzerlik göstermektedirler. Bunlardan bazıları Ģunlardır: 

ĠĢ analizi, bir iĢin türünün, iĢ için gerekli olan zamanın ve iĢte kullanılan makine 

ve teçhizatın belirlenmesi olarak tanımlanabileceği gibi bir örgütte yer alan iĢlerin, 

görev ve sorumluluklarının sistematik olarak araĢtırılıp, incelendiği bir yöntem olarak 

da tanımlanabilir (Sevimli, 2001; Erigüç ve TekeĢ, 2003:25). 

ĠĢ analizi, yapılacak olan her bir iĢin niteliği, iĢin özellikleri, genel durumu, iĢin 

yapılacağı çevre ve çalıĢma ortamı ile ilgili bilgilerin toplanması, toplanan bilgilerin 

sistematik olarak incelenmesi, değerlendirilmesi ve bu bilgilerin yazılı hale getirilmesi  

süreci olarak tanımlanabilir (Özgen vd., 2005:57).  

Yüksel’e göre iĢ analizi, iĢin özellikleri ile ilgili güvenilir bilgilerin sistematik 

bir Ģekilde toplanması ve değerlendirilmesidir. ĠĢ analizi çalıĢanların; iĢlevleri, 

kullandıkları makine-teçhizat, yöntem ve teknikler, üretmiĢ oldukları mallar ve 

hizmetler, iĢi yerine getirmek için gereken bilgi, beceri, yetenek ve nitelikler hakkında 

bilgi toplanmasıdır. Bu veriler, iĢin türünü, harcanan süreyi, kullanılan araç gereçleri, iĢ 

için gerekli olan yetenek, deneyim, yetki ve sorumluluklar ile iĢin yapıldığı koĢullar 

hakkında bilgiler içerdiğinden, bütün iĢler bu standart özelliklere göre analize tabi 

tutulur (Yüksel, 2007:82). 

Yamak ise iĢ analizini bir örgütün çalıĢması ile ilgili tüm detayların, özelliklerin 

ve standartların belirlenmesi aĢaması veya görevi olarak tanımlamaktadır (Yamak, 

2007:153). 

ĠĢ analizi, örgütte gerçekleĢtirilen iĢlerin doğru ve etkili bir Ģekilde 

değerlendirilebilmesi için örgütte yapılan iĢleri ayrı ayrı nitelik, nicelik, iĢin gerekleri, 

sorumlulukları ve çalıĢma koĢulları yönünden bilimsel yöntemler kullanarak inceleyen 

ve bilgi toplayan bir tekniktir. ĠĢ analiziyle mühendislik ve sosyal bilimlerden 

faydalanılarak yapılan iĢlerin teknik ve sosyal analizleri yapılır (Bingöl, 2010:81). 
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Bir baĢka tanıma göre ise iĢ analizi, bir iĢin önem derecesi yüksek yanlarını 

ortaya koymak suretiyle o iĢi tanımlama ve çözümleme sürecidir. Bir baĢka tanıma göre 

ise iĢ içeriklerinin çözümlenmesi yapılarak, iĢin yapılması esnasında iĢe etki eden tüm 

etkenlerin belirlenmesidir (Akçakaya, 2010:230-231). 

Kobu’ya göre üretim faktörlerinden yararlanma seviyesini en yükseğe 

çıkarabilmek için birbirleriyle olan iliĢkilerinin bilinmesi, düzenlenmesi ve ölçülmesi 

gerekir. Bu amacı gerçekleĢtirmeye yönelik olarak yapılan sistematik araĢtırmaların 

tamamına iĢ analizi adı verilir (Kobu, 2010:369). 

Yapılan tanımları çoğaltmak mümkündür. Ancak, yapılan tanımların ortak 

noktasını iĢle ilgili bilgilerin iĢ analizi vasıtasıyla toplanması ve toplanan bilgilerin 

sistematik bir Ģekilde kullanıcıya sunulması oluĢturmaktadır. 

ĠĢ analizi vasıtasıyla, bir örgütte çalıĢanlar tarafından gerçekleĢtirilen tüm iĢler 

ayrıntılı Ģekilde incelenir, yapılan iĢlerle ilgili bilgiler toplanarak kayıt altına alınır ve 

analize tabi tutulur. ĠĢ analizi sadece iĢin içerdiği görevlerin belirlenmesi değildir, aynı 

zamanda iĢ için gerekli olan beceri, deneyim, eğitim seviyesi gibi iĢin gerçekleĢtirilmesi 

için çalıĢandan istenen nitelikler ve iĢin yapıldığı ortam hakkında bilgilerin 

toplanmasını da kapsar. En genel tanımıyla iĢ analizi, iĢleri tanımlama ve kaydetme, bir 

iĢ için gerekli olan sorumlulukların ve iĢin baĢarıyla gerçekleĢtirilmesi için bu iĢi 

yapacak kiĢilerde bulunması gereken zorunlu beceri ve gerekliliklerin sistematik 

biçimde incelenmesi sürecidir (Can vd., 2009:81-82; Bingöl, 2010:81). 

ĠĢ analizi; bir iĢin nasıl yapılacağını gösteren değil, nasıl yapıldığını ayrıntılı 

olarak ortaya koyan bir çalıĢmadır (Çelikten, 2005:129). ĠĢ analizi sürecinde temelde 

çalıĢan ne yapıyor, iĢi ne Ģekilde yapıyor, hangi yöntem ve teknikleri kullanıyor, hangi 

tür araç, gereç ve makineler kullanılıyor, hangi çıktılar sağlanıyor, üretilen mal veya 

hizmet nedir, iĢ için hangi seviyede ve ne tür bir yetenek, bilgi ve deneyim gerekli, iĢin 

hangi koĢullarda yapıldığına dair fiziksel ve sosyal çevre ile ilgili bilgiler toplanır 

(Bilgin vd., 2011:31). 

 

 



7 
 

ĠĢ analizinin içerisinde yer alması uygun olan bilgiler Ģunlardır:  

ĠĢin Bağlı Olduğu Birim ve Unvanı: Bu bölümde görevin adı ve örgüt 

içerisinde hangi birimde yer aldığı belirtilir.  

ĠĢin Özeti: Kısa ve öz olarak anlaĢılır bir Ģekilde iĢ hakkında bilgi verilir. 

Görevler: Yapılan her bir iĢ görevdir ve yapılması için belli bir zaman harcanır. 

Her bir görevin nasıl ve hangi süre içerisinde gerçekleĢtirileceği iĢ analizinin bu 

bölümünde belirtilir. 

Makine Araç-Gereç, Donanım: GerçekleĢtirilen iĢ esnasında kullanılan araç 

gereç ve donanımlar hakkında bilgiler verilir. 

Malzeme, Ürün, Hizmet: ĠĢin gerçekleĢtirilmesi için ihtiyaç duyulan 

hammadde, üretilen ürün veya sunulan hizmetler hakkında bilgiler verilir. 

Yöneticilik: Yöneticinin otoritesi altında sevk ve idare edilenlerin sayısı ile 

unvanları bu kısımda belirtilir. 

Görevler Arası ĠliĢki: Söz konusu göreve yükselebilmek için yerine getirilmesi 

gerekli görevler ile bu görevden sonra yükselme ihtimali bulunan görevler hakkında 

bilgi verilir. 

Zihinsel Çaba: KarmaĢık veriler ve görüĢlerin yorumlanması, ikna yeteneği gibi 

zihinsel beceri gerekleri hakkında bilgiler verilir. 

Fiziksel Çaba: ĠĢin hangi tür fiziksel çalıĢma gerektirdiği, yerine getirilme 

süresi ile iĢin yapılıĢı esnasında alınan pozisyona dair bilgiler verilir. 

Fiziksel Beceri: ĠĢin yerine getirilmesi için gerekli olan ustalık, el ayak göz 

koordinasyonu gibi fiziksel beceriler hakkında bilgiler verilir.   

Sorumluluk: Üretim sorumluluğu veya mali sorumluluk gibi iĢin yüklediği 

sorumluluklar hakkında bilgi verilir. 

ÇalıĢma KoĢulları: ÇalıĢılan ortamda mevcut olan gürültü, ısı, nem, soğukluk, 

sıcaklık, vb. çalıĢma koĢulları hakkında bilgi verilir. 
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ĠĢ Riski: ĠĢ kazası ve meslek hastalıkları konusunda iĢlerin taĢıdığı riskler 

hakkında bilgi verilir. 

Öğrenim Düzeyi: ĠĢin yerine getirilmesi için gerekli olan yabancı dil bilgisi, 

mantıksal beceri, matematiksel beceri gibi becerilerin kazanılması için gereken eğitim 

ve süresi hakkında bilgiler verilir. 

Mesleki Hazırlık: ĠĢin yerine getirilmesi için alınması gerekli çıraklık eğitimi 

ya da mesleki eğitim, iĢe baĢlamadan önce gerekli olan iĢe alıĢtırma eğitimi ve hizmet 

içi eğitimlerle ilgili bilgiler iĢ analizinin bu bölümünde yer alır (Ünal, 2003:10). 

1.1.3. ĠĢ Analizi Uygulamasının Tarihsel GeliĢim Süreci 

Modern anlamda iĢ analizi 1900’lü yılların baĢında Federick W. Taylor’un 

çalıĢmalarıyla baĢlamıĢtır (Aldemir vd., 2001:63). Frederick W. Taylor tarafından 

“Bilimsel Yönetim YaklaĢımı” olarak isimlendirilen çalıĢmalar, iĢi analiz etmeye ve 

geliĢtirmeye yöneliktir. Bilimsel Yönetim YaklaĢımı çalıĢan tarafından yapılan iĢin 

temel parçalara ayrılması ve bu esnada iĢin yapılmasına katkısı olmayan hareketlerin 

tespit edilerek ortadan kaldırılması prensibini esas alır (Kozak ve Yazıcılar, 2003).  

Tecrübeli çalıĢanlar tarafından yapılan iĢlerin nasıl yapıldığını hassas bir tür saat 

kullanarak (kronometre) inceleyen Taylor, çalıĢmaları sonucunda analizini yaptığı 

iĢlerin en iyi ve en hızlı yapılıĢ metotlarını belirlemiĢ, yaĢanan gecikmeler, meydana 

gelen kazalar ve istirahat için gerekli olan süreleri saptamıĢtır. Taylor’un yaptığı bu 

çalıĢmalar, iĢ analizi kavramının, zaman etüdü olarak isimlendirilen bölümünün 

baĢlangıcı olmuĢtur (GümüĢ, 2005:10). ĠĢletmelerin karĢılaĢtıkları bir takım 

belirsizliklere çözüm üretmek için çalıĢan Taylor, verimlilik artıĢı sağlamaya yönelik 

olarak iĢ ve yöntem araĢtırmalarından hareketle, parça baĢı ücret sistemi, iĢ değerleme, 

iĢe seçme ve yerleĢtirme yöntemleri, çalıĢanların yakından ve ayrıntılı olarak kontrol 

edilmesi gibi konuları bilimsel olarak inceleme konusu yaparken, bu çalıĢmaların 

baĢlangıcını ve temelini iĢ analizleri oluĢturmuĢtur (Kaynak vd., 1998:52).  

Daha sonraki yıllarda Frank Gilbert ve eĢi Lillian Gilbert, hareket ve mikro-

hareket çalıĢma kavramlarını geliĢtirerek, en kolay ve en az yorucu hareketleri tespit 

etmeye çalıĢmıĢ, iĢlerin geleneksel usuller yerine gözlem ve araĢtırmaya dayanan en iyi 

metodunu bulmaya yönelik çalıĢmalar yapmıĢlardır. ÇalıĢmalarında hareketli resim 
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kamerası kullanmak suretiyle hareketli film tekniği kullanılarak yapılan ilk mikro–

hareket analizi çalıĢma tekniğini gerçekleĢtirmiĢlerdir (Kozak, 2001:20).  

Klasik yönetim yaklaĢımının hakim olduğu dönemde insan unsuru göz ardı 

edilmiĢ, çalıĢanlar birer makine olarak ele alınmıĢtır. Yapılan iĢlerin bu kadar basit, 

rutin ve monoton hale gelmiĢ olmasının çalıĢanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğu, 

yapılan araĢtırma ve uygulamalarla ortaya konmuĢtur. Bu durum, iĢlerin çalıĢanları daha 

fazla motive eder hale gelmesi için yeni teknik ve yaklaĢımların ortaya çıkması 

zorunluluğunu doğurmuĢtur. Bunun sonucunda 1930’lu yıllarda insanı ön plana çıkaran 

BeĢeri ĠliĢkiler Hareketinin ortaya çıkmasıyla iĢ analizlerine olan ilgi azalmıĢtır 

(Hacıoğlu vd., 2002:16). 

Bilimsel temellere dayanan iĢ analizi çalıĢmalarının yapıldığı 1950’li yıllar, 

Neo-Klasik Yönetim YaklaĢımının kabul gördüğü yıllardır. Bu yıllarda yapılan iĢ 

analizi çalıĢmalarında iĢ bölümü, standartlaĢma ve uzmanlaĢma önem kazanmıĢtır. 

Ancak, iĢ bölümünün çalıĢanlar üzerinde iĢ tatminsizliğini artırıcı etkisi nedeniyle iĢ 

geniĢletme, rotasyon ve iĢ zenginleĢtirme çalıĢmaları ile bu etki azaltılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bu dönemde ilk defa iĢ analizi çalıĢmalarına katılımcı bir yaklaĢımla üst 

yönetimle birlikte çalıĢanlarda katkı sağlamıĢtır (Kozak, 2001:21).  

Psikologların ve davranıĢ bilimcilerin örgütsel araĢtırmalarda iĢ değiĢkeni 

üzerine yoğunlaĢmaları sonucu iĢ analizlerine olan ilgi 1960’lı yıllarda tekrar artıĢ 

göstermeye baĢlamıĢtır (Kaynak vd., 1998:52). 

Bilgi iĢleme teknolojilerinin geliĢimi sonrası ortaya çıkan geliĢmeler 1980’li 

yıllarda iĢletmelerin tüm faaliyetlerini rekabet edebilirlik ve müĢteri memnuniyeti 

üzerine yoğunlaĢtırmıĢtır. Bununla birlikte, iĢletmeler hedeflerine ulaĢabilmek için 

süreç odaklı iĢ yapma usulleri, teknikler ve düĢünce tarzları uygulamaya baĢlamıĢ, 

insanların fiziksel ve zihinsel tepkilerinin belirlenmesine yönelik araĢtırmalar yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. Bu geliĢmelere paralel olarak iĢlerin yeniden tanımlanması, tasarlanması 

ve süreçler halinde gruplandırılması çalıĢmalarında kullanılmak üzere iĢ analizi ile elde 

edilen bilgilere ihtiyaç duyulmuĢtur. Zira yeniden yapılanma kapsamında süreç odaklı 

değiĢimlerin gerçekleĢtirilebilmesi için iĢletmelerde gerçekleĢtirilen faaliyetlerle ilgili 
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analizlerle birlikte mevcut durumun ortaya çıkarılmasına yönelik analizlere de ihtiyaç 

duyulmuĢtur (Kozak ve Yazıcılar, 2003). 

Tarihsel geliĢim süreci içerisinde içerik ya da amaç yönünden önemli 

değiĢikliklere uğrayan iĢ analizi bununla birlikte, iĢin gerçekleĢtirilmesi için gerekli olan 

fiziksel özelliklerle birlikte çalıĢanların zihinsel özelliklerini de içine alan bir geliĢme 

göstermiĢtir. Ortaya çıktığı yıllarda iĢ ve görevlerin tanımlarının yapılması, iĢbölümü ve 

fonksiyonel bölümlendirmelere gidilmesi, iĢ standartlarının belirlenmesi ve uzmanlaĢma 

amacıyla gerçekleĢtirilen iĢ analizleri günümüzde, iĢlerin fonksiyonel sınırlardan 

çıkartılması, iĢ süreçlerinin yalın hale getirilmesi, iĢlerin yeniden yapılandırılması 

amacıyla tekrardan güncel bir konu haline gelmiĢtir. Geleneksel iĢ analizi anlayıĢı, hali 

hazırda ki iĢlerin analizi ve iyileĢtirilmesini amaç edinmiĢken, son dönemlerde iĢ analizi 

geleceğe dönük iĢ tasarımları yapılması ve stratejik planlanma amacına yönelik olarak 

yapılmaya baĢlanmıĢtır (Kozak, 2001:22). 

1.1.4. ĠĢ Analizinin Amaçları ve Kullanım Alanları 

Sabuncuoğlu’na göre iĢ analizi, çalıĢanlar tarafından yapılan iĢlerin teker teker 

veya toplu olarak ayrıntılı bir Ģekilde incelenmesini amaç edinir. (Sabuncuoğlu, 

2005:60). 

ĠĢ analizinden elde edilen sonuçlar insan kaynakları planlamasının temelini 

oluĢturduğundan iĢ analizleri temel bir araç niteliği taĢır. Kapsamlı bir iĢ analizi 

yapılmadan insan kaynakları yönetiminin diğer fonksiyonlarını gerçekleĢtirmek 

mümkündür ancak sonuçları açısından yararlı ve verimli olmayabilir. ĠĢ analizinden 

elde edilen bilgiler insan kaynakları fonksiyonlarının etkin bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi 

için gerekli olan temel verileri sağlamaktadır. ĠĢ analizi sonucu hazırlanan iĢ tanımı ve 

iĢ gerekleri ile kullanıcıya sunulan bilgiler, insan kaynakları planlama sürecinin tüm 

aĢamalarını etkileyen önemli bir veri kaynağı haline gelir (Güngör, 2006:4). 

ĠĢ analizi bir insan kaynakları yönetimi aracı olarak örgütün amaçlarına uygun 

pek çok bilginin elde edilmesini sağlar. ĠĢ analizinden beklenen amaçları Ģu Ģekilde 

özetleyebiliriz (ġimĢek ve Öge, 2010:86-88). 

- Örgütün gelecekte ihtiyaç duyabileceği iĢgücü ihtiyacını ve bu iĢgücünün sahip 

olması gereken özellikleri belirleyerek insan kaynakları planlamasına yardımcı olmak, 
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-  ĠĢe alım kararı verilirken kullanılacak kesin ve açık kriterler oluĢturmak, 

- Mevcut iĢ performansını artırmaya yönelik veya gelecekte ihtiyaç 

duyulabilecek eğitim ihtiyacını tespit etmek,  

-  Performans değerleme sistemine temel oluĢturan iĢ bilgisini sağlamak,  

- Her iĢ ve pozisyon için gerekli bilgileri net olarak açıklamak suretiyle 

çalıĢanların kariyer planlamalarını sağlıklı bir Ģekilde gerçekleĢtirmelerine imkan 

sağlamak,  

- ĠĢler arasındaki iliĢkilerin ve iĢ yüklerinin dengeli bir Ģekilde dağıtılmasını 

sağlamak,  

- Olumsuz çalıĢma koĢullarını ortadan kaldırmak, iĢ ortamını iyileĢtirmek ve 

geliĢtirmek, iĢ performansını artırmak,  

- Ücret ve performans değerleme süreçleri için iĢ grupları oluĢturulmasına 

yardımcı olmak, 

- ĠĢe ve çalıĢanlara yönelik yasal düzenlemelerin hazırlanmasında gerekli verileri 

sağlamak 

Sayılan bu amaçların yanında çalıĢmamıza konu olan iĢ sağlığı ve güvenliği 

çalıĢmalarının gerçekleĢtirilmesinde iĢle ilgili tehlike ve riskler hakkında bilgiler sağlar.   

ĠĢ analizi insan kaynakları yönetiminin köĢe taĢı gibidir zira insan kaynakları 

fonksiyonlarından birçoğunun yerine getirilmesinde kullanılan bilgiler iĢ analizi ile elde 

edilen bilgilerdir. ĠĢ analizinden elde edilen bilgiler öncelikli olarak iĢ tanımlarının 

oluĢturulması ve iĢ gereklerinin saptanmasında kullanılır. Örgütlerde yapılan iĢ analizi 

çalıĢmalarının ağırlık noktasını iĢ tanımlarının oluĢturulması ve iĢ gereklerinin 

saptanması oluĢturur (Timur, 2008:118). 

ĠĢ analizinin kullanım alanlarını ise; insan kaynaklarının planlanması, insan 

kaynaklarının sağlanması ve seçimi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, iĢ değerlemesi 

ve ücretlendirme, personel baĢarı değerlemesi, çalıĢma iliĢkilerinin geliĢtirilmesi, iĢ 
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sağlığı ve güvenliği ve norm kadronun belirlenmesi olarak sayabiliriz (Palmer ve 

Winters, 1993:43). 

 

ġekil 1: ĠĢ Analizi ile Ġnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları Arasındaki 

ĠliĢki (Gürbüz, 2002:10). 

ĠĢ analizlerinin bazı kullanım alanlarında ne tür faydalar sağladığına iliĢkin 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır.  

Personel seçimi; çalıĢanın nitelikleri ile iĢin gerekleri arasındaki uygunluğun 

sağlanması iĢe alım sürecinin en can alıcı noktasıdır. Bu amaca yönelik olarak 

iĢletmelerde çeĢitli testler, görüĢmeler veya teknikler kullanılmakla birlikte bunların 

temelinde iyi hazırlanmıĢ iĢ tanımı ve iĢ gerekleri bulunur. Zira bunu sağlayabilmek için 

iĢin yapısı, özellikleri, iĢ için gerekli olan yetenek, sorumluluk ve çalıĢma koĢulları 

hakkında yeterli bilgi sahibi olunması yani iĢin tanımlanmasına olanak veren iĢ 

analizinin yapılması gerekir (Kaynak vd., 1998:57).  

ĠĢ değerleme çalıĢmaları; iĢ değerleme, bir örgütte gerçekleĢtirilen her bir iĢin, o 

örgütte gerçekleĢtirilen diğer tüm iĢler arasındaki nispi değerini belirleme çalıĢmasıdır. 

ĠĢ değerlendirmesinin temelini iĢ analizi oluĢturur. Zira iĢ analizi olmaksızın iĢin, iĢi 

yapacak kiĢiye yüklediği sorumlulukların ağırlığını, iĢin gerektirdiği bedensel ve fikirsel 

çabanın derecesini, iĢin yapıldığı çevre koĢullarını ve bu koĢulların yarattığı iĢ riskinin 

oranını, ayrıca iĢin istenilen düzeyde yerine getirilmesi için iĢi yapacak kiĢide olması 

gereken beceri, eğitim, deneyim ve benzeri niteliklerin düzeyini bilmek mümkün 

değildir (Timur, 1989:28). 
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Eğitim ve geliĢtirme ihtiyaçlarının belirlenmesi; iĢ analizi sonuçlarının eğitim ve 

geliĢtirme çalıĢmalarına sağladığı katkılardan ilki eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve 

eğitim programlarının hazırlanması sürecindeki katkısıdır. Örgütün amaç ve hedeflerine 

ulaĢabilmesi için yerine getirilen iĢlerde, bu iĢlerin yerine getirilmesi için gereken 

görevler ve sorumluluklar ile bilgi, beceri, yetenek ve tutumların neler olduğunun 

belirlenmesi iĢ analizi verilerinden elde edilen sonuçlarla sağlanır. ĠĢ analizi sonucu elde 

edilen veriler iĢin hangi tür ve ne seviyede bilgi gerektirdiği, kimin, hangi konularda ve 

ne derece eğitime ihtiyacı olduğunun belirlenmesine yardım eder. ĠĢ analizlerinin 

sağladığı ikinci katkı ise iĢ analizi sonuçlarının gerek iĢe yeni alınan çalıĢanlar için, 

gerek mevcut çalıĢanların performansının artırılması için, gerekse bir üst pozisyona 

yükselecek olanlar için eğitim aracı olarak kullanılmasıdır (Hacıoğlu vd., 2002:21). 

Performans değerlendirme; çalıĢanların baĢarı derecelerinin belirlenmesi 

sürecinde de iĢ analizinden elde edilen veriler kullanılır (Bilgin vd., 2011:32). 

Örgütlerde gerçekleĢtirilen performans değerleme çalıĢmalarında genellikle önceden 

belirlenmiĢ performans standartları kullanılır. Performans standartlarının genelde 

sayısal olması arzu edilir ancak iĢlerin birçoğu için sayısal standartlar belirlemek 

oldukça güç bir iĢtir. Bu sebeple performans standartlarının gerçekçi, anlaĢılır, belirli, 

kesin ve yapılan iĢle ilgili olmasına dikkat edilmelidir. ĠĢ analizleri bu özelliklere sahip 

standartları belirlemede en önemli bilgi kaynağıdır (ġimĢek ve Öge, 2010:94). 

ĠĢgücü planlaması; örgütün çeĢitli birimlerine/kademelerine/pozisyonlarına 

yönelik olarak gelecekte ihtiyaç duyulabilecek çalıĢan sayısı ve niteliklerinin 

belirlenmesinde iĢ analizi verilerinden önemli ölçüde faydalanılır. Elde edilen verilerle 

örgütte hangi iĢlerin mevcut olduğu, bu iĢleri yapacak personelde olması gereken 

nitelikler, gelecekte örgütün ihtiyaç duyacağı personel sayısı ve niteliği yanında, 

gelecekte açılacak yeni pozisyonlar, bu pozisyonlar için gerekli personel profili gibi  

detaylı bilgiler de iĢ analizleri sonucu elde edilir (Hacıoğlu vd., 2002:18). 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği; iĢ ortamında sağlığa zararlı ve tehlikeli koĢulların 

tespitinde iĢ analizleri önemli rol oynamaktadır. ĠĢ analizleri tüm bu türden Ģartları ve 

durumları önceden ayrıntılı olarak inceleyerek tanımlayan ve gerekli önlemlerin 

alınmasında ihtiyaç duyulan verileri sağlayan önemli bir araçtır (ġimĢek ve Öge, 

2010:95). ĠĢ analizi sonucu elde edilen veriler iĢ sağlığı ve güvenliği açısından temel 
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oluĢturacak niteliktedir. Yapılan iĢin karmaĢık veya zor yanları, kullanılan makine, 

malzeme, araç ve ekipmanlar ile bunların nasıl kullanılacağı ve kullanılması için 

gereken bilgi, beceri ve uzmanlık düzeyi, iĢin nasıl yapılacağını gösteren talimatlar, 

çalıĢma ortamının fiziksel özellikleri ve iĢin yapılması sırasında çalıĢanların karĢı 

karĢıya kalabileceği tehlike ve risklerin neler olabileceği ile ilgili bilgiler iĢ analizi 

sonucunda ortaya konmaktadır (Hacıoğlu vd., 2002:24). Özetle hangi iĢlerin ne tür 

tehlikelere yol açtığı, iĢ ortamından kaynaklanan sağlığa zararlı ve tehlikeli koĢulların 

neler olduğu iĢ analizi çalıĢmaları sonucu ortaya konulur (Bingöl, 2010:84). 

Bunların yanı sıra çalıĢan ile iĢveren arasında iĢin içeriği ya da nasıl yapılması 

gerektiği gibi iĢe iliĢkin temel konulardaki anlaĢmazlıkların çözümünde veya en aza 

indirilmesinde iĢ analizinden elde edilen veriler kullanılabilir (Timur, 1989:30). Toplu 

pazarlık görüĢmelerine konu olan, ücretler ve ücret politikaları, çalıĢma saatleri, çalıĢma 

koĢulları ve iĢ sağlığı ve güvenliği gibi konularda ortaya çıkan çatıĢmaların en aza 

indirilmesi, iĢ analizi ile elde edilen bilgilerin toplu pazarlık görüĢmelerinde veri olarak 

kullanılması ile mümkündür (Kozak, 2001:35). ĠĢ analizinin bir baĢka kullanım alanı da 

meslekler veya iĢler hakkında tanıtıcı bilgiler vermesidir. Bu bilgiler özellikle 

deneyimsiz ve ehliyetsiz iĢçiler için rehber niteliğindedir. Yine çalıĢanların yer 

değiĢtirmesi, unvan standardizasyonunun sağlanması gibi iĢlemlerde de iĢ 

analizlerinden yararlanılır (Bingöl, 2010:84).  

1.2. Ġġ ANALĠZĠ SÜRECĠ 

ĠĢ analizi yapmak uzun zaman alan ve zahmetli bir iĢtir. ĠĢ analizi sürecinin 

baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmesi için çalıĢmaya baĢlamadan önce bazı 

hazırlıkların yapılması,  kararların alınması ve bir planlama yapılması gerekmektedir. 

Alınan kararlar ve planlar; iĢ analiziyle toplanacak bilgiler nelerdir, bu bilgilerin 

toplanmasında hangi yöntemler kullanılacak, iĢ analizi kimler tarafından yapılacak ve 

analizciler nasıl seçilecek, eğitimleri nasıl gerçekleĢtirilecek, örgütün temel amaçları 

nelerdir, iĢgücü, malzeme ve süreç olarak girdilerin dağıtım ve kullanım prensipleri 

nelerdir gibi soruların yanıtlarını içermelidir (Bingöl, 2010:85).  

ĠĢ analizi sürecinin çeĢitli aĢamaları bulunmaktadır. Kullanıma uygun yararlı 

bilgiler elde etmek için her aĢamaya gereken önem verilmeli ve özen gösterilmeli, her 

aĢamanın gerekleri yerine getirilmelidir (Can vd., 2009:83). 
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ĠĢ analizi süreci beĢ aĢamada gerçekleĢtirilir. Bunlar: 

1. Hazırlık çalıĢmaları 

2. ĠĢ analizi ekibinin oluĢturulması 

3. ĠĢ analizi yönteminin kararlaĢtırılması 

4. Bilgilerin toplanması 

5. Toplanan bilgilerin analizi 

1.2.1. Hazırlık ÇalıĢmaları 

ĠĢ analizi, yapılan iĢin ve iĢi yapan çalıĢanın niteliklerini belirlemeye yönelik bir 

çalıĢma olduğundan, iĢ analizi çalıĢmasına baĢlamadan önce örgütün yapısı, amaçları, 

örgüt içi süreçler hakkındaki bilgilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi faydalı 

olacaktır. Bununla birlikte örgütün yönetim anlayıĢı ve felsefesi, örgütün faaliyet 

gösterdiği alanı, çalıĢanların eğitim düzeyi, örgütü etkileyen iç ve dıĢ çevre faktörleri 

gibi çeĢitli konularda bilgi sahibi olmak iĢ analizi çalıĢmalarına önemli katkılar 

sağlayacaktır (Timur, 2008:122). 

Bu aĢamada gerçekleĢtirilmesi gereken bir diğer önemli çalıĢma da, analiz 

edilecek iĢlerin belirlenmesidir. ĠĢ sayısı az olan küçük örgütlerde bu tespit kolay 

olabilir ancak büyük iĢletmelerde bu iĢlerin belirlenmesi için örgüt Ģeması, daha önce 

yapılmıĢ iĢ analizleriyle ilgili raporlar, iĢ tanımları, ücret bordrosu gibi kayıtlar 

incelenerek veya yöneticilerle görüĢülerek analizi yapılacak iĢlerin listesi 

hazırlanmalıdır. Analizi yapılacak iĢlerin sayısı tespit edildikten sonra, hangi veri 

toplama yönteminin kullanılacağı ve iĢ analizi ekibinin kaç kiĢiden oluĢacağı 

belirlenmelidir (Demir, 2005:9-10). 

1.2.2. ĠĢ Analizi Ekibinin OluĢturulması 

ĠĢ analizi uzmanlık gerektiren bir çalıĢmadır. Bu yüzden analizcilerin seçimi ve 

eğitimi önemli bir konudur. Yapılacak iĢ analizinin baĢarıya ulaĢabilmesi için analizi 

yapacak kiĢinin yetenek, beceri ve deneyiminin yanında iĢle ilgili teknik bilgiye sahip 

olması ve sosyal konularda da bilgi sahibi olması gerekir (Dereli, 2009:85). Ġyi bir iĢ 
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analizcisinde bulunması gereken özellikler kiĢisel nitelikler ve zihinsel yetenekler 

olmak üzere iki kısmada incelenebilir (Can vd., 2009:85). 

KiĢisel Nitelikler 

- ĠletiĢim yeteneği, 

- Ġnsanlarla uyumlu olma yeteneği, 

- Nezaket sahibi olma ve dostça davranabilme, 

- AnlayıĢlı, sabırlı ve tarafsız olma, 

- Ġyi görünüĢ ve kendine güven, 

Zihinsel Yetenekler 

- Analiz ve yorum yeteneği, 

- Planlama yeteneği, 

- Sözcükleri anlama ve etkili olarak kullanma yeteneği, 

- Sade ve anlaĢılabilir yazabilme yeteneği, 

- Tek baĢına çalıĢma yeteneği, 

Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) bir analizcinin sahip olması gereken 

özellikleri Ģöyle ifade etmektedir: ĠĢ analizi ile ilgilenecek bir kiĢide bulunması gereken 

ideal nitelikleri ortaya çıkarmaya yönelik bugüne kadar yapılan çalıĢmalar, maalesef 

fazla baĢarı ile sonuçlanmamıĢtır. Ancak, güçlü bir göz belleğine, insanlarla dostane 

iliĢkiler geliĢtirip bunu devam ettirebilme yeteneğine, hukuk, sosyal ve ekonomik 

konularda bilgiye ve araĢtırıcı niteliklere sahip olması halinde analizcinin baĢarılı 

olacağı varsayılabilir. Buna karĢın, çeĢitli iĢler, iĢlemler ve muameleler hakkında bilgi 

sahibi olmak çok önemli değildir (DPB, 1998:15). 

Analiz ekibinin oluĢturulmasında dikkat edilmesi gereken bir noktada analizci 

sayısının belirlenmesidir.  ĠĢ analiz ekibini oluĢturacak kiĢilerin sayısı, analizi yapılacak 

iĢlerin sayısı ile kullanılacak iĢ analizi yöntemine bağlıdır. Sayı az olursa,  kiĢi baĢına 

düĢen çalıĢan ve iĢ sayısı fazla olacağından iĢ yükü nedeniyle gözden kaçmalar ve 
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ihmaller olabilir. Analizci sayısı fazla olursa, çalıĢanlarda bıkkınlık doğurabilir. Bu 

sebeple bilgi toplama yöntemini de göz önünde bulundurarak uygun analizci sayısı 

belirlenmelidir (Demir, 2005:13). 

ĠĢ analizini gerçekleĢtirecek kiĢiler örgüt içinden mi seçilecek yoksa örgüt 

dıĢından mı sağlanacaktır. ĠĢ analizi çalıĢmaları örgüt içinde kurulacak bir uzman ekip 

veya birim tarafından gerçekleĢtirilebileceği gibi, dıĢardan bir danıĢman kiĢi veya 

kuruluĢ aracılığıyla da yapılabilir. ĠĢ analizi çalıĢmaları sık sık ve sürekli yapılmıyorsa 

dıĢardan bir danıĢman kiĢi veya kuruluĢ tarafından yapılması daha uygundur. Ancak iĢ 

analizleri sürekli ve yoğun bir Ģekilde yapılıyorsa, örgüt içerisinde kurulacak bir birim 

tarafından yapılması daha doğru olacaktır (Özgen vd., 2005:59). 

ĠĢ analizi, örgüt içerisinden seçilecek kiĢiler tarafından yapılacaksa, öncelikle 

yöneticilerinden izin alınması gerekir. Analizcilerin örgüt içerisinden seçilmesinin bazı 

yararları olabileceği gibi sakıncaları da olabilir. Yararlarından bazıları;  

- Analizcilerin örgütü yakından tanımaları nedeniyle analize tabi tutulacak iĢleri 

kavramaları daha kolay olur.  

- Analizcilerin çalıĢanlarla aynı örgütün mensubu olmaları, aynı kültürü 

paylaĢmaları çalıĢanlar için memnuniyet verici bir durumdur ve iletiĢim kurmada 

zorlanmazlar ve iĢbirliği eğilimi doğurabilir.  

- Analizcilerin örgütü yakından tanımaları nedeniyle analiz çalıĢması sonrası asıl 

iĢlerine döndüklerinde daha verimli ve yararlı çalıĢma sağlayabilir (Timur, 2008:124).  

Örgüte sağlayacağı bu yararların yanında yöneticileri tarafından analiz 

çalıĢmaları için yeterli zamanın verilmemesi ve analiz çalıĢmaları için eğitime tabi 

tutulan analizcilerin, analiz çalıĢmaları sonucu asıl iĢlerine döndüklerinde yaĢadığı 

uyum sorunu, bazı aksaklıkların ve yanlıĢlıkların görülmemesine ya da mevcut durumun 

tam anlamıyla incelenememesine neden olan iĢletme körlüğü gibi sakıncaları da 

bulunmaktadır (Hacıoğlu vd., 2002:32). 

YetiĢmiĢ eleman eksikliği, eleman kıtlığı ya da baĢka nedenlerle örgüt iĢ analizi 

çalıĢmasını dıĢardan danıĢman bir kuruluĢtan sağlanma yoluna da gidebilir. Bu 

durumunda örgüte sağlayacağı bazı yararları ve sakıncaları söz konusudur. Yararları;  
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- ÇalıĢmalar danıĢman kuruluĢ tarafından gerçekleĢtirileceğinden örgütte normal 

çalıĢma aksamayacak, iĢ analizi iĢlemleri uzmanlar tarafından gerçekleĢtirilecektir. 

- DanıĢman kuruĢtan sağlanan analistler objektif bir bakıĢ açısına sahip 

konusunda eğitimli kiĢilerdir. 

- Konuyla ilgili deneyim sahibi olan danıĢman kuruluĢ, örgütün sorunlarına 

cevap verebilir. 

- DanıĢman kuruluĢ tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmalar kısa bir zaman 

içerisinde ve daha kesin sonuçlar elde edilerek tamamlanabilir (Demir, 2005:13). 

Örgüt açısından iĢ analizi çalıĢmasının dıĢardan danıĢman bir kuruluĢtan 

sağlanması halinde örgüte getireceği maliyetin yanında bazı sakıncaları da olabilir. 

Analizciler, iĢ analizi konusunda yeterli teknik donanıma sahip olmakla birlikte, örgüte 

yabancı olmaları sebebiyle örgütün yapısını, yönetim felsefesini ve kültürel özelliklerini 

bilmediklerinden dolayı çalıĢanlar tarafından tepkiyle karĢılanabilirler hatta kendilerine 

gerektiği Ģekilde yardımcı olunmayabilir. Bunun yanında örgüt iĢ analizi konusunda 

kendi elemanını yetiĢtirme Ģansını kaybeder (Timur, 2008:128). 

ĠĢ analizlerinin örgüt içinden ya da dıĢından analizcilerce gerçekleĢtirilmesinin 

sakıncalı yönlerinin bertaraf edilmesi ve üstün yönlerinden faydalanılması amacıyla 

karma bir model de kullanılabilir. Bu durumda hem örgüt içinden hem de örgüt dıĢından 

karma bir ekip oluĢturulur. DanıĢman kuruluĢtan bir uzmanın örgüt içinden seçilmiĢ 

olan analizci adaylarını eğitip, yönlendirmesi ile örgüt içi analizciler, iĢ analizi 

konusunda yeterli bilgiye sahip olurlarken, danıĢman kurumun örgütle iliĢkisi bittikten 

sonrada iĢ analizlerini yürütecek örgüt içi analizciler yetiĢtirilmiĢ olur (Hacıoğlu vd., 

2002:32).   

1.2.3. ĠĢ Analizi Yönteminin KararlaĢtırılması 

ĠĢ analizinin gerçekleĢtirilebilmesi için iĢle ilgili bilgilerin hangi 

yöntemle/yöntemlerle toplanacağının belirlenmesi gerekir. Bu sebeple tüm veri toplama 

teknikleri, kapsamları, izlenen prosedürler ve yöntemlerin birbirlerine olan üstünlükleri 

ile sakıncaları ayrıntılı olarak incelenmeli ve amaca en uygun olanı seçilmelidir 

(Hacıoğlu vd., 2002:36). Analizi yapılacak iĢlerin sayısı ve farklılığına göre iĢ analizi 
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yöntemi değiĢiklik gösterir. En iyi tek iĢ analiz yöntemi bulunmamakla birlikte iĢ 

analizcisi, kullanacağı yöntemi zaman, maliyet ve doğruluk açısından değerlendirmeye 

tabi tutmak suretiyle kararını verir (Demir, 2005:15). 

1.2.4. Bilgilerin Toplanması 

ĠĢ analizi, bir iĢ hakkında bilgi toplama sürecidir. ĠĢ analizi aĢağıda belirtilen 

alanlarda bilgi sağlamaya yöneliktir. Bunlar;  

 - Temel görevleri yerine getirmek için harcanan zaman ne kadardır?  

 - Bir iĢ içerisinde görevler, nasıl gruplandırılmaktadır? 

 - Bir iĢ, çalıĢan performansının iyileĢtirilebilmesi için nasıl tasarlanabilir? 

 - Bir iĢi yerine getirmek için ne tür becerilere ihtiyaç vardır? 

 - Belirli tipteki bir iĢ için hangi tür kiĢiler uygun olabilir? 

 - Hangi görev grubu, bir takım veya küçük bir grup tarafından ele 

alınabilmektedir? (Bingöl, 2010:86). 

Bu aĢamada seçilen yöntem/yöntemler kullanılarak iĢ analizi çalıĢmalarının 

temelini oluĢturan iĢin yapılıĢ Ģekline, gerektirdiği çaba ile yeteneklere, gerektirdiği 

sorumluluk ve çalıĢma koĢullarına iliĢkin bilgiler toplanır. Bu aĢamada iĢle ilgili ne tür 

bilgilerin öncelikli olarak elde edileceği belirlenmelidir (ġimĢek ve Öge, 2010:89). 

Örgüt içinde yapılan iĢler teknik iĢler, büro iĢleri ve yönetsel iĢler gibi çeĢitli Ģekillere 

ayrılabilir. Her iĢ türü için farklı soru formları hazırlanabilir. Ancak teknik yönü ağır 

basan iĢ için kullanılan soru formunu büro iĢleri için kullanmak yanlıĢ olacaktır. Benzer 

iĢler için aynı soru formunu kullanmak analizcinin tek bir soru formu kullanmak 

zorunda olduğu demek değildir (Geylan vd., 2013:40). 

Bir iĢ analizi çalıĢmasından elde edilmesi beklenen bilgiler Ģunlardır; (Can vd., 

2009:93-95).  

ĠĢin Kimliği: Yapılan iĢin adı, iĢin yapıldığı yer, iĢi yapanın adı, analizcinin adı 

ve iĢ unvanı, bilgilerin toplandığı tarih, iĢin bağlı olduğu birim, iĢin bilinen diğer adları 

ve hangi iĢ sınıfında yer aldığı gibi bilgiler bu bölümde yer alır. 
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ĠĢ Görevleri: ĠĢle ilgili tüm görevler, ödevler ve sorumluluklar bu bölümdeki 

bilgiler ıĢığında belirlenmeye çalıĢılmaktadır. ÇalıĢan ne yapıyor, nasıl yapıyor, niçin 

yapıyor ve ne zaman yapıyor sorularının cevapları bulunmalıdır. Bununla birlikte 

analizi yapılan iĢin örgüt yapısı içerisindeki yeri ile diğer iĢlerle olan iliĢkileri de 

saptanmalıdır. 

Fiziksel Gerek ve Beceriler: Ne tür araç, gereç, malzeme, yöntem ve 

iĢlemlerden faydalanıldığını belirten ve fiziksel eylem ve çaba gerektiren ödevler bu 

kısımdaki bilgilerle incelenmektedir. Bunlar; oturma, kalkma, çömelme, kaldırma, 

indirme, itme, çekme, gibi faaliyetleri içerebilir. Bununla birlikte göz-el-ayak uyumu, el 

becerisi, motor koordinasyonu gibi fiziksel becerilere iliĢkin bilgiler toplanmalı ve iĢin 

gerçekleĢtirilmesinde bunlara duyulan ihtiyaç derecesi belirtilmelidir. 

Öğrenim Gerekleri: ĠĢi gerçekleĢtirmek için gerekli olan eğitim alanı, eğitim 

süresi ve eğitim biçimi ile genel öğrenim, mesleki veya teknik eğitimler ile iĢbaĢı 

eğitimini ifade eder.  

Özel Bilgi Beceri Gerekleri: ĠĢ için gerekli olan eğitimin yanında, iĢin baĢarılı 

bir Ģekilde yerine getirilmesine katkı sağlayacak hızlı karar verme, sosyal iletiĢim 

yeteneği, bilgisayar kullanımı, yabancı dil bilgisi gibi özel bilgi ve beceri gereklerinin 

belirlenmesi konularını içermektedir.  

Deneyim: Analizi yapılan iĢle ilgili önemli bir bilgi türü de çalıĢanın iĢi 

yapabilmesi için gerekli iĢ öncesinde ve iĢ baĢında kazanılan deneyimin süresini 

belirleyen ve nesnel olarak yıl veya ay olarak nicel terimlerle ifadesidir.  

KiĢilik Gerekleri: Bireyin iĢbirlikçi olma, yaratıcılık yeteneği, zihinsel dikkat, 

atiklik, kiĢisel giriĢim, inisiyatif kullanma ve sosyal beceriler gibi konulara iliĢkin 

bilgilerin toplandığı ve tanımlanması en zor olan gereklerdir. KiĢilik gerekleri, bireyin 

bir iĢi baĢarılı bir Ģekilde yerine getirmesinde teknik becerilerden daha büyük bir engel 

oluĢturmaktadır. 

Sorumluluklar: Sorumluluğu bir iĢi yapma ya da yapılmasını sağlama 

yükümlülüğü olarak tanımlayabiliriz. Örgütsel veya yönetsel düzenin temel prensipleri 

arasında yer alan sorumluluk anlayıĢı ve bilincinin örgütte yerleĢmesi için örgütte 
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gerçekleĢtirilen her iĢin gerektirdiği sorumluluklara iliĢkin bilgiler iĢ analizi sonucu elde 

edilen bilgilerden sağlanır. 

Sorumluluk gerekleri genellikle iĢi yaparken beraber çalıĢtığı ya da gözetimini 

yaptığı diğer personellerin istenmeyen durumlarla karĢı karĢıya kalmasını önleme 

sorumluğu olan diğer kiĢilerin korunması sorumluluğu, mali sorumluluk, malzeme ve 

donanım sorumluluğu, denetimi altında bulunan bölüm ve personelin iĢlerini amaçlara 

uygun yerine getirmesi sorumluluğu olan gözetim sorumluluğu ve diğer kiĢi ve 

kurumlarla iliĢkileri düzenleyen iĢ iliĢkileri sorumluluğudur.  

ÇalıĢma KoĢulları: ÇalıĢma ortamıyla ilgili, gürültü, ısı, nem, aydınlatma, toz, 

iĢ yeri düzeni, gibi çalıĢanın çalıĢma koĢularıyla ilgili bilgileri içerir. 

ĠĢ Tehlikeleri: ĠĢin yapılması esnasında ortaya çıkması muhtemel iĢ kazaları ile 

meslek hastalıklarının tür ve Ģiddeti hakkında bilgiler içerir.  

1.2.5. Toplanan Bilgilerin Analizi 

Bu aĢamada toplanan bilgiler dikkatli bir Ģekilde kontrol edilmeli, eksik veri 

olup olmadığı tespit edilmelidir. Eksik olan veriler tamamlanmalı, anlaĢılmayan 

hususlar aydınlatılmalıdır. Bu aĢamadan sonra iĢ analizlerinin çıktısı olan, iĢ tanımları 

ve iĢ gereklerinin hazırlanmasına geçilebilir (Can vd., 2009:87). 

1.3. Ġġ ANALĠZĠNDE KULLANILAN BĠLGĠ TOPLAMA 

YÖNTEMLERĠ 

Farklı iĢ analiz yöntemlerinin geliĢtirilmiĢ olması bilgi toplamada izlenen 

yöntemlerin farklı olmasından kaynaklanır. ĠĢin yapılıĢ biçimi, iĢin gerektirdiği çaba ve 

yetenek, sorumluluk ve çalıĢma koĢuları hakkında bilgi toplanması bir iĢ analizi 

tekniğinin esasını oluĢturur. Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın bilgilerin tam ve 

doğru bir Ģekilde elde edilmesi amaçlanır (Akyüz, 2001:88). 

ÇeĢitli bilgi toplama yöntemleri kullanılarak iĢ analizi yapılabilir. Bunların 

baĢlıcaları Ģunlardır: (Aldemir vd., 2001:72-73) 

- Gözlem 

- ÇalıĢan ile görüĢme 
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- ĠĢ analizcisi ile görüĢme 

- ÇalıĢanların tuttuğu kayıtlar 

- YapılandırılmıĢ veya yapılandırılmamıĢ soru formları 

- ĠĢ esnasında yerine getirilen faaliyetlerin video veya filme alınması 

- ĠĢleri bizzat yapma 

- Önceki iĢ analizi bilgilerinden yararlanma 

- Uzmanlar Kurulu Yöntemi  

ĠĢ analizi çalıĢmalarında en fazla tercih edilen yöntemler ise Ģunlardır.  

1. Bilgi ve Belge Toplama Yöntemi 

2. Gözlem Yöntemi 

3. GörüĢme Yöntemi 

4. Anket Yöntemi 

5. Karma Yöntem 

ĠĢ analizinde kullanılan yöntemler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi birkaçı birlikte 

de kullanılabilir. 

1.3.1. Bilgi ve Belge Toplama Yöntemi 

ĠĢ analizi çalıĢmaları öncesinde analizi yapılacak iĢleri yakından ve ayrıntılarıyla 

tanımak gerekmektedir. ĠĢ analizine baĢlamadan önce, iĢe iliĢkin her çeĢit belgenin 

incelenmek amacıyla toplanması yararlı olacaktır. Bu belgeler arasında daha önceden 

yapılmıĢ olan iĢ analizi bilgileri, resmi ve özel belgeler, örgüt Ģemaları, araĢtırma 

raporları, uluslararası örgütlerce yapılan çalıĢmalar sonucunda yayınlanmıĢ görev 

tanımları, görev veya iĢler hakkında bilgi ve öneri içeren denetleme, teftiĢ raporları gibi 

belgeleri saymak mümkündür (Budak, 2008:106). Bunun yanında iĢin özellikleri, iĢ 

güçlüğü, iĢin taĢıdığı riskler, ücretler, diğer iĢlerle olan iliĢkisi gibi konularla ilgili 

bilgilerin de analizcide bulunması yararlı olur (Aldemir vd., 2001:73). Bilgileri 
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incelerken analizcinin dikkat etmesi gereken dört konu vardır. Bunlar: (Kalkandelen, 

1997:115) 

1. ĠĢin kapsamı (ne olduğu, ne yapıldığı), 

2. ĠĢin nasıl yapıldığı, 

3. ĠĢin niçin yapıldığı, 

4. ĠĢin öğelerinin neler olduğudur. 

Bu bilgi ve belgeler vasıtasıyla iĢle ilgili ön bilgilere sahip olunur ve diğer 

yöntemleri desteklemek amacıyla kullanılır (Sabuncuoğlu, 2005:65).  

1.3.2. Gözlem Yöntemi 

 Gözlem yöntemi, ne yapıldığı, nasıl yapıldığı, niçin yapıldığı ve yapılmasıyla 

ilgili hususların neler olduğu konularını, bir iĢin yapıldığı yerde, yapıldığı sırada ve 

yapıldığı koĢullar içerisinde incelenmesidir (DPB 1998:18). Gözlem yönteminde 

analizci, sıradan bir iĢ gününde iĢi yapan kiĢiyi, çalıĢmasına hiçbir müdahalede 

bulunmadan gözlemler. Gözlem sırasında elde edilen bilgiler standart sembollerle kayıt 

altına alınır (Ayan, 2011:78). 

Bu yöntemde analizci, çalıĢan tarafından belirli bir iĢin gerçekleĢtirilmesi 

esnasında gösterilen davranıĢları gözlemekte, davranıĢları önceden hazırlanmıĢ kontrol 

listelerine iĢaretlemekte ya da doğrudan hikaye Ģeklinde yazarak gerekli bilgileri elde 

etmektedir. Kontrol listesi kullanılması halinde analizcinin yapılan iĢle ilgili ön bilgilere 

sahip olması gerekmektedir. Kontrol listesi kullanılmaya karar verilirse, iĢ analizine 

baĢlanmadan önce, daha önce yapılmıĢ iĢ analizleri incelenerek gözetmen veya 

yöneticilerle görüĢülmesi yararlı olabilir (Can vd., 2009:88). 

Gözlem tekniği uygulanması zor bir tekniktir. Rutin bir iĢin gözlemlenmesi 

kolaydır, ancak bir yöneticinin iĢinin gözlemlenmesi zordur ve zaman alıcıdır. Zira 

yöneticinin yaptığı iĢ rutin bir iĢ değildir ve sonuçların alınması zaman gerektirir. 

Ayrıca tekniğin zorluğu analizciden ve iĢi gözlemlenen çalıĢandan kaynaklanabilir 

(Dereli, 2009:83). Gözlem tekniği çoğu kez fazla beceri gerektirmeyen, kısa süreli ve 

bunların doğal sonucu olarak gözlemi güç olmayan iĢlerde uygulanır (DPB, 1998:18). 
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Daha çok elle yapılan basit iĢlerin ve genelde bedensel hareketlerin hakim olduğu, 

makine operatörlüğü gibi iĢlerin analizinde kullanılması uygun bir yöntemdir. Ayrıca bu 

yöntemle iĢle ilgili olmayan, fiziksel çevre koĢulları hakkında da bilgiler toplanır 

(Özgen vd., 2005:65).  

Gözlemlenen iĢ önemli oranda düĢünsel faaliyet içeriyorsa, gözlem yöntemi 

uygun bir yöntem değildir. Eğer gözlemlenen iĢ, tam ve doğru biçimde 

gözlemlenemeyecek derecede hızlı faaliyetlerden oluĢan çok yüksek nitelikli bir iĢ ise, 

yine bu yöntemden yararlanılamaz. ĠĢ sürecinin çok uzun olduğu durumlarda gözlem 

yöntemini kullanmak hem çok güçtür hem de maliyeti yüksektir (Hacıoğlu vd., 

2002:37). 

Gözlem yöntemi uygulanırken dikkat edilmesi gereken hususlar Ģunlardır 

(Kalkandelen, 1997:118). 

1. Gözleme baĢlamadan önce iĢ ile ilgili gerekli ve mevcut bilgi ve belgeler 

incelenerek konu hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. 

2. Gözlem esnasında sürekli not tutulmalı, elde edilen bilgiler derhal 

kaydedilmelidir. Gözlem sonunda elde edilen veriler kontrol edilerek gerekli düzeltme 

ve düzenlemeler yapılmalıdır. 

3. ÇalıĢan tarafından yapılan iĢin tamamı göz önünde bulundurulmalı, ögeler 

arasındaki bağlantılar dikkatle kurulmalı, her bir kademedeki iĢlerin yapılıĢı esnasında 

iĢin gerektirdiği becerilerin ve tekniklerin neler olduğu belirlenmeye çalıĢılmalıdır. 

4. Gözlem sonunda eksik, çeliĢkili ve belirsiz noktalar bulunduğunda, ilgili 

çalıĢanın en yakın üstüne danıĢılarak konu açıklığa kavuĢturulmaya çalıĢılmalıdır. 

5. Gerek görülmesi halinde aynı iĢi yapan baĢka bir çalıĢan veya çalıĢanlar 

gözlemlenmeli, elde edilen gözlemlerin tutarlılığı sağlanmalıdır. 

6. Birden fazla kiĢi tarafından yapılan bir iĢ için gözlem yapılması gerekiyorsa 

gözlem, iĢin yapılıĢına katılan tüm çalıĢanlara iliĢkin olarak yapılmalıdır. 

7. Analizci, çalıĢanı doğal çalıĢma ortamında gözlemlemeye özen göstermelidir.  
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8. Gözlemlenecek kiĢinin seçimi de çok önemlidir. Ne çok çalıĢkan ne de çok 

tembel olmayan ortalama iĢçilerin gözlemlenmesi daha yararlıdır. 

Gözlem yönteminin sakıncalarını ise Ģu  Ģekilde sıralayabiliriz (Can vd., 

2009:88). 

1. Gözlemlenen çalıĢan, iĢ analizi sonucunda kendisinin ücret ve diğer 

haklarında olumsuz değiĢiklikler olabileceği düĢüncesiyle davranıĢlarını bilinçli bir 

Ģekilde değiĢtirebilir. 

2. Zihinsel ve düĢünsel bilgi gerektiren iĢlerin tek baĢına bu yöntemle analiz 

edilmesi yeterli değildir. 

3. Zaman kaybına yol açar. 

1.3.3. GörüĢme Yöntemi  

Bir iĢin yapılıĢ Ģeklini, hangi aĢamalardan geçtiğini, iĢin nitelik, incelik ve 

içeriğini anlamak için en doğru yöntem, bizzat iĢi yapan kiĢiyle görüĢmek ve bu esnada 

iĢi yakından gözlemleyerek tanımaktır (Akyüz, 2001:89). 

GörüĢme yöntemi, en fazla tercih edilen iĢ analizi yöntemlerinden birisidir. Aynı 

zamanda zihinsel ve davranıĢsal faaliyetlerin ağırlıkta olduğu iĢlerin analizinde daha 

kullanıĢlı bir yöntemdir (Ergin, 2005:22). Üç farklı görüĢme yöntemi kullanım Ģekli 

vardır. Bunlar; bireysel görüĢme, grup görüĢmesi ve çalıĢanın en yakın üst amiri ile 

yapılan görüĢme. Bireysel görüĢmede analizci, çalıĢana daha önce hazırlanmıĢ sorular 

sorarak cevaplarını not alır, her bir çalıĢanla görüĢüldüğünden zaman alıcı ve 

maliyetlidir. Bu sebeple görüĢme dört veya altı kiĢilik çalıĢanla birlikte yapılabilir, bu 

görüĢme grup görüĢmesi olarak adlandırılır. Analizci bazı durumlarda ise, çalıĢanın en 

yakın üst amiri ile görüĢerek bilgileri ondan alma yoluna da gidebilir (Güngör, 

2006:21). 

GörüĢme yönteminde, analizci ile çalıĢan iĢin yapıldığı yerde yüz yüze 

görüĢmektedir. GörüĢme; analizci ve çalıĢan arasında, kendilerinin uygun gördüğü 

Ģekilde serbestçe oluĢabileceği gibi, analizci tarafından daha önceden hazırlanan belirli 

bir soru listesine bağlı kalarak sınırlandırılmıĢ da olabilir. Birinci mülakat türüne 

yapılandırılmamıĢ mülakat, ikincisine ise yapılandırılmıĢ mülakat denir (Dereli, 
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2009:84). GörüĢme yönteminin sağlıklı bir Ģekilde uygulanabilmesi için soruların 

sistematik bir biçimde yöneltilmesi gerekir. Bu sebeple, bu yöntemde soru formu 

kullanılır. Bu form anket benzeri bir soru formu veya iĢ kontrol listesi olabilir. Bu 

yöntemde çalıĢanın anlayamadığı soru ve konular hakkında analizci anında açıklama 

yapabilmekte ve net olmayan yanıtlara müdahale edebilmektedir. GörüĢme yönteminde 

sorular, açık uçlu ve karĢıdakinin görüĢlerine yer verecek Ģekilde düzenlenmiĢ 

olmalıdır. Ancak, yeterli tecrübeye sahip olmayan ya da iĢleriyle ilgili yeterli düzeyde 

bilgi birikimi bulunmayan çalıĢanlar ile iĢi yeteri derecede ifade edemeyen çalıĢanların 

olması halinde kapalı uçlu sorularla çalıĢanların yönlendirilmesi de söz konusu olabilir. 

GörüĢme yöntemiyle elde edilen bilgiler anında kayda geçirilir ve daha sonra bu bilgiler 

ilgili yöneticilerle yapılan görüĢme sonuçları ile karĢılaĢtırılır (Kozak, 2001:109). Yüz 

yüze gerçekleĢtirilen görüĢmede iletiĢim sorunları ortadan kalkmakta, anlaĢılmayan 

konular açıkça ortaya konmaktadır (Budak, 2008:108). 

Analizci görüĢmeden önce, görüĢme ile ilgili konuları, görüĢülecek kiĢi ile ilgili 

bilgileri ve görüĢmeden hangi bilgileri elde etmeyi amaçladığını kararlaĢtırmalıdır. 

GörüĢmenin zamanı iyi tespit edilmeli, çalıĢanın iĢini aksatmayacak bir zaman dilimi 

seçilmelidir. GörüĢmeye baĢlamadan önce görüĢmenin amaç ve uygulanıĢ biçimi 

çalıĢana uygun bir Ģekilde anlatılmalıdır. GörüĢme esnasında sıcak ve samimi bir ortam 

oluĢturularak gereksiz ayrıntı ve tartıĢmalardan uzak durulmalıdır (DPB, 1998:24). 

Ancak görüĢme yönteminin de sakıncaları bulunmaktadır. En önemli sakıncası, 

yöntemin zaman kaybına yol açmasıdır. GörüĢme yöntemi çalıĢanların zamanını 

alacağından iĢin aksaması ve üretimin durmasına sebebiyet verir. Yönetsel ve 

profesyonel iĢlerin karmaĢık oluĢu görüĢme süresinin daha da uzamasına sebep olur. 

GörüĢme yönteminin önemli bir sakıncası da insanların, görüĢmecinin duymak 

istediğini sandığı yanıtla cevap verme eğiliminde olmalarıdır (Ünal, 2003:21). Diğer 

yandan, çalıĢanlar yaptıkları iĢi olduğundan daha zor ve karmaĢık, olduğundan daha 

kolay ve basit ya da daha az önemli veya daha çok önemli gösterme çabası içerisine 

girebilirler (Ergin, 2005:22).  
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1.3.4. Anket Yöntemi 

Anketin yapılandırılmıĢ mülakattan farkı, formda yer alan sorulara verilen 

cevapların analizci tarafından değil, bizzat iĢi yapan çalıĢan veya gözetimcisi tarafından 

doldurulmasıdır (Ayan, 2011:78). 

Kullanılacak anket formu, iĢ analizinin gerçekleĢtirileceği örgütün ve iĢlerin 

nitelikleri göz önünde bulundurularak geliĢtirilmelidir. ĠĢ analizi anket formunun 

sağlıklı, etkin ve doğru bilgi elde edici nitelikte olabilmesi için bazı konulara dikkat 

edilmesi gerekmektedir (Kalkandelen, 1997:120-121). 

1. Elde edilmesi düĢünülen bilgileri eksiksiz bir Ģekilde sağlayacak bir anket 

formu geliĢtirilmelidir. 

2. Ankette kullanılan sorular ve anlamları herkes tarafından aynı Ģekilde anlaĢılır 

olmalıdır. 

3. Ankette kullanılan dil yalın ve anlaĢılabilir olmalıdır. 

4. Anketin anlaĢılabilir olması için, anket sorularına ve cevaplarına iliĢkin 

gerekli açıklama yapılmalıdır. 

5. Anket soruları konu, içerik ve benzerliklerine göre sınıflandırılmalıdır. 

6. Ankette açık uçlu sorulara da yer verilmeli ve çalıĢan belirtmek istediği 

konuları bu kısımda özgürce dile getirebilmelidir. 

7. ĠĢ analizi anketi, her iĢ için en az bir çalıĢan tarafından yanıtlanmalıdır. 

8. Anket sonrası çalıĢanın verdiği yanıtların, en yakın üstüne kontrol ettirilmesi 

sonuçların sağlıklı olması açısından yarar sağlayacaktır. 

Bu yöntemin kullanılmasının en büyük faydası, zaman tasarrufu sağlamasıdır. 

Anket yöntemi iĢe iliĢkin çok sayıda bilginin kısa süre içerisinde toplanmasına olanak 

sağlar. Bu yöntemin diğer faydaları ise; ihtiyaç duyulan analizci sayısının az olması, 

maliyet açısından ekonomik olması, çalıĢanların iĢ analizi çalıĢmalarına daha fazla 

katılımlarının sağlaması, çalıĢanların iĢlerini ayrıntıları ile birlikte bir bütün olarak 

görmelerini sağlaması, çevre ve iĢ koĢullarına iliĢkin farkındalıklarının artırılmasının 
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sağlanması, iĢin yapılmasına katkı veren kiĢiler ile iĢ arasındaki iliĢkilerde mantıklı ve 

sistematik düĢünceye yol açması Ģeklinde sıralanabilir (Can vd., 2009:89; Bingöl, 

2010:96). 

Yöntemin faydalarının yanında bazı sakıncaları da bulunmaktadır. Bunlar: 

çalıĢanların iĢ analizi anketine verdiği yanıtların tam doğru olmaması, çalıĢanın iĢi 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmasına rağmen sadece iĢinin önemli yönlerini 

tanımlaması, anket sorularını doğru anlayamamasıdır. Bu sebeple çalıĢanın cevapladığı 

anketlerin en yakın üst yöneticisine kontrol ettirilmesi, yeterince anlaĢılmayan sorulara 

açıklık getirilmesi, cevaplama oranının artırılması, okuma yazma bilmeyen veya anlama 

zorluğu yaĢayan çalıĢanlara anket formunun cevaplanmasında yardımda bulunulması, 

anket yöntemine gözlem ve görüĢme yöntemleriyle destek olunması doğru ve güvenilir 

bilgi alınması açısından önemli katkılar sağlayacaktır (Can vd., 2009:89). 

1.3.5. Karma Yöntem 

ĠĢ analizinde, bilgilerin sağlıklı toplanabilmesi için tek bir iĢ analiz yönteminin 

yeterli olmadığı durumlarda, bu amaçla kullanılan yöntemlerden bir kaçının birlikte 

kullanıldığı bir yöntemdir. DeğiĢik yöntemlerin aynı anda kullanımı doğru ve güvenilir 

iĢ analizlerinin yapılabilmesi için en sağlıklı yol olarak gösterilmektedir. Analizci, 

anket, görüĢme ve gözlem tekniklerini aynı anda kullanabilir. Gözlem yöntemi ile 

topladığı bilgilerin bazılarının anlaĢılmaması durumunda görüĢme yöntemine 

baĢvurabilir ya da anket soru formunda anlaĢılmayan sorular için görüĢme yöntemini 

kullanabilir (Kozak, 2012:46). Bu yöntemin kullanılması iĢli ilgili yeterli bilgiye ulaĢma 

imkanı verir ancak zaman ve maliyet kaybına neden olur.   

1.3.6. ÇalıĢanların Tuttuğu Kayıtlar 

Bu yöntem, çalıĢanların çalıĢma günü içerisinde yaptıkları iĢleri, kullandıkları 

araç gereç makine ve malzemeyi çalıĢma defteri veya günlük türü bir deftere yazmaları 

sonucu oluĢan bilgilerin iĢ analizi çalıĢmalarında kullanılmasıdır (Kozak, 2012:44). 

ÇalıĢan yaptığı iĢle ilgili faaliyetleri düzenli olarak çalıĢma defteri veya günlük 

defterine yazar. ĠĢ analizi için gerekli bilgiler analizci tarafından bu notlardan elde 

edilir. Ancak çok kullanılan bir yöntem değildir. Zira defter tutma iĢlemi zaman alır ve 

çalıĢan tarafından gereksiz bir iĢ olarak görülebilir. Bu yöntem görüĢme, uzmanlar 
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kurulu ve anket yöntemlerinin iĢle ilgili bilgi toplamada eksik kaldığı karıĢık iĢlerde 

kullanılan uygun bir yöntemdir (Güngör, 2006:22). 

Bu yöntemin yararları; uzmanlık gerektiren iĢlerle ilgili bilgi toplanması ve iĢle 

ilgili bilgilerin devamlı olarak güncellenmesi nedeniyle günlük, haftalık ya da aylık 

karĢılaĢtırmalara imkan sağlamasıdır. Objektif olmayan ancak uygulamaya dönük, az 

maliyetli bir yöntemdir (Özgen vd., 2005:66; Hacıoğlu vd., 2002:43). 

1.3.7. ĠĢleri Bizzat Yapma  

Bir iĢi bizzat yapmak o iĢi öğrenmenin en iyi yöntemidir. Psikoloji alanında 

yapılan laboratuvar çalıĢmalarından önemli destek bulan bu varsayımdan hareketle, 

analizcinin herhangi bir iĢ hakkında bilgiye ulaĢmasının en iyi yöntemlerinden birisi, o 

iĢin bizzat analizci tarafından yapılmasıdır (Bingöl, 2010:97). Analizcinin, iĢ hakkında 

bilgi toplamak amacıyla bizzat iĢi yapması, doğru bilgiye ulaĢmasını sağlar. Bu 

yöntemle zihinsel çaba gerektiren iĢlerin analizinde faydalı sonuçlar elde edilebilir 

(Güngör, 2006:22). 

1.3.8. Önceki ĠĢ Analizi Bilgilerinden Yararlanma 

ĠĢ analizi çalıĢmalarını maliyet, zaman ve personel olarak karĢılayamayan 

örgütlerin sıklıkla kullandığı bir yöntemdir. Benzer statüdeki bir örgütte ya da benzer iĢ 

süreçlerine sahip sektörlerde yapılmıĢ önceki iĢ analizi bilgilerinden yararlanılarak ya 

da bunları geliĢtirerek iĢ analizi yapılabilir (Kozak, 2001:111). Örgütte daha önceki 

dönemlerde yapılmıĢ olan iĢ analizi verilerinden yararlanılarak da yeni iĢ analizleri 

yapılabilir. Bu Ģekilde çeĢitli çalıĢmaların tekrar yapılması önlenmiĢ olur. Ancak bu 

noktada dikkat edilmesi gereken husus, iĢ analiz bilgilerinin geliĢtirildiği süreçlerin 

sağlıklı olup olmadığıdır. Ġyi hazırlanmamıĢ bir iĢ analizi faydadan çok zarar getirebilir 

(Bingöl, 2010:96). 

1.3.9. Uzmanlar Kurulu Yöntemi 

Analizcinin çalıĢanlardan sorumlu amirlerle yüz yüze görüĢerek iĢle ve 

çalıĢanlarla ilgili bilgi toplanması Ģeklinde gerçekleĢtirilir. Yöntemin uygulanması 

zaman kaybına yol açtığı ve maliyetli olması nedeniyle fazla rağbet görmemektedir 

(Özgen vd., 2005:66). 
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1.4. Ġġ ANALĠZĠ BĠLGĠLERĠNĠN DÜZENLENMESĠ 

1.4.1. ĠĢ Tanımı 

ĠĢ analizi, iĢ tanımlarını oluĢturan, gereklilikleri belirleyen, iĢ değerlemesine 

olanak sağlayan bilgilerin toplandığı temel bir insan kaynakları yönetim iĢlevidir ĠĢ 

analizi ile toplanan bilgiler belirli biçimlerde düzenlenerek iĢ tanımları ve iĢ gerekleri 

hazırlanır (Erigüç ve TekeĢ, 2003:26). 

ĠĢ tanımı, iĢ analizi çalıĢmalarının devamı ve doğal bir uzantısıdır. Yapılan iĢ 

analizi çalıĢmasını iĢ tanımlarının oluĢturulması çalıĢmaları izler. ĠĢ analizi ve iĢ tanımı 

kavramları birbirlerini bütünleyen ve amaçları özdeĢ olan kavramlardır. ĠĢ analizi iĢle 

ilgili bilgi toplamaya yarayan bir araç iken, iĢ tanımı toplanan bilgileri sistematik ve 

bilinçli bir Ģekilde sunan bir tekniktir (Demir, 2005:27).  

ĠĢ tanımı, bir iĢin amacı, içerdiği görevler, iĢin yapılması sırasında varsa 

kullanılan araçlar gibi iĢ bileĢenleri ve bu bileĢenler arasındaki iliĢkilerle iĢin 

kapsamında yer alan ve onu etkileyen fiziksel, sosyal ve ekonomik koĢulların özet bir 

Ģekilde yazılı hale getirilmesidir (Kozak, 2012:40).  

Her çalıĢanın bir kimlik belgesine sahip olması gibi örgütlerde yapılan her iĢinde 

bir kimlik belgesi vardır. ĠĢ tanımı, iĢin temel niteliklerinin ortaya çıkartılması yani iĢin 

kimlik belgesinin hazırlanmasıdır (Akçakaya, 2010:248). Bu kimlik belgesinde iĢin 

yapısına iliĢkin bilgiler, iĢin gerekleri ve yapıldığı ortam hakkında tanıtıcı bilgiler yer 

alır. Ancak iĢ tanımı sadece iĢin kimliğinin çıkarılması iĢlemi olmayıp bunun yanında 

iĢlerin özelliklerini ayrıntılarıyla ortaya koyan, diğer iĢlerle olan iliĢkilerini ve farklarını 

belirleyen bir tekniktir (Sabuncuoğlu, 2005:71).  

ĠĢ tanımının içeriği kadar tarzı ve düzenleniĢ biçimi de önemlidir. ĠĢ tanımları 

hazırlanırken iĢ analizi sonucu elde edilen bilgiler daha anlaĢılır ve özet hale getirilir. 

Hazırlanan iĢ tanımı herkes tarafından anlaĢılır nitelikte olmalıdır. Bu sebeple iĢ 

tanımında kullanılan dil çok genel ya da çok dar olmamalıdır. Okuyan tüm kiĢilerin aynı 

anlamı çıkardığı yoruma meydan vermeyecek Ģekilde cümleler içermelidir. Bu nedenle 

iĢ tanımı kısa olmalı, yoruma yer bırakmamalı, iĢi tam ve doğru bir Ģekilde tarif etmeli 

ve iĢi yapan kiĢiyi değil iĢin kendisini tanımlamalıdır (Demir, 2005:28; Palmer ve 

Winters, 1993:47). 
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Örgütlerde iĢ tanımlarından etkin olarak yararlanabilmek için dikkat edilmesi 

gereken bazı hususlar vardır. Bunlar: 

- KiĢilerin sorumlulukları açık, seçik ve anlaĢılır bir Ģekilde tanımlanmalıdır. Bu 

durum çalıĢanların performansını artırır, iĢ tatminini yükseltir. 

- ĠĢler arasındaki iliĢkiler açık ve net olarak belirlenmelidir. ĠĢler arası iliĢkiler ne 

kadar belirgin olarak ifade edilirse örgütün amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesi 

de o kadar kolaylaĢacaktır. 

- Yapısı ve diğer özelliklerinde değiĢim yaĢanan iĢlere ait iĢ tanımları sık sık 

gözden geçirilmelidir. Zira yaĢanan değiĢiklik çoğu zaman bu iĢle yakın iliĢkili diğer 

iĢlerin tanımlarında da değiĢikliğe yol açabilir. 

- ĠĢ tanımları iĢ için gerekli olan esneklik ve yaratıcılık özelliklerini yansıtır 

nitelikte olmalıdır.   

-  ĠĢ tanımları hazırlandıktan sonra kontrol edilmelidir (Kaynak vd., 1998:63). 

ĠĢ tanımları, iĢin kim tarafından yapıldığı, ne kadar sürede yapıldığı, yapıldığı 

yer, kullanılan ekipmanlar, iĢin fiziksel ve sosyal çevresi, iĢi oluĢturan görev ve iĢlemler 

hakkında detaylı bilgiler verir. Bunun yanında, iĢ tanımları iĢin hiyerarĢik yapıdaki 

konumunu da belirler. ĠĢ tanımlarına dayanılarak personel niteliklerini yapılan iĢle 

uyumlu hale getirmek için eğitim çalıĢmalarına karar verilebilir. ĠĢ tanımların da yer 

alan bilgilerden yararlanılarak hangi iĢlerin basitleĢtirilmesi gerektiği ya da hangi iĢlerin 

verimliliği olumsuz etkilediğine karar verilebilir. Bunların yanında çalıĢanları iĢleri 

hakkında bilgilendirmek, örgüt bilinci oluĢturmak ve çalıĢanlara sağlanacak ayni hakları 

belirlemek amacıyla da iĢ tanımlarından faydalanılabilir (Kozak, 2001: 93-94).  

1.4.1.1. ĠĢ Tanımının Ġçeriği 

ĠĢ tanımlarının nasıl hazırlanması gerektiği konusunda standart bir format 

mevcut değildir. ĠĢ tanımı formları gerek görünüm gerekse içerik açısından farklılık 

göstermektedir. Bu farklılık genellikle gerçekleĢtirmek istedikleri amaçla ilgilidir 

(Timur, 2008:140). Ancak genellikle iĢ tanımlarının altı temel bölümden meydana 

geldiği görülmektedir. Bunlar; iĢin kimliği, iĢin özeti, görev ve sorumluluklar, 
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kullanılan araç gereçler, yapılan iĢin akıĢı, iĢ gerekleri ve çalıĢma koĢullarıdır (Ünal, 

2003:39). 

1- ĠĢin Kimliği: ĠĢ tanımının birinci bölümünde iĢin kimliği ve örgüt yapısı 

içindeki yeri belirlenir. Bu bölümünde iĢin adı, bağlı bulunduğu bölüm, iĢin kodu, iĢ 

tanımının hazırlandığı tarih gibi bilgiler bulunur. Bu bölümde özellikle iĢ adlarının 

standartlaĢtırılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir (Tortop vd., 2006:57). 

Bu bölümde yer alan baĢlıca bilgiler Ģunlardır: 

- Tarih Bilgisi: ĠĢ tanımının yapıldığı tarihtir. ĠĢ tanımının yapıldığı tarih verdiği 

bilgilerin güncelliğini ve geçerliliğini göstermesi açısından önem taĢır. 

- ĠĢin Kodu: Numara, harf veya her ikisi birden kullanılarak tanımı yapılan her iĢ 

kodlanır. ĠĢlerin kodlanması iĢin tanımlanması, sınıflandırılması ve karĢılaĢtırılmasında 

kolaylık sağlar. 

- ĠĢ Tanımını Yapan: ĠĢ tanımının kim tarafından yapıldığını gösterir. Amacı 

yapılan iĢ tanımının sorumlusunu belirlemektir.  

- Bölümü, Birimi, ĠĢi Yapan ÇalıĢanın Bağlı Olduğu Ġlk Yöneticisi: Bu baĢlıklar 

iĢin yapıldığı yerin belirlenmesine ve iĢin örgüt yapısı içindeki konumunu belirlemeye 

yardımcı olur. 

- ĠĢin Düzeyi: ĠĢin örgütte yer alan diğer iĢlere oranla önem derecesini belirtir. 

Bu bilgi iĢ değerlemesinde kullanılır (Güngör, 2006:29-30). 

2- ĠĢin Özeti: ĠĢ tanımının ikinci bölümünde iĢin özeti yer alır. Özet bölümünde 

anlaĢılması kolay bir Ģekilde iĢin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve niçin yapıldığı açıklanır. 

Bu bölümde ayrıca kısaca iĢin taĢıdığı rol, sorumluluk derecesi, diğer iĢler içerisindeki 

yeri ve önemi de belirlenir (Yüksel, 2007:87). Özellikle iĢin veya görev adının veya 

unvanının iĢin tanıtılmasında yeterli derecede açıklayıcı olmaması durumunda iĢi 

tanıtmada yardımcı olur. Bunun yanında iĢ tanımını okuyacak kiĢinin tüm tanımı baĢtan 

sona okumadan iĢ hakkında genel bir fikir edinmesini sağlar (Dereli, 2009:87).  

3- Görev ve Sorumluluklar: ĠĢin görev ve sorumluluklarının yer aldığı bu 

bölüm, iĢ tanımının kalbidir (GümüĢ, 2005:57). Bu bölüm yazımı en zor olan bölümdür. 
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Bu bölümde tanımı yapılan iĢi oluĢturan görevlerin neler olduğu, nasıl yapıldığı ve 

yapılıĢ amaçları ayrıntıya girilmeden kısaca açıklanır. Görevler yapılıĢ sırasına göre ya 

da günlük, haftalık, aylık olacak Ģekilde kronolojik sıralamaya göre ele alınarak iĢin 

bütünü içerisinde ne kadar süre gerektirdiği ya da göreceli önem dereceleri yüzdesel 

olarak veya puanlarla belirtilir (Kaynak vd., 1998:60). 

ĠĢ tanımında görevler düz yazı Ģeklinde paragraflar halinde yazılabileceği gibi alt 

alta sıralanarak da yazılabilir. Alt alta sıralamak yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. 

Bu sayede farklı görevleri birbirinden ayırmak, gerektiğinde görevlerde değiĢiklik 

yapmak ve bir görevi tümüyle tanımdan çıkarmak daha kolay olacaktır. Ayrıca görevler 

sürekli veya geçici olmalarına göre, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olmalarına göre, 

kiĢisel veya grup içi olmalarına göre ya da farklı gruplara ayrılmak suretiyle 

gruplandırılarak da yazılabilir. Bu sayede iĢle ilgili açık ve net bilgiler sunulur. Bu 

bölüm yazılırken üçüncü tekil Ģahıs ve geniĢ zaman kullanılmalıdır (Demir, 2005:32). 

4- Kullanılan Araç ve Gereçler: Bu bölümde iĢin yapımı sırasında kullanılan 

araç ve gereçler belirtilir. ĠĢin yapılıĢı esnasında kullanılan makine, araç ve 

malzemelerin belirlenmesi, söz konusu iĢle ilgili eğitim programlarının hazırlanmasında 

dikkate alınarak eğitim araçlarının belirlenmesinde yarar sağlayabilir (Budak, 

2008:120).  

5- ĠĢ AkıĢı: Bu bölümde iĢin baĢlangıcından bitiĢine kadar nasıl bir akıĢ izlediği, 

diğer iĢlerle olan geçici ya da sürekli iliĢkisi, iĢin örgütsel yapı içindeki fonksiyonel ve 

basamaksal rolünün ne olduğu hakkında bilgiler verilir. Böylelikle iĢin yapısı ayrıntılı 

biçimde ortaya konulmuĢ olur (Sabuncuoğlu, 2005:73).  

6- ĠĢ Gerekleri ve ÇalıĢma KoĢulları: Bu bölüm iĢ tanımının son bölümüdür. 

Bu bölümde iĢin bir bütün olarak tanımı yerine iĢin gereklerine ve çalıĢma koĢullarına 

göre bir tanımlama yapılır. ĠĢin yapılması için gerekli olan eğitim ve tecrübe seviyesi, 

sorumluluk derecesi, çaba ve yetenek gereği gibi iĢ gerekleri ve iĢin gerçekleĢtirildiği 

fiziksel ortam, çalıĢma süreleri, iĢ nedeniyle ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik 

tehlikeleri, seyahat gerektirip gerektirmediği gibi çalıĢma koĢullarına ait nitelikler ayrı 

ayrı açıklanır. Ancak bu açıklamalar geniĢ ve ayrıntılı olmamalıdır. Zira bu konular iĢ 
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tanımlarından sonra düzenlenen iĢ gerekleri formunda ayrıntılı olarak yer alır 

(Sabuncuoğlu, 1997:90).   

1.4.2. ĠĢ Gerekleri 

ĠĢ gerekleri iĢ analizinin bir diğer uzantısıdır. ĠĢ gerekleri; bir iĢin yerine 

getirilmesi için kiĢilerde bulunması gereken yetenek ve becerilerdir. ĠĢ tanımı iĢin 

profildir, iĢ gerekleri ise o iĢi yapacak kiĢinin sahip olması gereken niteliklerin 

profilidir. Kısaca çalıĢanlarda bulunması gereken fiziksel ve zihinsel özelliklerin, 

deneyim ve eğitim düzeyinin gösterildiği bir çalıĢmadır (ġimĢek ve Öge, 2010:98). 

ĠĢ tanımı ile iĢ gerekleri birbirlerini tamamlayan bir sistemin iki önemli 

parçasıdır. ĠĢ tanımında iĢin yapısı, iĢin kimliği, diğer iĢlerle olan iliĢkisi ve iĢin 

gerektirdiği nitelikler belirlenirken, iĢ gereklerinde iĢin kimliğinin yanında iĢi yapacak 

kiĢilerde olması gereken temel nitelikler ayrıntılı bir Ģekilde belirlenir. ĠĢin nitelikleri 

çaba, sorumluluk, yetenek ve çalıĢma koĢulları gibi temel faktörlere ayrıldıktan sonra alt 

faktörlere de ayrılabilir (Ünal, 2003:46). 

1.4.2.1. ĠĢ Gereklerinin Ġçeriği 

Genel olarak bir iĢ gerekleri formunda bulanacak bilgiler iĢin kimliği, yetenek 

gerekleri, çaba gerekleri, sorumluluk gerekleri ve çalıĢma koĢullarıdır. 

1- ĠĢin Kimliği: Burada yer alan bilgiler iĢ tanımı bölümünde yer alan bilgilerle 

benzerdir (Kozak, 2001:101). 

2- Yetenek Gerekleri: Bir iĢi en iyi ve en kısa zamanda yapma becerisini 

yetenek olarak tanımlayabiliriz. ĠĢ gereklerinin yetenek gerekleri bölümünde çalıĢan 

personelin yetenek düzeyi değil, iĢin baĢarı ile yerine getirilmesi için gereken asgari 

yetenek düzeyi yer alır. Yetenek gerekleri içerisinde çoğunlukla Ģu nitelikler yer alır: 

a) Eğitim: ĠĢi yapabilmek için gerekli olan eğitim seviyesi, eğitimin süresi ve 

mesleki, teknik veya iĢbaĢı eğitim ihtiyacı bu bölümde belirtilir. 

b) Deneyim: ĠĢin baĢarılı bir Ģekilde yerine getirilebilmesi için gerekli olan iĢ 

öncesi ya da iĢ baĢında elde edilen deneyim süresini ifade eder. 
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c) Özel Bilgi ve Beceri: ĠĢ için gerekli olan eğitimin yanında iĢin yapılmasına 

destek olan yabancı dil bilgisi, bilgisayar bilgisi gibi özel bilgi ve becerileri ifade eder. 

d) Ġnisiyatif ve Çare Buluculuk: ĠĢin gerçekleĢtirilmesi esnasında karĢılaĢılan 

sorunların niteliği ve bunların çözümleme biçimine iliĢkin özellikleri kapsar 

(Sabuncuoğlu, 1997:92).  

3- Çaba Gerekleri:  Bir iĢin istenilen kalitede gerçekleĢtirilebilmesi için 

harcanan enerji ve güç çaba gerekleri olarak tanımlanır. Bu çaba fiziksel/bedensel ya da 

zihinsel/düĢünsel nitelikte olabilir.  

Bedensel çaba, iĢin yapılması için çalıĢanın ayakta ya da oturarak yapması 

gereken taĢıma, kaldırma, itme, çekme gibi iĢin yapılıĢ biçimi için gerekli bedensel 

hareketlerdir. DüĢünsel çaba ise iĢi baĢarmak için düĢünsel süreçlerin uygulanmasıdır. 

ĠĢin gereği olarak gösterilmesi gereken düĢünsel performansı ifade eder (Demir, 

2005:38). Öğrenme, kavrama, Ģekil ve sayısal hafıza, soyut düĢünme, karıĢık matematik 

ve hukuksal problemlere çözüm bulma, inisiyatif kullanma, zihinsel çabalara örnek 

olarak gösterilebilir. 

4- Sorumluluk Gerekleri:  Örgütsel ve yönetsel düzenin temel ilkelerinde biri 

olan sorumluluk anlayıĢının ve bilincinin örgütlerde yerleĢmesi amacıyla iĢ 

tanımlanırken ve iĢ gerekleri hazırlanırken iĢin yapılması nedeniyle ortaya çıkabilecek 

sorumluluklar açık bir Ģekilde belirlenir.  

Sorumluluk gerekleri genellikle iĢ yapılırken üstlenilen mali sorumluluk, iĢin 

yapılması esnasında diğer kiĢi ve/veya kurumlarla kurulan iliĢkilerden kaynaklı iĢ 

iliĢkileri sorumluluğu, yönetsel iĢlerden sorumlu çalıĢanların denetimleri altında 

bulunan çalıĢanların iĢlerini amaçlara uygun bir Ģekilde yapılmasını sağlamaya yönelik 

gözetim sorumluluğu ve kullanılan araç, gereç ve malzemenin amaca uygun, verimli 

kullanılması sorumluluğudur (Ünal, 2003:50). 

 5- ÇalıĢma KoĢulları: Örgütlerde verimlilik artırıcı etkenlerden biriside çalıĢma 

koĢullarıdır. ÇalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi, daha uygun çalıĢma koĢullarının 

oluĢturulması, tehlike ve risklerden arındırılması yalnızca ekonomik bir gereklilik 

olarak görülmemeli, modern yönetim anlayıĢı içerisinde sosyal ve insani bir yaklaĢım 
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olarak görülmelidir. ġüphesiz her iĢ kendine özgü ortam ve koĢullara sahiptir. Bu 

koĢullar iĢ gerekleri formunda açık bir Ģekilde belirtilmelidir (Sabuncuoğlu, 1997:94).  

ÇalıĢma koĢulları iki ana baĢlıkta incelenebilir: 

ĠĢ Ortamı: ĠĢ ortamı, iĢin yapıldığı çevrenin genel özelliklerini ifade eder. Isı, 

buhar, nem, aydınlatma, havalandırma, gürültü, toz, gaz, yanıcı madde gibi etkenlerdir. 

ĠĢ Riskleri: Mekanik tehlikeler, hareketli nesneler, elektrik tehlikeleri, 

patlayıcılar, zehirleyici ortam koĢulları, iĢitme kayıpları, meslek hastalıkları gibi iĢin 

yapılıĢı esnasında karĢılaĢılması muhtemel tehlike ve risklerin neler olduğunu ifade eder 

(Demir, 2005:39). 

1.5. Ġġ ANALĠZĠ BĠLGĠLERĠNĠN DENETLENMESĠ 

ĠĢ analizi sonucu elde edilen bilgilerin doğruluğu araĢtırılır. Yapılan analizlerin 

denetimi amacıyla örnekleme yöntemi kullanılarak bazı iĢler yeniden analiz edilebilir ya 

da soru formları ile görüĢme yöntemi uygulanarak sonuçlar karĢılaĢtırılabilir. Ancak 

sağlıklı bir denetleme yapılabilmesi için iĢ analiz esnasında iĢte bulunan niteliklerin 

normal düzeyde bir çalıĢanın yapabileceği standartta belirlenmesi gerekir (Sabuncuoğlu, 

1997:87). 

1.6. Ġġ ANALĠZĠ BĠLGĠLERĠNĠN GÜNCELLENMESĠ    

ĠĢ analizi, örgütlerin kuruluĢ aĢamasında, gerektiğinde ve periyodik olarak üç 

değiĢik zamanda uygulanabilir. 

Örgütlerin yönetim ve organizasyonları kuruluĢ esnasında bilimsel temellere 

dayanmadıkça modern yöntem ve tekniklerden yararlanma düzeyleri düĢük olacaktır. 

Bu nedenle, örgütler henüz kuruluĢ aĢamasındayken örgütsel ve görevsel bakımdan 

ciddi bir analiz iĢlemine tabi tutulması, tüm eylem ve iĢlemlerinin bu analiz sonunda 

elde edilen verilere göre düzenlenmesi gerekmektedir (DPB, 1998:13-14). 

Örgütsel yapıda ya da iĢin yapısında meydana gelen değiĢiklikler, teknolojiye 

bağlı değiĢimler, iĢin yapılması esnasında kullanılan yöntemlerin, tekniklerin, araç ve 

gereçlerin değiĢmesi gibi iç ve dıĢ çevre faktörlerine bağlı olarak iĢ analizi güncelliğini 

kaybedebilir. Bu durumda, iĢ analizi yapmak suretiyle iĢ tanımları ve iĢ gereklerinde 

gerekli güncellemelerin yapılması yararlı olacaktır (Ünal, 2003:34; Hacıoğlu, 2002:69). 
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Uzun süre güncellenmeyen iĢ analizi verilerinin eskiyeceği bazı durumlarda 

geçerliliğini yitireceği unutulmamalıdır. Periyodik olarak güncellenmeyen iĢ analizi 

çalıĢmaları örgüt için bir takım problemlere yol açabilir. Bu nedenle iĢ analizi 

çalıĢmalarının belirli dönemlerde güncellenmesi gerekir. Her kurumda beĢ yılda bir iĢ 

analizi çalıĢmalarının yapılması önerilmektedir (Ünal, 2003:34). 
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2. BÖLÜM 

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ 

2.1. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ KAVRAMSAL 

ÇERÇEVE 

2.1.1. ÇalıĢma ve ĠĢ Kavramı 

ÇalıĢma kavramının tarihsel geliĢimi, insanlığın tarihsel süreci ile paralellik 

göstermektedir. Ancak çalıĢmanın gerçek anlamdaki tarihsel geliĢiminin Sanayi 

Devrimi ile baĢladığı söylenebilir (Ören ve Yüksel, 2012:44).  

YaĢamın bütünü içinde temel bir faaliyet alanı olarak insanlık tarihi ile baĢlayan 

çalıĢma, ilkçağlarda yemek ve barınma gibi temel ihtiyaçların karĢılanması için 

yapılmıĢtır (KılkıĢ, 2016:3). ÇalıĢma kavramına yüklenen anlam ve değer, tarihsel süreç 

içerisinde toplumların ekonomik geliĢmelerine paralel olarak her toplumun kendi 

normları, inançları ve değerleri tarafından ĢekillendirilmiĢtir (Tınar, 1996:3). 

ÇalıĢma kavramına yüklenen anlam sanayi öncesi toplum yapısından günümüz 

sanayi ötesi toplumuna kadar farklılık göstermiĢtir (IĢık, 2013:104). ÇalıĢma kavramı 

çalıĢmak eylemi olarak tanımlanmaktadır. ÇalıĢmak eylemi ise; bir Ģeyi oluĢturmak 

veya ortaya çıkarmak için emek harcamak, herhangi bir iĢ üzerinde olmak, iĢi veya 

görevi olmak, bulunmak olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu).  

ÇalıĢma kavramı incelediğinde birçok tanımla karĢılaĢılmaktadır. BaĢkaları için 

değerli hizmetler ve ürünler üreten bir faaliyet veya enerji harcaması olarak 

tanımlanabilen çalıĢma, baĢka bir tanıma göre zamanın üretici faaliyetlerle 

doldurulmasıdır. Bir diğer tanıma göre ise malların üretilmesi ve diğerlerine değerin 

sunulmasıdır (Kapız, 2001). Tınar’a göre ise çalıĢma, bedensel, zihinsel ve ruhsal bir 

çaba ile bireyin kendisi ya da baĢkaları için değer ifade eden mal ve hizmetleri üretme 

faaliyeti olarak daha ayrıntılı bir Ģekilde tanımlanmıĢtır (Tınar, 1996:6). 

ÇalıĢma, yapılması gereken, yapılmaması tercih edilebilecek ve karĢılığında 

ücret bekleme eğiliminde olunan Ģeydir. BaĢka bir tanıma göre çalıĢma, bir kiĢinin diğer 

kiĢilerin yararlanacağı, bir mal ya da hizmeti üretirken gösterdiği eylem ve çabadır. 

Ġnsanın belli bir amaca yönelik olarak ve planlı bir Ģekilde bedensel ve zihinsel güçlerini 
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kullanabilmesi olarak da tanımlanabilen çalıĢma en geniĢ anlamıyla mal, hizmet ve bilgi 

üretmek amacıyla gerçekleĢtirilen her türlü faaliyet; yani insanın yarar sağlamak 

maksadıyla aklı ile, elleri ile ya da alet ve makine kullanarak madde üzerinde 

uyguladığı ve nihayetinde insanı etkileyerek onu değiĢtiren eylemlerin tamamıdır 

(Keser, 2009:3; Zencirkıran vd., 2012:3). 

Genellikle yetiĢkinlik evresinin temel geliĢimsel görevlerinden kabul edilen ve 

insan yaĢamının yaklaĢık üçte birini kapsayan çalıĢma; kiĢinin bedensel veya zihinsel 

olarak herhangi bir yönde emek vermesi ve bundan ekonomik, psikolojik, sosyal ve 

kültürel rolleri açısından doyum sağlaması halidir (Keser, 2004). 

Genel olarak çalıĢma denildiğinde iĢ, istihdam, emek ya da meslek gibi 

kavramlarla aynı anlamlarda kullanıldığı görülür. Etimolojik olarak aynı kökten geliyor 

olmalarına ve genellikle birbirlerinin yerine kullanılmalarına rağmen, çalıĢma ve iĢ 

arasında fark vardır.  

ÇalıĢma belirli bir üretim gerçekleĢtirmek amacıyla yapılan fiziksel ve zihinsel 

insan faaliyetlerinin toplamı olarak tanımlanırken ücretli çalıĢma veya iĢten söz 

edilebilmesi için bu faaliyetlerin belirli bir kazanç amacıyla yapılması gerekir. ÇalıĢma, 

genel bir kavramdır. ĠĢ ise, çalıĢmadan bağımsız, ayrı bir kavram değildir, buradaki 

ayrımın amacı iĢin, ücret karĢılığı yapılan bir çalıĢma olduğunu vurgulamaktır (Kapız, 

2001). 

Ġnsan için büyük önem taĢıyan iĢ, yaĢamın en merkezi alanlarından birisidir. Zira 

ekonomik ve sosyal yaĢam iĢ olmaksızın düĢünülemez (Ören ve Yüksel, 2012:39). ĠĢ, 

bireyin sadece bir geçim aracı değil, zihinsel faaliyetlerini ve bedensel ihtiyaçlarını 

karĢılayan önemli bir etkinliktir. Ġster bedensel ister zihinsel veya hem bedensel hem 

zihinsel olsun iĢletmelerdeki mal ve hizmet üretiminde gösterilen her türlü çabayı ifade 

eder (Özgüven, 2003:3). 

Bireyin çalıĢmak ve bunun karĢılığı olarak bir gelir elde etmek istemesinin 

temelinde öncelikle geçim kaygısı yer alır. Ancak birey açısından iĢe yüklenen yeni 

anlamlar ve iĢlevler yalnızca fiziksel yaĢamı devam ettirmeye ve gelir elde etmeye 

yönelik değil, topluma yararlı olmak, baĢarılı olmak gibi sosyal ve toplumsal 

ihtiyaçların yanında psikolojik ihtiyaçlarını da karĢılamaya yöneliktir. Bunun sonucu 
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olarak iĢin anlamı ve iĢlevi birey ve onun ailesi açısından önemli bir hal almıĢtır (Kapız, 

2001; Aytaç, 2005:14). 

ĠĢ, bireyin yaĢamını sürdürmek için gelir elde etme özelliği ile “ekonomik”, bir 

kimlik ve statü sağlaması, bireyin kiĢiliğinin geliĢiminde ve sosyal iliĢkilerinin 

geliĢtirilmesinde rol oynaması ile “toplumsal” ve bireyin yaĢam düzenini sağlaması, 

amaçlarını gerçekleĢtirmesine yardımcı olması, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini 

karĢılaması ile de “psiko-sosyal” anlamı ile bireyin yaĢamındaki en önemli 

aktivitelerinden biri olarak da kabul edilmektedir (Kapız, 2001; Aytaç ve Keser, 2002). 

Gorz çalıĢma olarak adlandırılan Ģeyin aslında modernliğin icadı olduğunu 

söylemektedir (Lordoğlu vd., 1999:5). Tarım toplumundan önceki aĢama olan avcılık ve 

toplayıcılık toplumunda üretim, sadece temel ihtiyaçların karĢılanması amacıyla 

yapılırken tarıma dayanan geleneksel toplumda üretim, evlerde el tezgahlarında 

yapılmıĢ, endüstri devrinde ise fabrikalara taĢınmıĢtır (Kapız, 2001; Özkul, 2002). 

Üretimde makinelerin kullanılması ile beraber küçük zanaat üretimi, tezgahlar ve 

atölyeler, yerlerini fabrikalara bırakmıĢtır. Yani makine, üretimde insan ve doğal 

enerjilerin yerini almıĢtır (Tezgel, 2013:9). Buna bağlı olarak, daha önce kendi iĢinde 

ücretsiz çalıĢan bireyler, fabrikalarda belirli esaslara göre düzenlenmiĢ modern anlamda 

iĢle tanıĢmıĢtır. Modern anlamda iĢ, iĢgücünün belirlenen bir ücret karĢılığı, belli bir 

iĢverene,  iĢveren tarafından konulmuĢ olan çalıĢma kuralları içerisinde, emeğini 

sunması ya da kiralaması Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır (Kapız, 2001). 

SanayileĢme süreci toplumsal refahı artırmıĢ olmakla beraber sanayileĢme ve 

teknolojik geliĢmelere paralel olarak insan hayatı ve çevre için bir takım tehlike ve 

riskleri de beraberinde getirmiĢtir. ÇalıĢanların sağlık ve güvenliğine yönelik olan 

tehlike ve riskler ilk baĢlarda önemsenmemiĢ, ancak iĢ verimliliğini ve iĢletmeyi 

tehlikeye düĢürmeye baĢlayınca önem kazanmıĢtır (Geçer, 2004:7). Üretim 

teknolojilerinde ve örgütlenme modellerinde yaĢanan değiĢim, yalnızca çalıĢma 

iliĢkilerini değiĢtirmekle kalmamıĢ aynı zamanda çalıĢma ortamlarında karĢılaĢılan 

geleneksel sağlık ve güvenlik sorunlarına yeni ve farklı sorunların eklenmesine de 

neden olmuĢtur (Fırat, 2008:1). 
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2.1.2. YaĢam Hakkı 

Biyolojik ve toplumsal bir varlık olan insan, bütün canlılar gibi yaĢamının 

devamını sağlayan bir organizmaya yani canlı bir bedene sahiptir (Çiftçioğlu, 

2012:138). Bireyin sahip olduğu bir kiĢiliği vardır ve bu kiĢilik, insani ve de hukuki 

yönden değer taĢır (Savcı, 1980:1). 

YaĢam hakkı, insanın varlığının ve fiziki devamlılığının ilk koĢulu olan en temel 

hakkıdır (Kaboğlu, 2002:270). YaĢam hakkı ile ilgili söylenebilecek ilk Ģey onun kutsal 

ve vazgeçilmez olduğudur. YaĢam hakkı insanla ilgili her Ģeyin baĢlangıç noktasıdır. Bu 

sebeple yaĢam hakkı, kiĢinin doğal olarak sahip olduğu ilk hak olarak kabul 

edilmektedir (Çüçen, 2011:78).  

Diğer bütün hakların kullanımı ve varlığı en temel hak olan yaĢam hakkına 

bağlıdır. Dünyanın neresinde yaĢarsa yaĢasın yaĢı, cinsiyeti, ırkı, soyu ve mesleği fark 

etmeksizin yaĢayan her insanın hayatı kutsaldır ve herkesin hayat hakkı en yüksek 

seviyede güvence altına alınmalıdır (Alper, 1992:83). Savcı’ya göre yaĢam hakkı; önce 

insanın fiziksel, biyolojik ve psikolojik varlığının sağlıklı Ģekilde devam ettirilebilmesi 

için gerekli olan sağlık ve bütünlük içinde dünyaya gelebilmesi, sonra insanın varlığını 

moral ve entelektüel geliĢim olanaklarına sahip olarak sürdürülebilmesi ve böylece 

fiziksel, biyolojik, psikolojik, moral ve entelektüel bütünlüğünü kazanmıĢ insan 

varlığının hukuksal bir kiĢi olarak toplum yararına dahi olsa, doğal sınırlamalar dıĢında 

yok edilmemesi olarak tanımlanmıĢtır (Savcı, 1980:14). 

Ulusal ve uluslararası belgelerde tanımlanmayan yaĢam hakkı, özü itibariyle 

doğal hukuk okulunun tanıdığı, ancak pozitif hukukun güvence altına aldığı bir haktır 

(Çiftçioğlu, 2012:139). 

10 Aralık 1948’de BirleĢmiĢ Milletler tarafından yayımlanan Ġnsan Hakları 

Evrensel Bildirgesi insanın “insan olarak doğmaktan gelen, vazgeçilemez ve 

devredilemez” olarak nitelenen haklarını tanımlamıĢtır. Bildirgenin 3. maddesinde 

“YaĢamak, hürriyet ve kiĢi emniyeti her ferdin hakkıdır” denilerek diğer bütün hakların 

kaynağını ve temelini oluĢturan kiĢinin yaĢam hakkı, kiĢi özgürlüğü ve güvenliği 

düzenlenmiĢtir. Ancak Oğuz’a göre Bildirgede söz edilen yaĢam ile, yalnızca canlılıktan 
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ibaret bir yaĢam değil; insanın bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunduğu bir yaĢam 

vurgulanmaktadır (Ünal, 1994:58-59; UNICEF, t.y.; Oğuz, 1997:50). 

Birçok demokratik ülke Anayasalarında olduğu gibi 1982 Anayasası da yaĢama 

hakkını hukuki olarak güvence altına almıĢtır. YaĢama hakkı ve sınırlarına iliĢkin olarak 

1982 Anayasası’nda, “KiĢinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı” baĢlığını 

taĢıyan 17. maddenin 1. fıkrasında “Herkes, yaĢama, maddi ve manevi varlığını koruma 

ve geliĢtirme hakkına sahiptir” denilmek suretiyle, yaĢama hakkı anayasal güvence 

altına alınmıĢtır (Çüçen, 2011:79). 

Duman’a göre yaĢama hakkı, güvenlik ve özgürlüğü de kapsar. YaĢamına 

yönelik tehlike ve riskler nedeniyle korku ve kaygı içinde yaĢayan kiĢinin yaĢama 

hakkına tam sahip olduğu düĢünülemez (Duman, 1997:116).  

YaĢama hakkının güvence altına alınmadığı bir yerde, hiçbir ekonomik, sosyal 

ve ahlaki geliĢmeden söz etmek mümkün değildir. Tabi ki burada sözü edilen güvenli 

bir Ģekilde yaĢama hakkı; insanın beden bütünlüğü içinde var olması, varlığını 

sürdürmesi, doğal bir ölümden ya da kazadan baĢka bir yolla beden bütünlüğünden, 

tamamen ya da kısmen yoksun kalmaması anlayıĢıdır. Yani yaĢama hakkı, sadece 

kiĢinin hayatını sona erdiren değil, beden bütünlüğünü kısmi olarak yok eden fiilleri de 

kapsamaktadır (Savcı, 1978:2). 

Günümüzün özgürlük anlayıĢına göre yaĢama hakkının temel hak olduğunu 

kabul etmek ve bununla yetinmek yeterli değildir. YaĢama hakkı sosyal haklarla 

desteklemedikçe, mesela sağlık hakkı ile bütünleĢtirmedikçe, yaĢama hakkının tam 

anlamıyla sağlandığını söyleyemeyiz (Bayraktar, 1972).  

2.1.3. Sağlık Kavramı 

Sağlık kavramının sözlük anlamı, vücudun hasta olmaması durumu, vücut 

esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet, sağ, canlı, diri olma durumu Ģeklinde ifade edilmektedir. 

(Türk Dil Kurumu). 

Tüm milletlerin mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaĢmasını amaç 

edinen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sağlık, sadece hastalık veya sakatlık 

halinin olmaması değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal yönden de tam bir iyilik hali 
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olarak tanımlanmıĢtır. Dünya Sağlık Örgütü Anayasası sağlığın; ırk, din, politik inanç, 

ekonomik ve sosyal koĢul ayrımı gözetmeksizin her insanın doğuĢtan kazandığı temel 

haklarından biri olduğunu vurgulamaktadır (WHO, t.y.). Dünya Sağlık Örgütü 

Anayasasında bahsedilen bu tanım eriĢilmesi zor bir hedef sunmakta ve bu hedefe 

ulaĢmada bireyin yaĢadığı çevre ile çalıĢtığı ortam büyük önem arz etmektedir 

(Demircioğlu, 1997:193). 

Hiçbir ön koĢula bağlı olmadan sahip olunan bu hak, Ġnsan Hakları Evrensel 

Bildirgesinin 25. maddesinde “Sağlık Hakkı”,  Ġnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin bir 

devamı ve onu detaylandıran bir belge niteliğinde olan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklar SözleĢmesi’nin 12. maddesinde “Sağlık Standardı Hakkı”, 1965’te yürürlüğe 

giren Avrupa Sosyal ġartının 11. maddesinde “Sağlığın Korunması Hakkı” ve Avrupa 

Birliği Temel Haklar Bildirgesinin 35. maddesinde ise “Sağlık Hizmetleri” baĢlığı 

altında tanımlanmıĢtır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. maddesine göre ise “Herkes, sağlıklı ve 

dengeli bir çevrede yaĢama hakkına sahiptir” (1982 Anayasası, md. 56). 

Sağlık, bireyleri ve onların ailelerini yakından ilgilendirdiği gibi toplumları ve 

yaĢadıkları ülkeleri ekonomik ve sosyal açıdan da yakından ilgilendirmektedir. Bireyin 

bedensel ve ruhsal açıdan iyilik halinde bulunması sağlığına etki eden çevre, genetik, 

yaĢam koĢulları ve sağlık hizmetlerine ne kadar ulaĢabildiğiyle yakından ilgilidir 

(Tengilimoğlu vd., 2011:69).   

Sağlıklı yaĢam Ģartları pek çok sosyo-ekonomik faktörün bir araya gelmesiyle 

oluĢmaktadır. Bu faktörlerden bazılarını konut hakkı, beslenme hakkı, su hakkı, iĢ 

sağlığı ve güvenliği hakkı ve çevre hakkı olarak sayabiliriz. Sağlıklı yaĢam Ģartları 

arasında saydığımız iĢ sağlığı ve güvenliği de çalıĢma Ģartlarının sağlıklı ve güvenli 

olacak Ģekilde düzenlenmesi ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınmasıdır (Arıcı, 

1999:51). 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği, iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği Ģeklinde iki ayrı kavramdan 

meydana gelmiĢtir. Ancak esas itibariyle bu iki kavram birbirinin bütünleyicisidir. ĠĢ 

sağlığı, çalıĢanların iĢ kazası ve meslek hastalıkları gibi mesleki risklere karĢı 

korunması ve tedavisi ile ilgili tıbbi boyut taĢırken; iĢ güvenliği, çalıĢma yaĢamındaki 
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sağlığa etki eden faktörlerin tespit edilmesi, ölçülmesi ve iĢ kazalarını önlemek için 

risklerin kontrol altına alınması gibi teknik konuları içermektedir. Nihayetinde her iki 

kavramda çalıĢanların iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına karĢı korunmasını 

amaçlamaktadır. Ancak iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği kavramlarını ayrı ayrı değerlendirmek 

sorun tespiti ve alınacak tedbirler noktasında büyük faydalar sağlayacaktır (KılkıĢ, 

2016:6; Tanır ve Ural, 2011:81). 

2.1.4. ĠĢ Sağlığı Kavramı 

Toplumun sağlığına yönelik olarak yapılan çalıĢmalar arasında en önemli ve 

vazgeçilmez olanlarından birisi çalıĢanların sağlığının korunması ve geliĢtirilmesidir 

(Gökpınar, 2004:18). ÇalıĢma ortamında mevcut olan sağlığı etkilemesi muhtemel risk 

faktörlerinden çalıĢanın sağlığının korunmasını konu edinen bütün çalıĢmalar iĢ sağlığı 

kavramının konusunu oluĢturmaktadır (Arıcı, 1999:49). 

ĠĢ sağlığı, çalıĢanın çalıĢma ortamı ile kullanılan araç ve gereçlerden 

kaynaklanabilecek tehlikelerin ortadan kaldırıldığı veya en aza indirildiği bir çalıĢma 

ortamında, huzurlu olarak çalıĢabilmesini amaçlayan çabalardır (Demircioğlu ve Centel, 

2003:154).  

ĠĢ sağlığı, yalnızca bedensel olarak sağlıklı olunması hali değildir. Bedenen 

sağlıklı olmanın yanında, çalıĢanın ruh sağlığının da korunması anlamındadır  (Arıcı, 

1999:49). Bireyin ruhsal yönden sağlıklı olması; ailesi ve yakın çevresiyle birlikte 

yaĢamını devam ettirdiği toplum, yaptığı iĢ ya da görevinden dolayı yoğun iliĢki 

içerisinde bulunduğu iĢ ortamında ki iliĢkiler ağının denge, uyum ve doyum içinde 

olması olarak tanımlanmaktadır. Doğum öncesinden bireysel ve ailesel özelliklere, 

hayatta karĢılaĢtığı zorluklardan, beslenme ve barınma Ģartlarına, ekonomik durumdan 

eğitime kadar pek çok etkenin yanında iĢ yaĢamı da bireyin ruh sağlığını belirleyici 

özellik taĢır. ÇalıĢma hayatında yapılan iĢ, bireylerin ruh sağlığını olumsuz yönde 

etkilerken ruhsal problemler de çalıĢma hayatında pek çok soruna yol açabilmektedir. 

2010 yılında Meslek Hastalıkları listesinde revizyon yapan Uluslararası ÇalıĢma Örgütü 

(ILO) ruh sağlığı sorunlarını da meslek hastalıkları listesine dahil etmiĢ ve bu 

hastalıkları meslek hastalığı olarak kabul etmiĢtir (Kuzu, 2014:3).  
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En geniĢ anlamda iĢ sağlığı kavramı, çalıĢanın sağlığının korunması için yapılan 

bütün faaliyetleri ifade etmektedir. EndüstrileĢmeyle ortaya çıkan ve çalıĢanların toplam 

nüfus içerisinde artması ve örgütlü hale gelmeleriyle giderek önemi artan iĢ sağlığı, iĢ 

kazalarının, yaralanmaların ve hastalıkların ortadan kaldırılması veya en aza 

indirilmesini amaçlamaktadır (Demirbilek, 2005:10). 

1950 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası ÇalıĢma Örgütü 

(ILO) ortak komitesi tarafından yapılan iĢ sağlığı tanımını 1995 yılında gözden 

geçirerek Ģöyle tanımlamıĢtır. ĠĢ sağlığı, hangi iĢi yapıyor olurlarsa olsunlar tüm 

çalıĢanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst seviyeye 

çıkartılmasını ve burada tutulmasını, çalıĢma koĢullarının sebep olduğu sağlık 

problemlerinin önlenmesini, çalıĢanların yaptıkları iĢle ilgili sağlığa zararlı risklerden 

korunmasını, fiziksel ve biyolojik kapasitelerine uygun iĢ ortamlarında 

çalıĢtırılmalarını, hasılı insanın iĢe ve iĢin de insana uygun hale getirilmesini hedefler 

(Allı, 2001:26). 

ILO tarafından hazırlanan 155 No’lu ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ve ÇalıĢma 

Ortamına ĠliĢkin SözleĢmede iĢ sağlığı, iĢle bağlantısı açısından, sadece hastalık veya 

sakatlığın bulunmaması halini değil, aynı zamanda, çalıĢma sırasındaki hijyen ve 

güvenlik ile doğrudan iliĢkili olarak sağlığı etkileyen fiziksel ve zihinsel unsurları da 

kapsar Ģeklinde tanımlanmıĢtır (ILO, t.y.). 

2.1.5. ĠĢ Güvenliği Kavramı 

Ġnsanlar doğumdan ölüme kadar hayatları boyunca bir takım ihtiyaçlarını 

karĢılamak zorundadırlar. Maslow’a göre kiĢiliğin oluĢumu için gerekli olan ihtiyaçların 

ilki fizyolojik ihtiyaçlardır. Ġnsanoğlu en temel ihtiyacı olan yeme, içme, barınma gibi 

fizyolojik ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla çalıĢma hayatına girer ve hayatını sürdürür. 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarĢisine göre, fizyolojik ihtiyaçlardan sonra gelen ikinci 

ihtiyaç güvenlik ihtiyacıdır. KiĢi yaĢamını devam ettirmek için temel ihtiyaçlarını yerine 

getirdikten sonra kendini ve geleceğini güvence altına almak ister (Aytaç, 2011:31). 

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan güvenlik kelimesi genel olarak emniyet içinde 

olma duygusu ya da tehlikelerden uzak olma anlamlarına gelmektedir (Aytaç, 2011:31). 

Türk Dil Kurumunun (TDK) Büyük Türkçe Sözlüğüne göre, toplum yaĢamında yasal 
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düzenin aksamadan yürütülmesi, kiĢilerin korkusuzca yaĢayabilmesi durumu, emniyet, 

devlet olarak örgütlenen bir toplumun düzen ve güvenirlik içinde bulunması durumu, 

bütün gerekseme ve isteklerin güven altında bulunması gibi anlamlara gelen güvenlik 

kelimesi geniĢ bir kullanım alanına sahiptir. Kullanım yerine göre bireysel, toplumsal, 

ulusal gibi çeĢitli Ģekillerde kullanılabilmektedir (Türk Dil Kurumu). 

Ġnsanoğlu için güvenlik temel, vazgeçilmez ve sağlanması zorunlu bir ihtiyaçtır. 

ÇalıĢmamızın konusu olan iĢ sağlığı ve güvenliği kavramına göre güvenlik, çalıĢma 

ortamındaki güvenlik unsurunu ifade etmektedir. ĠĢ kazası nedeniyle meydana gelen 

yaralanma ve ölüm, meslek hastalığı, makine-teçhizat veya mal mülk kaybına ya da 

zararına neden olabilecek Ģartlardan uzak olma halidir (Demirbilek, 2005:7). 

ÇalıĢma hayatında karĢılaĢılan ve çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri 

çalıĢanların sağlık ve güvenlik içerisinde çalıĢmalarının sağlanmasıdır. ĠĢ güvenliğini, 

çalıĢılan ortamların daha güvenli ve daha sağlıklı hale getirilebilmesi için meydana 

gelebilecek tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koĢullardan sistemli ve programlı 

bir Ģekilde arındırılması olarak tanımlayabiliriz. ĠĢ güvenliği, teknik özellikli risklere 

karĢı çalıĢanların korunmasını ifade eden bir anlama sahiptir (Arıcı, 1999:50). 

ĠĢ güvenliği, iĢyerlerinde iĢ kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak 

veya en aza indirmek için hukuk, mühendislik bilimleri, tıp bilimleri, ergonomi,  

istatistik, matematik, ekonomi, sosyal politika, psikoloji, sosyoloji, davranıĢ bilimleri 

gibi disiplinlerden faydalanarak çalıĢanların iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına karĢı 

korunmaları için yapılan sistemli ve bilimsel tabanlı çalıĢmaların tümüdür (Dizdar, 

2008:90). 

Öncelikli hedefi insanın korunması olan iĢ güvenliği, çalıĢma ortamındaki 

makine, hammadde, bina ve tesisler gibi diğer unsurların da zarar görmesinin 

engellenmesiyle yakından ilgilidir (Demircioğlu ve Centel, 2003:155).  

Süzek’e göre iĢ güvenliği; iĢ yerlerinde iĢin yapılmasıyla ortaya çıkan 

tehlikelerden, gerçekleĢme olasılığı olan kazalardan, sağlığı risk altına sokabilecek 

durumlardan korunmak ve daha uygun bir çalıĢma ortamı oluĢturmak için yapılan 

çalıĢmalar, alınan ve alınması gereken önlemlerdir (Süzek, 1985:14). 
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Centel iĢ güvenliğinin hukuki yönünü iĢin geçekleĢtirilmesi esnasında 

çalıĢanların karĢılaĢtığı tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi 

hususunda, esas olarak iĢverene, kamu hukuku temelinde getirilen yükümlülüklerle 

ilgili hukuk kurallarının tamamı olarak ifade etmektedir (Centel, 1992:58). 

Balkır’a göre iĢ güvenliği, iĢ yerlerinde iĢin yapılması ile ortaya çıkan 

tehlikelerden, iĢletme içerisinde veya iĢletme dıĢarısında meydana gelen endüstriyel 

kirlenmeden dolayı, çalıĢanların bedensel ve ruhsal olarak zarara uğramamaları için 

alınması zorunlu hukuki, teknik ve tıbbi tedbirleri sağlamaya yönelik olarak yapılan 

sistemli çalıĢmalardır (Balkır, 2012:59). 

Akpınar’a göre ise iĢ güvenliği, çalıĢanların çalıĢma ortamında 

karĢılaĢabilecekleri tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için getirilen 

yükümlülüklerden oluĢan teknik kuralların bütününü ifade eden, iĢ kazaları ve meslek 

hastalıklarını azaltan bir bilim dalıdır (Akpınar, 2014:37). 

ĠĢ güvenliği dar anlamda, iĢin yapılması esnasında meydana gelebilecek tehlike 

ve risklere karĢı çalıĢanın yaĢamının ve sağlığının korunması faaliyetleri olarak 

tanımlanabilirken; geniĢ anlamda ise, çalıĢan ve çalıĢma ortamıyla sınırlı olmaksızın 

iĢletmede gerçekleĢtirilen faaliyetlerden etkilenen tüm insanların güvenliğini 

ilgilendiren tehlike ve riskler ile bunların oluĢmasına etki eden faktörlerin ortadan 

kaldırılması veya azaltılması çalıĢmaları olarak tanımlanabilir. En geniĢ anlamda ise iĢ 

güvenliği, iĢ iliĢkisinin sosyal niteliğinden hareketle devletin çalıĢma iliĢkisini iĢçinin 

yararına kurması ve geliĢtirmesi için elindeki tüm araçları seferber etmesi demektir. 

Sosyal devlet ilkesi ve iĢçiyi koruma düĢüncesi en geniĢ anlamda iĢ güvenliğinin 

dayanağını oluĢturur (KılkıĢ, 2016:7. Balkır, 2012:59). 

2.1.6. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kavramı 

Ülkemizde iĢ sağlığı ve güvenliği; iĢ güvenliği, iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği, 

mesleki sağlık ve güvenlik, teknik emniyet, teknik konfor, iĢ hijyeni gibi farklı 

Ģekillerde isimlendirilebilmektedir. 

2003 yılında 4857 sayılı ĠĢ Kanunun yayınlanmasıyla  Ģç  sağlığı ve  Ģ güvenl ğ  

kavramı yer ne kullanılmaya baĢlanan  Ģ sağlığı ve güvenliği kavramı, tehlikelerin 

önlenmesi ve ortadan kaldırılmasına ilave olarak risklerin öngörülerek değerlendirilmesi 
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ve bu riskleri ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek amacıyla yapılacak çalıĢmaları 

kapsamaktadır. Evrensel anlamda  Ģ sağlığı ve güvenliği tehlike ortaya çıkmadan, 

meydana gelebilecek tehlike ve risklerin öngörülerek bunların kabul edilebilir olup 

olmadığına karar verme çalıĢmalarını yapan önleyici bir yaklaĢımdır (Özkılıç, 2005:8). 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği, çalıĢanların, çalıĢma ortamında, iĢin yapılması sırasında 

fiziksel çevre Ģartları nedeniyle karĢılaĢtıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin 

ortadan kaldırılması ya da azaltılması olarak tanımlanabilir (Süzek, 1985:8). Bir diğer 

tanıma göre iĢ sağlığı ve güvenliği, yapılan iĢten, çalıĢma ortamından ve kullanılan araç 

ve gereçlerden meydana gelmesi muhtemel tehlike ve risklerden arındırılmıĢ,  çalıĢanın 

güvenli bir iĢ ortamında fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden sağlıklı olmasını ifade eder 

(Kılıç, 2006:19). 

BaĢka bir tanım iĢ sağlığı ve güvenliğinin sistemli ve bilimsel bir çalıĢma 

olduğuna vurgu yaparak Ģöyle tanımlamaktadır; iĢin yapılması esnasında çeĢitli 

nedenlerden kaynaklanan sağlığa ve güvenliğe zarar verebilecek koĢullardan korunmak 

amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalıĢmalardır (Seyyar, 2004). Özdemir ise tanıma 

çalıĢanların eğitimi, gözetim ve denetimini de ekleyerek iĢ sağlığı ve güvenliğini; iĢ 

kazası ve meslek hastalıklarını önlemek üzere, iĢ yerinde alınması gerekli önlemler 

bütünü ile çalıĢanları eğiterek, gözetim ve denetim görevini yapmaktır Ģeklinde 

tanımlamıĢtır (Özdemir, 2004:22). 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği, çalıĢanların yaĢam ve vücut bütünlüklerine yönelik 

çalıĢma ortamında karĢılaĢtıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da en aza 

indirilmesi konusunda iĢverene, iĢçiye ve devlete verdiği hukuki, tıbbi ve teknik 

yükümlülükler ile iĢ kazası ve meslek hastalıkları gibi çalıĢma hayatının getirdiği 

mesleki risklerin önlenmesini ve azaltılmasını ifade etmektedir (Tiftik ve Adıgüzel, 

2016:332). 

Bingöl’e göre iĢ sağlığı ve güvenliği, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarının ortaya 

çıkmasını önleyecek her türlü tedbiri almak suretiyle çalıĢanların sağlığını korumak ve 

sağlık durumlarının bozulmasına sebep olacak her türlü tehlikeyi ortadan kaldırmaktır. 

Bunu sağlamak için de iĢ güvenliğinin caydırıcı kanunlarla donatılmıĢ kamu düzeni 

kurallarıyla sağlanması, iĢ güvenliği konusunda uzman kuruluĢların kurulması, teknik, 
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tıbbi araĢtırmalar ve istatiksel çalıĢmalar yapılması, eğitimci ve uygulamaya yönelik 

yönetmelikler hazırlanıp uygulanması gerekmektedir (Bingöl, 2010: 610).  

ILO ise iĢ sağlığı ve güvenliğini; tüm mesleklerde çalıĢanların bedensel, ruhsal, 

sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaĢtırmak, bu düzeyde devam ettirmek, 

çalıĢanların çalıĢma koĢulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, çalıĢanları 

çalıĢmaları esnasında sağlığa aykırı etmenlerden, oluĢan tehlikelerden korumak, 

fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleki ortamlara yerleĢtirmek ve bu 

durumlarını sürdürmek, iĢin insana ve insanın iĢe uyumunu sağlamaktır Ģeklinde 

tanımlamaktadır (Allı, 2001:26). 

2.2. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 

ÇalıĢma tarihinde çalıĢanı korumaya yönelik önlemlerin alınması insanlık tarihi 

kadar eskidir. Toprağın iĢlenmesi, madenin bulunması ve madencilik tekniklerinin 

geliĢtirilmesi, ateĢin bulunması, buhar gücünden yararlanılmaya baĢlanması, Sanayi 

Devrimi, kimyasalların kullanılmaya baĢlaması gibi aĢamalardan geçen üretim süreçleri 

içerisinde çalıĢanlar,  her daim çeĢitli tehlike ve risklerle karĢı karĢıya kalmıĢlardır. 

Üretim teknik ve araçlarındaki değiĢim ve dönüĢümlerle birlikte çalıĢanların sağlık ve 

güvenlik sorunlarında artıĢlar yaĢanmıĢ ve konu zamanla önem kazanmaya baĢlamıĢtır. 

ÇalıĢma hayatındaki geliĢmelerin ortaya çıkardığı sorunların çözümü amacıyla yapılan 

çalıĢmalar iĢ sağlığı ve iĢ güvenliğinin geliĢiminin de temel unsuru olmuĢtur 

(Demircioğlu, 2003:154; Yiğit, 2012:5).  

ÇalıĢma tarihinde yaĢanan bu değiĢimler dünyanın her yerinde aynı zaman 

dilimleri içerisinde yaĢanmamıĢtır. Bu sebeple iĢ sağlığı ve güvenliğinin tarihsel 

geliĢimi incelenirken önce dünyada yaĢanan geliĢmeler ele alınacak, daha sonra ise 

ülkemizdeki iĢ sağlığı ve güvenliğinin tarihsel geliĢimi incelenecektir.  

2.2.1. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin Dünyadaki Tarihsel GeliĢimi 

ĠĢ güvenliğiyle ilgili ilk yazılı kaynaklardan en bilineni Fransa’da bir müzede 

bulunan ve tarihteki ilk yazılı kanunlar olarak bilinen Hammurabi Kanunlarıdır. 

M.Ö.2000’li yıllarda Babil Ġmparatorluğunun kurucusu Hammurabi tarafından 

hazırlanan bu yazılı kanunlarda yer alan bazı maddeler iĢ sağlığı ve güvenliğiyle ilgili 

ilk hükümler olarak değerlendirilebilir. Bu kanunda iĢverenler, yapılan iĢin olumsuz 
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sonuçlarından sorumlu tutulmuĢlar ve çok ağır Ģekilde cezalandırılmıĢlardır (Halis, 

2000:38). 

M.Ö 1500’lerden günümüze kadar ayakta kalan Mısır Piramitlerinin inĢaatı 

sırasında, mimar-mühendis olarak çalıĢan, aynı zamanda hekim ve rahip olan Ġmphotep 

piramitlerin yapılıĢı sırasında birçok insanın meydana gelen kazalar sonucu öldüğünü ve 

piramit yapımında çalıĢanlarda bel incinmesinin sıklıkla görüldüğüne iĢaret etmiĢtir. 

Bunun sonucunda Eski Mısırlıların inĢaat iĢlerinin aksamaması ve yeterli iĢ gücünün 

sağlanabilmesi için inĢaat alanı içerisinde ve dıĢarısında tıbbi servisler kurdukları 

bilinmektedir (Bilir, 2016:3). 

Günümüzdeki anlamıyla iĢ sağlığı ve güvenliği olarak değerlendirilebilecek 

çalıĢmalara ise ilk olarak eski Roma’da rastlanmıĢtır. ĠĢ sağlığı ve iĢ güvenliği ile ilgili 

birçok bilim insanı önemli çalıĢmalarda bulunmuĢ ve öneriler sunmuĢtur. M.Ö. 484-425 

yılları arasında yaĢayan ünlü tarihçi Heredot beslenme ile çalıĢma arasında iliĢki 

kurarak çalıĢanların verimli olabilmeleri için yüksek enerjili besinlerle beslenmeleri 

gerektiğini ileri sürerek ilk kez iĢ ile sağlık arasındaki iliĢkiyi vurgulamıĢtır. Hipokrat’ın 

yazdığı düĢünülen kitapta ise ilk defa meslek hastalıklarından söz edilmiĢ ve kurĢunun 

zararlı etkilerinden bahsedilmiĢtir. Hipokrat kurĢun koliğini tanımlayarak kurĢunun yol 

açtığı saplanıcı biçimdeki karın ağrısından bahsetmiĢ, kurĢunun halsizlik, kabızlık, felç 

ve görme bozukluklarına etkisini açık bir Ģekilde ortaya koymuĢtur. Platon’un bazı 

zanaatkarların yaptıkları iĢlerde çalıĢma pozisyonlarından ileri gelen vücut görünüm 

bozukluklarından söz ettiği bilinmektedir. Aristo ise sporcuları izleyerek onların 

beslenmeleriyle ilgilenmiĢ gladyatörler için özel diyet tarifleri hazırlamıĢtır. 

KoĢucuların hastalıklarını içeren çalıĢmalar yapmıĢtır (FiĢek, 1984:79-80; Berk vd., 

2011:12; MMO, 2014:6; KılkıĢ, 2016:30). 

Zehir bilimi olarak bilinen toksikoloji Roma Ġmparatorluğu zamanında son 

derece ilermiĢ, birçok bitkisel zehir, arsenik ve arsenik asidinin sülfid tuzları 

bulunmuĢtur. Dioscorides zehirleri bitkisel, hayvansal ve mineral kaynaklı zehirler 

Ģeklinde üçe ayırmıĢ ve yaptığı bu ayrım yüzyıllarca kullanılmıĢtır. M.Ö.200’lü yıllarda 

kurĢun koliği ve kurĢun anemisini inceleyerek özelliklerini belirleyen Nicander, 

Hipokrates’in yapmıĢ olduğu çalıĢmaları bir adım ileri taĢımıĢtır. Pliny, tozlu yerlerde 

çalıĢanlarda öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerin görüldüğünü belirleyerek tozlu 
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yerlerde çalıĢmanın risklerine iĢaret ederek çalıĢma ortamında bulunan tozlardan 

korunmak için çalıĢanların günümüzün maskeleri gibi baĢlarına torba geçirmelerini 

teklif etmiĢtir. Juvenal ise demircilerin göz yakınması ve göz hastalıklarının yaptıkları 

iĢten kaynaklandığını ve sürekli ayakta kalmalarından dolayı varisler oluĢabileceğini 

öne sürmüĢtür (Yıldız vd., 2008:21). 

ĠĢ hekimliği hakkında yazılmıĢ ilk kitap olarak kabul edilen “De Morbis 

Metallicis” isimli kitabında Paracelsus, madenlerde çalıĢan insanların çeĢitli zehirlenme 

olayları yaĢadığını belirterek çalıĢanlarda görülen belirtileri tanımlamıĢtır. Yapılan bu 

tanımların büyük bir kısmı bugünkü pnömokonyoz meslek hastalığının tanısında 

kullanılmaktadır. Zehirlerin kimyasal yapısı ile doz ve organizma arasındaki iliĢki 

üzerine çalıĢmalar yapmıĢtır. “Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde 

yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır.” sözleriyle tıp tarihine geçerek 

modern toksikolojinin baĢlangıcı sayılmıĢtır (KılkıĢ, 2016:31; Bilir, 2016:5). 

 ÇalıĢma yaĢamındaki zararlı etkenlere karĢı alınan önlemlere iliĢkin eldeki en 

eski bilgiler ikinci yüzyılda Roma çağına dayanmaktadır. Madenciler tozları solumamak 

için kendilerini çuvala ya da çantaya sokmakta ve ağızlarını kapatmak için deri 

kullanmaktaydılar. Dünyada ilk mineroloji bilgini olarak bilinen Georgius Agricola, 

jeoloji, madencilik, metalürji bilgilerini kapsayan “De Re Metalica” isimli kitabında 

tozu önlemek amacıyla maden ocaklarının havalandırılması gerektiğini belirtmiĢ, 

çalıĢanlara maske kullanmayı önermiĢ, iĢ kazalarının önlenmesi ve iĢ güvenliğinde bazı 

yöntemler hakkında önerilerde bulunmuĢtur. ĠĢ ile sağlık arasındaki iliĢkinin açık 

Ģekilde belirtilmesi ve sorunların saptanarak korunma yöntemlerinin de önerilmesi 

kitabı iĢ sağlığı ve güvenliği yönünden önemli hale getirmiĢtir (FiĢek, 1984:80; MMO, 

2014:6). 

Uzmanlık alanı epidemiyoloji (toplumsal sağlık olaylarının görülüĢ sıklığı, 

dağılımı ve nedenlerini inceleyen bilim dalı) olan ancak meslek hastalıkları konusunda 

ünlenen ve iĢçi sağlığının kurucusu olarak bilinen Bernardino Ramazzini 1633-1714 

yılları arasında Ġtalya’da yaĢamıĢtır. Felsefe ve tıp bilimleri eğitimi alan Ramazzini iĢ 

sağlığı ve güvenliği alanında çok sayıda çalıĢma yapmıĢ, bilimsel görüĢ ve öneriler 

sunmuĢtur. Meslek hastalıklarından bahsettiği “De Morbis Artificum Diatriba” isimli 

kitabında kimyasal maddeler, tozlu ortamlar, ağır metaller, hatalı duruĢlar, Ģiddetli 
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hareketler, hastalık yapıcı maddelerden bahsederek hastalık risklerini anlatmıĢtır. ĠĢ 

veriminin artması için, iĢ yerlerinde koruyucu güvenlik önlemlerinin alınması ve 

çalıĢanlara uygun iĢler verilerek çalıĢanların sağlığının korunması gerektiğini ileri 

sürmüĢtür. ÇalıĢma ortamının sıcaklığından, havalandırılmasından bunlar için yapılması 

gereken önleyici iĢlemlerden bahsederek korunma yöntemleri üzerinde durmuĢtur. ĠĢ 

kazasına uğrayan her hastasına ne iĢ yaptığı ve iĢ koĢulları hakkında ayrıntılı sorular 

sorarak kiĢinin karĢılaĢtığı etkenler hakkında bilgi sahibi olmasının yanında iĢ yerlerini 

de ayrıntılı olarak gezip incelemelerde bulunmuĢtur. Yazdığı kitabında, 53 hastalığı 

ayrıntıları ile tanımlamıĢ ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri, ergonomi, 

hijyen ve beslenmeye iliĢkin bilgilerde vermiĢtir. Doktor Ramazzini’ye göre sağlığı 

kaybetmek pahasına elde edilen kazanç, kirli bir kazançtır. Hastalarını muayene ederken 

sorduğu “ne iĢ yapıyorsun?” sorusunun iĢ hekimliği literatürüne yerleĢmesini sağlayan 

hekim olarak tarihe geçmiĢtir. Doktor Bernardino Ramazzini’nin yaptığı çalıĢmalar 

sayesinde bilimsel sayılabilecek iĢ hekimliği kavramı ortaya çıkmıĢtır. Ġtalya’da ortaya 

çıkan konunun hızlanarak geliĢmesi Sanayi Devrimi sonrası Ġngiltere’de olmuĢtur 

(Gerek, 2006:3; Berk vd., 2011:13; MMO, 2014:7; Bilir, 2016:7). 

Buhar makinesinin Ġngiliz mühendis James Watt tarafından icat edilmesi ile 

birlikte insan gücünün yerini makine ve buhar gücü almaya baĢlamıĢtır. Kömür 

ocaklarında biriken suların dıĢarı atılması için kullanılan buhar makinesinin, Sanayi 

Devriminin simgesi olarak bilinen insan gücüyle çevrilemeyecek büyüklükteki pamuklu 

dokuma makinelerinde kullanılmaya baĢlaması ilk fabrika örneklerini ortaya 

çıkarmıĢtır.  

Sanayi Devriminden önce kendisine ait iĢ yerlerinde sağlığını riske atmadan 

çalıĢan iĢ görenler, Sanayi Devriminden sonra fabrika ve maden ocaklarında günde 16 

ile 18 saat sürelerde düĢük ücretler karĢılığında, sağlıksız ve güvenliksiz çalıĢma Ģartları 

altında, iĢ kazalarına ve meslek hastalıklarına sebebiyet verebilecek derecede ağır 

Ģartlarda çalıĢtırılmıĢlardır. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluĢan bu çalıĢanlar, 

tecrübesiz ve eğitimsiz olduklarından fabrika üretim sistemindeki hızlı çalıĢma 

temposuna, alet ve makinelere uyum sorunu yaĢamıĢlar ve çok sayıda iĢ kazasına ve 

ölümlere sebebiyet vermiĢlerdir (Bilir ve Yıldız, 2014:13-15). 
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Aile iĢletmelerinin yerlerini fabrika üretimine bırakmasıyla iĢgücü ihtiyacı hızla 

artmıĢ, buna bağlı olarak kırsaldan Ģehirlere göçler yaĢanmaya baĢlamıĢ ve fabrikaların 

etrafında biriken büyük iĢçi kitleleri barınma, yetersiz beslenme, aĢırı yorgunluk, 

sağlıksız çalıĢma ortamları gibi nedenlerle salgın hastalıklara yakalanmaya ve 

hayatlarını kaybetmeye baĢlamıĢlardır. Fabrikasyon üretimin baĢlaması ile küçük sanat 

hayatının usta ve kalfaları yeni kurulan fabrika sanayisinin vasıfsız veya yarı vasıflı 

iĢgücüne dönüĢmüĢlerdir (FiĢek, 1984:82-84; Ayhan, 1986:393). 

Sanayi Devrimi ile yaĢanan, üretimde makineleĢme ve teknolojinin getirdiği 

hızlı değiĢim ve dönüĢümler sonucu ortaya çıkan sorunlar, çalıĢma hayatı ve toplumsal 

yaĢam üzerinde huzursuzluklara yol açmıĢtır. YaĢama ve çalıĢma Ģartlarındaki 

olumsuzlukların giderilmesi isteğiyle çalıĢanlar tarafından bir takım eylemler yapılmaya 

baĢlanmıĢ ve yaygınlaĢmıĢtır. YaĢanan süreçte mevcut değerlerin önemini yitirmesi 

veya ortadan kalkması, çalıĢanların korumasız kalması baĢta çalıĢanlar olmak üzere 

toplumun geniĢ bir kısmında büyük endiĢe yaratmıĢtır. YaĢananlar sonucunda 19. yüzyıl 

baĢlarında bazı hekimler, politikacılar, teknik elemanlar ve iĢverenler konuya duyarlılık 

göstermiĢ ve çalıĢma Ģartlarının iyileĢtirilmesi yönünde çaba göstererek bir takım 

önerilerde bulunmuĢlardır. Bu dönemde iĢ sağlığı ve güvenliğine yönelik yapılan 

uygulamalar ve alınan önlemler modern anlamda iĢ sağlığı ve güvenliğinin ortaya 

çıkmasına yol açmıĢ ve iĢ sağlığı ve güvenliği bir bilim dalı olarak geliĢmiĢtir (Gençler, 

2007:16). 

Bu dönemde çalıĢma Ģartlarının düzeltilmesi, çalıĢma sürelerinin azaltılması, 

fabrikalarda ve maden ocaklarında çalıĢan kadınların ve çocukların korunması amacına 

yönelik yasalar çıkarılması konusunda Ġngiliz parlamenter Antony Ashly Cooper yoğun 

emek harcamıĢtır.  

Genç iĢçilerin çalıĢma saatleri ve çalıĢma koĢulları hakkında bir rapor 

hazırlamıĢtır. Hekim Thomas Percival tarafından hazırlanan bu rapor kendisi de bir 

iĢveren ve aynı zamanda parlamenter olan Sir Robert Peel’i harekete geçirmiĢ ve Ġngiliz 

parlamentosunda konuyla ilgili devletin ilk ciddi müdahalesi sayılan bir yasa çıkarmak 

için giriĢimlerde bulunarak, 1802 yılında “Çırakların Sağlığı ve Morali” adlı yasanın 

çıkartılmasını sağlamıĢtır. Ġngiltere’de iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak çıkartılan 

ve ilk olma özelliğini taĢıyan bu kanun ile çalıĢma saati günde 12 saat olarak 
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sınırlanmıĢ, çocukların gece çalıĢtırılması yasaklanmıĢ, yılda bir kez yeni elbise 

verilmesi, iĢyerlerinin havalandırılması ve yılda iki defa boya badana yapılması zorunlu 

hale getirilmiĢtir.  

ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği ile ilgili ilk önemli yasa olarak 1833 yılında 

Ġngiltere’de çıkarılan “Fabrikalar Yasası” kabul edilmektedir. Fabrikalar Yasası ile iĢçi 

sağlığı ve iĢ güvenliği ilk defa devletin sorumluluk alanına dahil edilerek hukuki bir 

boyut kazanmıĢtır. Yasanın yürürlüğe girmesiyle 9 yaĢından küçük çocukların iĢe 

alınması ve 18 yaĢından küçüklerin günde 12 saatten fazla çalıĢtırılmaları yasaklanmıĢ, 

fabrika denetimi için müfettiĢ atanması bir zorunluluk haline getirilmiĢtir. 1842 yılında 

çıkarılan bir baĢka yasa kadınlar ile 10 yaĢından küçük çocukların maden ocaklarında 

çalıĢmasını yasaklamıĢtır. 1844 yılında iĢ yeri hekimlerinin sorumlulukları artırılarak 

sağlık yönünden tehlikeli yerlerde çalıĢanların sağlık kontrolleri hekimlerin görevleri 

arasında sayılmıĢtır. 1847 yılında ise çalıĢma saatlerini 10 saat ile sınırlandıran “On Saat 

Yasası” çıkartılmıĢtır (Gerek, 2006:4; Yıldız vd., 2008:21; Yiğit, 2012:5; Bilir ve 

Yıldız, 2014:17; MMO, 2014:7). 

Sosyal sorunlara karĢı bireysel giriĢimleri ile çözümler arayan ütopik sosyalist 

Robert Owen, Ġskoçya’daki fabrikasında on yaĢından küçük iĢçi çalıĢtırmayarak, 

çalıĢma saatlerini azaltarak, gençlere ve yetiĢkinlere yönelik ayrı eğitim programları 

hazırlayarak çalıĢanlarının yaĢam standartlarını yükseltmeyi ve onlara çağının çok 

önünde haklar tanımayı denemiĢ, çalıĢma yaĢamındaki olumsuzluklara bireysel olarak 

çözümler aramıĢ ve bu arayıĢlarıyla iĢ güvenliğini ilk kez iĢ yerine getiren iĢveren 

olarak tarihin sayfalarında yerini almıĢtır (Gençler, 2007:16; FiĢek, 2014:141). 

Sanayi Devrimindeki geliĢmelere paralel bir biçimde iĢ sağlığı ve güvenliği ile 

ilgili Ġsviçre’de 1840, Fransa’da 1841, Almanya’da 1849 yılında kanunlar çıkarılmıĢtır. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili Avrupa’da bu geliĢmeler yaĢanırken Amerika’da Sanayi 

Devrimi sonrası ortaya çıkan olumsuz çalıĢma Ģartlarının ortadan kaldırılması için 

eyalet hükümetleri yetkilendirilmiĢtir. Massachusetts eyaleti iĢ sağlığı ve güvenliği 

çalıĢmalarında öncü olmuĢ ve 1836 yılında çocuk iĢçiler ile ilgili bir yasa çıkarılmıĢtır. 

1867 yılında ise 10 yaĢından küçük çocukların fabrikalarda çalıĢtırılmalarını yasaklayan 

bir kanun çıkarılmıĢ ve kanunun uygulamasını sağlayacak bir denetim örgütü 
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kurulmuĢtur. Ayrıca iĢ istatistiklerini toplamakla görevli bir de büro kurulmuĢtur 

(MMO, 2014:8). 

SanayileĢmenin geliĢmesiyle birlikte çalıĢma koĢullarından en fazla etkilenen 

ücretli kesim olmuĢtur. Çocuk ve kadın çalıĢanlar, uzun çalıĢma saatleri, ağır ve 

tehlikeli çalıĢma koĢulları gibi olumsuz geliĢmeler karĢısında iĢçi örgütlenmeleri ortaya 

çıkmaya baĢlamıĢtır. Bu örgütler iĢçilerin çalıĢma koĢullarını iyileĢtirmek için çeĢitli 

faaliyetlerde bulunmuĢlardır. Uzun mücadeleler sonrası devlet sosyal güvenlik 

alanlarında daha fazla etkin olmak zorunda kalmıĢtır. ÇeĢitli sigorta kurumları kurulmuĢ 

ve iĢ kazaları ile meslek hastalıkları sigortası uygulanmaya baĢlanmıĢtır. SanayileĢme 

ile birlikte çeĢitli alanlarda pek çok yeni üretim yerleri faaliyete geçmiĢ, ücretli çalıĢan 

sayısı hızla artmıĢtır. ÇalıĢan sayısında yaĢanan bu hızlı artıĢ iĢçi sınıfının korunması 

için hukuki düzenleme ihtiyacını doğurmuĢtur. ÇalıĢanların korunması konusunda 

yaĢanan geliĢmeler hızla yayılarak uluslararası alanda da etkili olmuĢ ve bu geliĢmelere 

bağlı olarak uluslararası örgütler kurulmaya baĢlamıĢtır (Bedir vd., t.y.:119-120). 

1919 yılında imzalanan Versay BarıĢ antlaĢması ile Milletler Cemiyetine bağlı 

olarak Uluslararası ÇalıĢma Örgütü kurulmuĢtur. 1946 yılında BirleĢmiĢ Milletlerin 

uzman kuruluĢu haline gelen ILO hazırladığı tavsiye kararları ve sözleĢmeler ile çalıĢma 

hayatı ve sosyal koĢullarla ilgili uluslararası standartları belirlemektedir. SözleĢmeler, 

onaylayan ülkeler için çok taraflı uluslararası antlaĢmalar gibi ülkeleri bağlayıcı nitelik 

taĢır ve sözleĢmeden doğan yükümlülükleri ve bu konulardaki denetimi kabul etmiĢ 

sayılır (Gençler, 2007:17; Limon, 2012:215). 

2.2.2. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin Ülkemizdeki Tarihsel GeliĢimi 

Osmanlı Ġmparatorluğu’nda Sanayi Devrimi öncesinde nüfusun büyük bir kesimi 

tarımda çalıĢmaktaydı. Tarımsal faaliyetlerin yanı sıra küçük zanaat ve atölye üretimine 

dayalı iĢ yerleri bulunmaktaydı. Sanayi Devrimiyle birlikte Avrupa fabrika türü üretime 

geçmiĢ olmasına rağmen Osmanlı Devletinde sanayi küçük el sanatları ve atölyelerden 

öteye geçememiĢtir. Bu nedenle ülkemizde iĢ sağlığı ve güvenliği konusundaki 

geliĢmeler daha geç tarihlerde baĢlamıĢtır (Çelik, 2003:5). 

II. Mahmut döneminde Sinop, Ġzmit ve Ġstanbul tersanelerinde yapılan buharlı 

gemi imalatı Osmanlı sanayileĢmesinin baĢlangıcı sayılabilir. Osmanlı Devletinde 
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sanayi kuruluĢlarının geliĢmeye baĢlaması Tanzimat ve sonrasında baĢlamıĢtır. Askeri 

amaçlı üretimlerle birlikte kömür ocakları ve madenler, demiryolu yapımı, tütün 

iĢletmelerinin açılması ile devam eden sanayileĢme sürecinde çalıĢma Ģartları ağır, 

çalıĢma süreleri ise günde on altı saate kadar çıkmaktaydı. Belirli ve sınırlı alanlarda 

geliĢme gösteren sanayi kuruluĢlarının kömür madenine duydukları ihtiyacın artmasıyla 

kömür madenleri önemli bir kaynak haline gelmiĢti (Arıcı, 1999:34-35). 

Ereğli Kömür ĠĢletmelerinin Osmanlı Sanayinde önemli bir yeri vardır. Ancak 

kömür madenlerinde ağır çalıĢma koĢullarının varlığı ve çalıĢanların akciğer 

hastalıklarına yakalanmaları üretimin azalmasına neden olmuĢtur. 1865 yılında iĢ 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilk kanuni belge olması açısından önem taĢıyan Dilaver 

PaĢa Nizamnamesi hazırlanmıĢtır. Madeni Hümayun Nazırı Dilaver PaĢa tarafından 

hazırlanan tüzük 100 maddeden oluĢmaktaydı. Üretimi artırmak amacıyla çıkartılan bu 

tüzükte çalıĢma Ģartlarına iliĢkin düzenlemeler yanında madende bir hekiminin 

bulundurulması, iĢçilere ait dinlenme ve barınma yerleri, tatil zamanları ve çalıĢma 

saatlerine iliĢkin hükümler yer almıĢtır. Ancak PadiĢah tarafından onaylanmaması 

nedeniyle tüzük yürürlüğe girmemiĢtir. Dilaver PaĢa Nizamnamesi çalıĢanların 

sağlığından çok üretimle ilgilenmiĢ üretimin aksamaması önemsenmiĢtir. Mesela 

Nizamnameye göre hastalığı hafif olan çalıĢanlar mahallindeki hekime tedavi 

ettirilecek, eğer hastalık ağır ise köyüne gönderilecektir (Gerek, 2006:6; Makal vd., 

2012:102). 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili ikinci önemli kanuni belge 1869 yılında 

çıkartılan Maadin Nizamnamesidir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili birçok düzenlemenin 

yer aldığı Nizamnamenin 64. maddesi iĢverenin iĢ kazasının meydana gelmesini 

önlemek için gerekli önleyici tedbirleri almasını, 65. maddesi meydana gelen iĢ 

kazalarının bildiriminin yapılmasını ve iĢverenin sorumluluğunu, 66. maddesi havzada 

her iĢverene hekim çalıĢtırma ve gerekli ilaçları bulundurma zorunluluğu getirmekteydi. 

Nizamnamenin 67. maddesi ise kazaya uğrayanlara veya ailelerine iĢverenlerce 

mahkemenin hükmedeceği tazminatın ödenmesi hükmünü getirmiĢtir. Kaza, iĢverenin 

kötü yönetimi, denetim veya gereken önlemleri kanunlara uygun Ģekilde yerine 

getirmemesinden kaynaklanmıĢ ise iĢveren ilave 5 altından 20 altına kadar fazla 

tazminat ödeyecektir (Ayhan, 1986:399; FiĢek, 1984:140; Gençler, 2007:17).   
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ĠĢ sağlığı ve güvenliğine yönelik getirdiği hükümlerle Dilaver PaĢa 

Nizamnamesine göre daha kapsamlı bir düzenleme olan Maadin Nizamnamesi 

iĢverenler tarafından uygulanmamıĢtır ve hükümleri hayata geçirilememiĢtir (FiĢek, 

1984:142; Ayhan, 1986:399). 

1921 yılında Milli Mücadelenin en yoğun olarak yaĢandığı dönemde çalıĢma 

hayatına yönelik iki kanun çıkarılmıĢtır. Kömür üretiminde aksamalar yaĢanmaması 

amacıyla çalıĢanların iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına karĢı korunmalarını sağlamak 

ve verimliliği artırmak düĢüncesiyle çıkarılan bu yasalar ülkemizdeki ilk iĢ sağlığı ve 

güvenliği mevzuatları olarak kabul edilebilir (Ocaktan, 2013:76). 

ÇalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi, çalıĢanların sağlık, sosyal ve ekonomik 

durumlarının düzeltilmesine yönelik olarak çıkartılan bu kanunlardan ilki 28 Nisan 

1921 tarih ve 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kömür 

Tozlarının Amale Menafii Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanundur. Kanunla bir 

Amele Birliği Sandığının kurulması ile elveriĢli olmadığı için kullanılmayan ve maden 

ocakları etrafında bırakılan kömür tozlarının satılarak, satıĢtan elde edilen gelirle 

çalıĢanların ihtiyaçlarının karĢılanması bu sayede Amele Birliği Sandığının iĢçilere 

yönelik faaliyetlerinin artırılması amaçlanmıĢtır. Ancak kanunda sözü edilen tozlar 

biriktirilememiĢ düzenlemeden beklenen fayda sağlanamamıĢtır (Makal, 1999:334). 

Çıkarılan ikici kanun ise 10 Eylül 1921 tarih ve 151 sayılı Ereğli Havzai 

Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanundur. Bu yasa ile çalıĢma 

Ģartlarının iyileĢtirilmesine yönelik düzenlemelerin yanında kömür havzalarında çalıĢan 

kömür iĢçilerinin sağlık sorunlarına yönelik hükümler yer almıĢ, sağlık ve güvenlik 

tedbirlerine riayet etmeyen iĢletmelere cezai yaptırım uygulanması hükümleri 

getirilmiĢtir. 151 sayılı kanuna göre; iĢverenler havzada çalıĢanların yatıp kalkması için 

koğuĢlar yapacak, yeme içme ve yıkanmak için hamam imkanı sağlayacaktır. Madende 

çalıĢmaya baĢlama yaĢı 18 olarak belirlenmiĢ, zorla çalıĢtırma ve angarya 

yasaklanmıĢtır. ĠĢveren kazaya uğrayan yahut hastalanan iĢçiyi tedavi ettirmek amacıyla 

iĢ yerinde hekim çalıĢtıracak, revir oluĢturacak ve gerekli ilaçları bulunduracaktır. 

Kanunla iĢ kazası sonucu yaralanma ve ölüm sonucu tazminat davası açabilme yolu 

açılmıĢtır. ĠĢveren gerekli önlemleri almakla yükümlü tutulmuĢ, meydana gelen kaza 

iĢverenin kusuru nedeniyle meydana gelmiĢse 5000 liraya kadar para cezası 
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öngörülmüĢtür. Günlük çalıĢma süresi sekiz saatle sınırlandırılmıĢtır. Fazla çalıĢma ise 

tarafların isteğine bırakılmıĢtır. Kanunun getirdiği bir baĢka önemli hüküm asgari 

ücretin belirlenmesidir. ĠĢçi, iĢveren ve devlet üçlüsü bir araya gelerek asgari ücreti 

belirleyecektir. Ayrıca iĢveren yeni iĢçilerin eğitiminden de sorumlu olacaktır (FiĢek, 

1984:182-183; Talas, 1997:458; Arıcı, 1999:41-42). 

Ülkenin ihtiyacı olan kömür üretiminde ortaya çıkabilecek aksaklıkları 

engellemek için çıkarılan bu yasanın aslında nitelikli bir iĢ sağlığı ve güvenliği 

çalıĢması olduğu söylenebilir (Gerek, 2006:6). 

151 sayılı yasa ile iĢçilerin ve iĢverenlerin zorunlu katılımları ile Ġhtiyat ve 

Teavün adıyla yardım sandığı kurulmuĢ, hastalık ve iĢ kazalarında ihtiyaç duyulan 

yardımların yapılması sağlanmıĢtır (ġenocak, 2009:426). Teavün sandıkları vasıtasıyla 

çalıĢanlara hastalık, iĢ göremezlik ve yaĢlılıklarında gelir bağlanması düĢünülmüĢ 

olması sosyal güvenlik açısından sosyal sigortalara doğru atılmıĢ ilk adımdır (Talas, 

1997:458).  

114 ve 151 sayılı kanunlar mecliste görüĢülürken iĢçi ve iĢveren iliĢkilerini 

düzenleyecek genel bir iĢ kanununun hazırlanması tartıĢılmıĢsa da bu fikrin bir yasaya 

dönüĢmesi uzun yıllar sonra gerçekleĢmiĢtir (Güzel, 1986:176). 

1923 yılında Cumhuriyetin ilanından önce toplanan Ġzmir Ġktisat Kongresinde, 

günlük çalıĢma süresinin sekiz saate indirilmesi, gece çalıĢmalarına çift ücret ödenmesi, 

maden ocaklarında çalıĢma süresinin altı saatle sınırlandırılması, 18 yaĢın altında ve 

kadınların çalıĢtırılmaması, kadınlara doğum ve aybaĢı izni verilmesi, asgari ücretin 

belirlenmesi, haftada bir gün istirahat izni, hasta iĢçilere üç aya kadar izin verilmesi, on 

iki yaĢından küçük iĢçilerin çalıĢtırılmalarının yasaklanması, hastalık nedeniyle 

çalıĢamayan iĢçilere gündeliklerinin ödenmesi, kaza ve hayat sigortasının kurulması, 

sendika hakkının tanınması, iĢ kazası durumunda iĢ yeri tarafından hayatlarının garanti 

edilmesi gibi iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliğini de ilgilendiren önerilerin yer aldığı 34 

maddelik ĠĢçi Grubunun Ġktisat Esasları kabul edildi. Bu önerilerden bazıları daha 

sonraları çıkartılacak olan yasaların da çekirdeğini oluĢturmuĢtur (Koç, t.y:154; Ekin, 

1986:40; Bağdadi, 2010:32). 
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Cumhuriyetin ilanından sonra çıkartılan ilk kanun 2 Ocak 1924 tarih ve 394 

Sayılı Hafta Tatili Kanunu olmuĢtur. ÇalıĢanların tamamına haftada bir gün tatil hakkı 

getiren bu yasa iĢçi sağlığı açısından atılmıĢ önemli bir adımdır (Güzel, 1986:173).  

Cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleĢmeye baĢlayan sanayileĢmeyle birlikte iĢ 

sağlığı ve güvenliğini de ilgilendiren birçok yasal düzenleme yapılmıĢtır. 

1926 yılında yürürlüğe giren 818 Sayılı Borçlar Kanunu iĢ sağlığı ve güvenliği 

konusunda önemli hükümler getirmiĢtir. Kanunun 332. maddesiyle iĢverenlerin, iĢ 

kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sorumlulukları düzenlenmiĢ ve 

iĢverenin gözetme borcu kapsamında iĢ yerinde iĢ güvenliğiyle ilgili önlemleri alma 

yükümlülüğü düzenlenmiĢtir. 818 Sayılı Borçlar Kanunu iĢçiyi koruma düĢüncesi ile bir 

çok hüküm tesis etmiĢtir (Baybora vd., 2012:8). 

1580 Sayılı Belediyeler Kanunu ile belediyeler, iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği 

yönünden iĢ yerlerini bazı yönlerden denetlemekle görevlendirilmiĢlerdir. Ayrıca 

belediyelere iĢ yerleri çevrelerinde sağlık kontrolü yapma yetkisi tanınmıĢtır.  

Belediyeler Kanununun 15. maddesinin 38 ve 76. fıkralarıyla belediyeler genel olarak 

endüstriyel kuruluĢ ve fabrikaların elektrik tesisatının, makina ve motor düzenlerinin, 

kazan, ocak ve bacaların gerek ilk önce gerekse sonradan sürekli olarak teknik 

muayenelerini yapmak; çevre ve toplumun sağlık, huzur ve malları üzerine zararlı etkisi 

olup olmadığını incelemek, zararlarını önlemek, iĢ yerlerinin ve iĢçi kamplarının sağlık 

denetimlerini yapmaktan sorumlu tutulmuĢlardır (MMO, 2014:12). 

1930 yılında yürürlüğe giren 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çalıĢma 

hayatımıza iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği ile ilgili önemli düzenlemeler getirmiĢ, iĢ yerinde 

sağlık hizmeti bu kanunla baĢlamıĢ ve halen halk sağlığı, iĢ sağlığı ve güvenliği 

alanlarında önemli bir yaptırım aracı olarak kullanılmaktadır (Berk vd., 2011:14). 

Kanunla sanayi kuruluĢlarında, kadın ve çocuk çalıĢanların çalıĢtırılma koĢulları, 

çalıĢanların gece vardiyaları, gebe kadınların doğumdan önce ve doğumdan sonraki 

çalıĢtırılma Ģartları düzenlenmiĢtir. ĠĢverenlerin, iĢçilerin sağlık durumlarını kontrol 

etmek için iĢ yerinde doktor bulundurmaları, hastalanan iĢçilere tedavi imkanı 

sağlamaları, iĢ yerlerinde revir oluĢturmaları öngörülmüĢtür (Güzel ve Okur, 2002:31). 
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1936 yılında çıkarılan 3008 Sayılı ĠĢ Kanunu iĢ sağlığı ve güvenliği konusunu 

ayrıntılı ve sistemli olarak düzenleyen ilk kanundur. Cumhuriyetin ilanından sonra 

çıkartılan ilk ĠĢ Kanunu olma özelliğini taĢıyan kanunun iĢçilerin sağlığının korunması 

ve iĢ emniyeti baĢlıklı üçüncü faslında temel iĢ sağlığı ve güvenliği konularını 

düzenleyen 9 madde yer almıĢtır. Kanunun 54. maddesi iĢverenleri iĢ yerinde iĢçilerin 

sağlığını koruma ve iĢ emniyetini temin etmek için gerekli olan tedbirleri alma ve bu 

husustaki Ģartları ve tertibatı bulundurmakla yükümlü tutmuĢtur. Kanunun 

yayınlanmasından sonra çıkarılan tüzüklerle uygulamanın yaygınlaĢması ve 

kolaylaĢtırılması sağlanmıĢtır (Makal vd., 2012:132-133). 

7 Haziran 1945’te ÇalıĢma Bakanlığı kurulmuĢ ve 28 Ocak 1946 tarih ve 4841 

sayılı ÇalıĢma Bakanlığı’nın KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun ile çalıĢma 

hayatının düzenlenmesi ve çalıĢanların sosyal güvenliğin sağlanması görevlerini 

üstlenmiĢtir. ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği, ÇalıĢma Bakanlığının kurulması ile birlikte 

bakanlık düzeyinde ele alınmaya baĢlamıĢtır (ÇSGB, 1993:8).  

1967 yılında artık çalıĢma hayatının ihtiyaçlarını karĢılayamaz hale gelen 3008 

sayılı ĠĢ Yasanın yerine 931 Sayılı yeni ĠĢ Yasası çıkartılmıĢ, ancak 931 Sayılı ĠĢ Yasası 

Anayasa Mahkemesi tarafından usul yönünden bozulmuĢtur. Bunun üzerine 1971 

yılında 1475 Sayılı ĠĢ Yasası çıkartılmıĢtır. 10 bölümden ve 112 maddeden oluĢan 1475 

Sayılı ĠĢ Yasasının BeĢinci Bölümü ĠĢçi Sağlığı ve Güvenliği baĢlığını taĢımaktaydı. 73. 

madde ile baĢlayan bölüm 82. maddeyle son bulmakta ve iĢ sağlığı ve güvenliğine 

iliĢkin temel ve müstakil bir kanun bulunmayan Türk iĢ hukukunda iĢ sağlığı ve 

güvenliği alanını düzenlemekteydi (Makal vd., 2012:211). 

2000’li yıllara gelindiğinde hızla geliĢen teknolojinin değiĢtirdiği üretim 

süreçleri, çalıĢma hayatında yaĢanan geliĢmeler ve uluslararası düzenlemelerin etkileri 

karĢısında mevcut kanun çalıĢma hayatının gereklerini karĢılamada yetersiz kalmıĢtır. 

Bu durum yeni bir ĠĢ Kanunu ihtiyacı doğurmuĢtur. Avrupa Birliği (AB) ve ILO 

normları dikkate alınarak hazırlanan ve iĢ iliĢkilerinde önemli değiĢiklikler getiren 4857 

Sayılı ĠĢ Kanunu, 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe girmiĢ ve 1971 yılından beri 

yürürlükte olan 1475 Sayılı ĠĢ Yasasını yürürlükten kaldırmıĢtır (Demircioğlu ve Centel, 

2003:42). 
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AB’nin iĢ sağlığı ve güvenliğiyle ilgili direktiflerinden esinlenilerek hazırlanan 

ve daha koruyucu ve ayrıntılı hükümler içeren kanunun beĢinci bölümü iĢ sağlığı ve 

güvenliği baĢlığını taĢımakta ve 13 maddeden oluĢmaktaydı. ĠĢ sağlığı ve güvenliği 

konusuna yeni bir bakıĢ açısı getiren 4857 sayılı yasa ayrıntılı hükümler içermektedir. ĠĢ 

sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması yeterli görülmemiĢ, yeni 

yasayla iĢverenlere eğitim ve denetim yükümlülükleri getirilmiĢtir. ĠĢveren iĢ sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili olarak çalıĢanları bilgilendirmek, eğitim vermek ve denetlemekle 

yükümlü kılınmıĢtır. Bu düzenleme AB’nin 91/383 Sayılı Direktifinde yer alan 

denetleme ve eğitim hükümlerine uygun olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Yine Direktiflere 

uygun olarak çırak ve stajyerlerde kanun kapsamına dahil edilmiĢtir. Kanunla 

iĢverenlere iĢ güvenliği uzmanı istihdam etme yükümlülüğü getirilmiĢtir. 

4857 sayılı yasa ile iĢ yerlerinde temel iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetleri 

verilmesi amacıyla iĢ yeri sağlık ve güvenlik örgütlenmesi tanımlanmıĢtır. En az elli iĢçi 

çalıĢtıran iĢverenler, iĢ yerlerinde sağlık birimi oluĢturmak ve bu birimde hekim ve 

gerektiğinde sağlık personeli bulundurmak zorundadır. Elliden az iĢçi çalıĢtıran 

iĢverenler için ise böyle bir zorunluluk getirilmemiĢtir (Bakırcı, 2008:11). 

4857 Sayılı ĠĢ Kanunun iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri AB uyum 

süreci çerçevesinde AB mevzuatı ve ILO SözleĢmeleri karĢısında kapsam olarak 

yetersiz kalmaktaydı. Yürürlükteki mevzuatın hem kapsam olarak yetersiz kalması hem 

de dağınıklığı, böylesine önemli bir alanın ikincil mevzuatla düzenlenmesi ve kolay 

değiĢtirilebilir olmasının sistemli ve süreklilik gerektiren iĢ sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarını zorlaĢtırması, çıkarılan yönetmeliklerin bazılarının yargı organları 

tarafından iptal edilmesi sonucu ortaya çıkan boĢlukların meydana getirdiği olumsuz 

geliĢmeler gibi nedenler müstakil bir ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununu gerekli 

kılmaktaydı. AB’de iĢ sağlığı ve güvenliği temel belgeleri arasında bulunan ve 

“Çerçeve Direktif” olarak isimlendirilen 89/391/EEC sayılı “ĠĢte ÇalıĢanların Sağlık ve 

Güvenliklerini ĠyileĢtirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına ĠliĢkin Konsey Direktifi” 

esas alınarak günümüz gereklerine uygun, tüm faaliyet alanlarını ve tüm çalıĢanları 

kapsamı içine alan, önleyici yaklaĢımı benimsemiĢ, müstakil bir ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Kanunu olan 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (ĠSGK) 20 Haziran 2012 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir (Baloğlu, 2013:99; KılkıĢ, 2013:21; KılkıĢ, 2016:38). 
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Amacı, iĢ yerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve 

güvenlik Ģartlarının iyileĢtirilmesi için iĢveren ve çalıĢanların görev, yetki, sorumluluk, 

hak ve yükümlülüklerini düzenlemek olan 6331 Sayılı ĠSGK 8’i geçici madde olmak 

üzere toplam 39 madde ve beĢ bölümden oluĢmaktadır. Kanunun, birinci bölümünde 

kanunun amacı, kapsamı ve kapsam dıĢında tutulan faaliyetlerle birlikte daha önce 

mevzuatta yer alan veya mevzuata yeni eklenen kavramların tanımları yer almıĢtır. 

Ġkinci bölümde iĢverenlerin ve çalıĢanların görev, yetki ve yükümlülükleri ile ilgili 

maddeler yer almıĢ, bu bölümde yer alan maddelerle iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetleri, 

risk değerlendirmesi, acil durum planları ve tahliye, çalıĢanların bilgilendirilmesi ve 

eğitimi, çalıĢmaktan kaçınma hakkı gibi önemli konular düzenlemiĢtir. Üçüncü bölüm, 

Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluĢumu 

ve çalıĢma esasları ile iĢ sağlığı ve güvenliğinin koordinasyonunun sağlanmasına 

yönelik düzenlemeler içermektedir. Dördüncü bölüm çalıĢma hayatının teftiĢi ve idari 

yaptırımlar, beĢinci bölümü ise çıkarılacak yönetmelikler, değiĢtirilen ve yürürlükten 

kaldırılan hükümler, geçici maddeler ve kanunun kademeli yürürlüğe giriĢine iliĢkin 

hükümlerden oluĢmaktadır (Korkut ve Tetik, 2013:462). 

Kanun çalıĢma hayatında iĢçi, memur, çırak, stajyer, geçici, kısmi veya tam 

zamanlı olarak çeĢitli statülerde istihdam edilen, kamu ve özel sektörde çalıĢan herkesin 

iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanmasını sağlamıĢtır. Diğer bir ifadeyle 

herhangi bir çalıĢan sınırlaması olmaksızın kamu ve özel sektör iĢverenlerinin ve iĢ 

yerlerinin tamamı kanun kapsamında yer almaktadır (KılkıĢ, 2013:23). 

6331 Sayılı ĠSGK’nın temeli iĢ kazası ve meslek hastalıklarının ortaya çıkmadan 

önlenmesi üzerine kurulmuĢtur. (BayılmıĢ ve TaĢ, 2015:100) 6331 Sayılı ĠSGK modern 

iĢ sağlığı ve güvenliği Ģartlarına uygun olarak tazmin edici yaklaĢım yerine, tehlike ve 

risklerin kaynağında yok edilmesini esas alan önleyici yaklaĢımı benimsemiĢtir. 

Önleyici yaklaĢımın ön koĢulu olarak iĢ yeri için risk değerlendirmesinin yapılması 

veya yaptırılması zorunluluğu getirilmiĢtir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği konusunda 

çalıĢanların görüĢlerinin alınması ve yönetim süreçlerine katılımları sağlanarak 

katılımcı bir yaklaĢım hedeflenmiĢtir. ÇalıĢanların sağlık ve güvenliklerinin sağlanması, 

iĢverenin temel yükümlülüğü olarak kabul edilmiĢ ve büyük oranda kanun bu 

yükümlülük üzerine ĢekillendirilmiĢtir. 
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Kanun iĢ yerinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin uygulanması ve devamının 

sağlanması amacıyla sadece kurallar, yasaklar ve sınırlar çizmemiĢ, çalıĢanların 

bilgilendirilmesi ve eğitilmesi suretiyle bir iĢ sağlığı ve güvenliği kültürü oluĢturmayı 

hedeflemiĢtir. 6331 Sayılı Kanun ile iĢ yerinde iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 

yerine getirilmesi amacıyla iĢ güvenliği uzmanı, iĢ yeri hekimi ve diğer sağlık personeli 

çalıĢtırma zorunluluğu için gerekli olan en az 50 iĢçi çalıĢtırma zorunluluğu kaldırılarak 

tüm iĢ yerleri kapsama alınmıĢ ve iĢverene bu hizmetlerin dıĢardan satın alınabilmesi 

imkanı verilmiĢtir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamu 

kurum ve kuruluĢları hariç olmak üzere ondan az çalıĢanı bulunan iĢ yerlerinden çok 

tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan iĢ yerlerine ilk kez devlet desteği sağlanması imkanı 

sunulmuĢtur. ĠSGK ile iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda çalıĢanları temsil edecek 

çalıĢan temsilcisi kavramı getirilmiĢtir. 2005 yılında ILO’nun 155 Sayılı SözleĢmesi 

gereği kurulan “Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyi” yasal statüye 

kavuĢturulmuĢtur. Aynı çalıĢma alanını kullanan birden fazla iĢverenin iĢ sağlığı ve 

güvenliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıĢtır. Radyo ve televizyon 

kuruluĢlarına iĢ sağlığı ve güvenliği, çalıĢma hayatı gibi konularda eğitici ve uyarıcı 

nitelikte yayın yapma mecburiyeti getirilmiĢtir. Kanun temel konuları düzenlemiĢ, 

uygulama ve detaylar çıkarılacak yönetmeliklere bırakılmıĢtır. 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu çalıĢanların, üretimin, iĢletmelerin ve çevrenin güvenliğini 

ilgilendiren kapsamlı bir yasal düzenleme olarak çalıĢma hayatımıza girmiĢtir (KılkıĢ, 

2013:22; Korkmaz ve Avsallı, 2012:155-156; Korkut ve Tetik, 2013:466-467). 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 

(TBK), 1926 tarih ve 818 Sayılı Borçlar Kanununu yürürlükten kaldırmıĢtır. Mülga 

Borçlar Kanununun 332. maddesinin karĢılığı olan Türk Borçlar Kanunun 417. 

maddesi, iĢverenin iĢçiyi koruma borcunu düzenleyen normdur. Lafzı, barındırdığı fıkra 

sayısı, hükme bağladığı hususlar ve içerdiği kavramlar yönünden yeni ve farklı bir norm 

olarak Türk pozitif hukukuna giren ve iĢverenin iĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma 

borcunu düzenleme konusu yapan TBK’nın 417. maddesine göre iĢveren, iĢ yerinde iĢ 

sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri 

noksansız bulundurmak; iĢçiler de iĢ sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü 

önleme uymakla yükümlüdür (Sevimli, 2013:125). 
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Ülkemizde iĢ sağlığı ve güvenliğinin tarihsel geliĢimini incelediğimizde konuyla 

ilgili bir takım düzenlemelerin yapıldığı, uluslararası örgütlere üye olunduğu, ÇalıĢma 

Bakanlığının kurulmasıyla devlet tarafından konunun ele alınarak Bakanlık nezdinde 

ilgili birimlerin kurulduğunu görmekteyiz, ancak iĢ sağlığı ve güvenliği konusu bizim 

için henüz çok yeni bir konudur. 

2.3. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN AMACI 

ĠĢ sağlığı ve güvenliğinde temel amaç çalıĢanların sağlık ve güvenliklerinin 

korunması, mesleki risklerin önlenmesi, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması 

ile iĢ yerlerinde sağlık ve güvenlik Ģartlarının sürekli olarak iyileĢtirilmesi için önlemler 

alınmasıdır. ĠĢten kaynaklanan, iĢle bağlantılı ya da iĢin yürütümü esnasında meydana 

gelen iĢ kazaları ve meslek hastalıkları, ciddi insani ve ekonomik sorunlara yol 

açmaktadır (ILO, 2013:6). 

Yılmaz’ a göre ise iĢ sağlığı ve güvenliği faaliyetleri, çalıĢanların iĢ yerinde iĢin 

yürütümü sebebiyle ortaya çıkabilecek çeĢitli tehlikelerden korunmasının yanında iĢ 

yeri içindeki ve dıĢındaki çalıĢma koĢullarını da iyileĢtirmek suretiyle yapılan sistemli 

çalıĢmalar sonucunda refahın arttırılmasını amaçlamaktadır (Yılmaz, 2009:9). 

ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin amaçları sosyal yönden ve ekonomik yönden olmak 

üzere iki baĢlık altında incelenebilir. 

2.3.1. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin Sosyal Yönden Amacı 

ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olarak amacı çalıĢanların yaĢamını ve 

sağlığını korumaktır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği, yalnızca iĢ kazaları ve meslek hastalıkları 

nedeniyle ortaya çıkan zararları gidermeyi değil, bu tür istenmeyen sonuçların ortaya 

çıkmasını engellemeyi de amaçlar (Tiftik ve Adıgüzel, 2016:332). ÇalıĢanların tehlike 

ve risklerden arındırılmıĢ sağlıklı ve güvenli bir iĢ ortamında çalıĢmaları hem iĢçinin 

huzur ve mutluluğunu artıracak hem de toplumsal sağlığın korunmasına yardımcı 

olacaktır (Eyrenci vd., 2005:249).  

Daha geniĢ bir ifadeyle iĢ sağlığı ve güvenliğinin amacı; çalıĢanların bedensel ve 

ruhsal sağlığını olumsuz etkilerden korumak, iĢletmedeki riskli durumları ortadan 

kaldırarak üretimin güvenliğini sağlamak ve verimli bir çalıĢma ortamı oluĢturmak, 

meydana gelebilecek iĢ kazası ve meslek hastalıklarının olumsuz sonuçlarından hem 
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çalıĢanları hem de iĢletmeyi koruyarak maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak, 

iĢletmenin güvenliğini sağlamaktır (KılkıĢ, 2016:8).  

ÇalıĢanları korumak; iĢ sağlığı ve güvenliğinin temel amacı çalıĢanları korumak 

ve daha sağlıklı ortamlarda çalıĢmalarını sağlamaktır (Özkılıç, 2005:8). ÇalıĢanların 

sağlığının korunması bakımından iĢ yeri ortamında bulunan faktörlerin kontrol altına 

alınması gereklidir (Bilir, 2001:11). ĠĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢmaları, iĢ yerlerinin 

tehlike ve risklerden arındırılarak çalıĢanlar için sağlıklı ve güvenli çalıĢma ortamları 

haline getirilmesini sağlamak, iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına karĢı koruyarak 

bedensel ve ruhsal bütünlüklerinin devamını sağlama faaliyetlerine odaklanır (Sargın, 

2007:68). ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında asıl yükümlülük iĢverene ait 

olduğundan iĢveren, hukuki olarak da iĢçisini koruma borcu altındadır. Ancak hukuk, 

iĢverenin yanı sıra devlete ve çalıĢanlara da birtakım ödevler yüklemiĢtir. Zira iĢ sağlığı 

ve güvenliğinin sağlanmasında iĢverenin tek baĢına çabası yeterli olmayacaktır. Bu 

nedenle hem devletin hem de çalıĢanların destek vermesi gerekmektedir (Kaplan, 

2003:7). 

Üretim güvenliğini sağlamak; çalıĢanları iĢ kazaları ve meslek hastalıklarına 

karĢı korunmak, kaza ve hastalık nedeniyle ortaya çıkan iĢgücü ve iĢ günü kayıplarını 

azaltacak dolayısıyla üretim güvenliği sağlanmıĢ olacaktır. Sağlıklı ve güvenli çalıĢma 

ortamlarının varlığı üretimde verim artıĢı sağlayacağından özellikle ekonomik açıdan 

önem taĢımaktadır. 

ĠĢletme güvenliğini sağlamak; üretim güvenliğinin sağlandığı bir iĢletmede, 

alınan iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirleri sayesinde iĢletmeyi tehlikeye düĢürebilecek 

yangın, patlama, arıza gibi durumlar ortadan kaldırılmıĢ ve dolayısıyla iĢletme güvenliği 

sağlanmıĢ olacaktır (Yiğit, 2012:3). 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği en geniĢ anlamıyla kiĢisel ve toplumsal huzur ve 

mutluluğun sağlanmasını amaçlar. Çünkü çalıĢma ortamlarında maruz kalınan 

tehlikelerin sonuçları öncelikle çalıĢanları, sonra onların ailelerini ve sonrasında 

iĢletmeleri ve nihayetinde toplumu olumsuz etkileme potansiyeli taĢır. Bu sebeple 

yaĢama, çalıĢma ve sağlık hakkını en üst seviyede sağlayacak hukuki, teknik ve tıbbi 

önlemlere ihtiyaç vardır (Akpınar, 2014:5-6). ÇalıĢanları, çalıĢma Ģartlarından 



66 
 

kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerine karĢı korumak, çalıĢanların güvenlik, 

sağlık ve refahını sağlamak ve geliĢtirmek ve güvenceli bir çalıĢma ortamı oluĢturmak, 

sosyal hukuk devletinin temel fonksiyonudur (Türkoğlu, 2013:281). 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınmadığı iĢlerde çalıĢanlar, sağlıksız bir 

yapıya sahip olacak ve toplum içerisinde sağlıksız bireyler olacaktır. Sağlıksız 

bireylerden oluĢan toplumun ise, mutlu ve huzurlu olması söz konusu değildir. Bu 

sebepledir ki çalıĢanlara gerekli sağlık ve güvenlik ortamının sağlanması toplumsal 

açıdan zorunludur (Karakoyunlu, 2001:16).   

2.3.2. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin Ekonomik Yönden Amacı 

ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin sosyal boyutunun yanında, çalıĢandan baĢlayarak 

ailesine, iĢ yerine ve ulusal ekonomiye kadar uzanan büyük bir ekonomik boyutu da söz 

konusudur. 

ILO verilerine göre dünyada her yıl en az 270 milyon insan iĢle ilgili kaza 

geçirmekte ve 160 milyon insan iĢle ilgili kısa veya uzun süreli hastalanmaktadır. 

Dünyada her yıl 2.2 milyon çalıĢan iĢle ilgili kaza ya da hastalık sonucu yaĢamını 

yitirmektedir. ĠĢ sağlığı ve güvenliği sadece iĢletmelerin değil ülkelerin gayri safı milli 

gelirlerinde de önemli yerler tutmaktadır. ĠĢle ilgili kazalar ve hastalıklardan dolayı 

ortaya çıkan tazminat, kaybedilen iĢgünü, üretim kesintisi, eğitim, tıbbi masraflar gibi 

sonuçlar nedeniyle oluĢan maliyetlerin ülkelerin gayri safı milli hasılalarının %4’ünü 

bulduğu tahmin edilmektedir. Avrupa ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Ajansına göre Avrupa 

Birliğine üye ülkelerde bu oran %2,6 ile %3,8 arasında değiĢmektedir. Hollanda’da 

yapılan bir araĢtırma, kaynağını iĢ kazaları, hastalıklar ve uzun süreli iĢe 

devamsızlıkların oluĢturduğu maliyetlerin Hollanda’nın gayri safi yurtiçi hasılasının 

%3’ü oranında olduğunu tahmin ederek bu bilgiyi doğrular niteliktedir. Avrupa Birliği 

Komisyonu’nun yaptığı bir araĢtırmaya göre 2000 yılında AB15 ülkelerinde (Avrupa 

Birliğine üye 15 ülke) iĢ kazası maliyetleri yılda 55 milyar Avro dur (Allı, 2001:16; 

Keith vd., 2002:6; Hesapro, 2013:4). 

Yalnızca Amerika BirleĢik Devletlerinde imalat sanayinde yıllık kazaların 

maliyeti 190 milyar doları aĢmaktadır. BirleĢik Krallık’taki Sağlık ve Güvenlik 

Kurumunun (HSE) 1995/1996 yıllarında 12 aylık dönem için hesapladığı maliyetlere 
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göre kazalar; kiĢiler için 8.96 milyar dolar, gelecekteki sonuçlar açısından ise 2.24 

milyar dolar, iĢverenler için brüt ticari karın %4’ü ile %8’ini oluĢturmak üzere 5.6 ile 

11.7 milyar dolar ve toplumun tümü içinse ülkenin gayri safi milli hasılasının yaklaĢık 

%2’sini oluĢturan 15.8 ile 22.5 milyar dolar maliyet doğurmuĢtur (Allı, 2001:17). 

ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle meydana gelen sosyal yardım 

harcamalarındaki artıĢlar, sosyal güvenlik prim kayıpları, sağlığa yapılan harcamalar, 

ödenen tazminatlar, iĢgünü kayıpları ve üretim kayıpları yanında maddi olarak 

ölçülemeyen yetiĢmiĢ insan gücü kaybı da iĢ kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle 

ortaya çıkan önemli bir sorundur. ĠĢ sağlığı ve güvenliği için yapılan harcamalar 

sonucunda sağlanan faydadan sadece iĢveren ve çalıĢanlar değil ülke ekonomisi de 

olumlu yönde etkilenecektir. Bu sebepledir ki devletin çalıĢma iliĢkilerini düzenleme ve 

denetleme görevi yanında sağlıklı ve güvenli çalıĢma ortamlarının oluĢturulmasını 

teĢvik edici ve destekleyici önlemleri de alması gerekir (KılkıĢ, 2016:27). 

ĠĢ kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maliyetler küresel ekonomi 

üzerine ciddi yükler getirmekte ve ekonomik büyümeyi yavaĢlatmaktadır. Söz konusu 

maliyetlerin büyük kısmı sosyal güvenlik sistemleri ve kamu finansmanı üzerinde yük 

oluĢturmaktadır. ĠĢ sağlığı ve güvenliği sebebiyle ortaya çıkan yüksek maliyetler 

iĢletmelerin rekabet gücünü de etkilemektedir. Bu sebepledir ki iĢ kazaları ve meslek 

hastalılarının ortadan kaldırılması, topluma yönelik ekonomik kazanımlar getireceği 

gibi, iĢletmeler için de rekabet gücü artıĢı sağlayacaktır (Hesapro, 2013:4). 

2.4. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠNĠN ÖNEMĠ 

ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin önemi iĢveren açısından ve çalıĢan açısından olmak 

üzere iki baĢlık altında incelenebilir. 

2.4.1. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin ĠĢveren Açısından Önemi 

Sanayi Devrimi ile birlikte sosyal, ekonomik ve siyasal yönden köklü 

değiĢimlere uğrayan toplumların üretim de kullandıkları araçlar, teknolojik geliĢmelere 

bağlı olarak modern hale gelmiĢtir. ÇalıĢma yaĢamında yeni teknolojilerin 

kullanılmasıyla geleneksel risklerin sayısı ve niteliği değiĢmekle birlikte yeni bir takım 

riskler de ortaya çıkmıĢtır (Baybora vd., 2012:11). 
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Teknolojide yaĢanan geliĢmeler bir yandan yaĢam kalitesini artırırken diğer 

yandan insanların hayatlarını kaybetmelerine sebep olabilmektedir. Bu nedenle çalıĢma 

hayatı içerisinde iĢ sağlığı ve güvenliğinin önemi ortaya çıkmaktadır. ĠĢverenin 

çalıĢanları iĢ yerlerinde meydana gelebilecek tehlike ve risklere karĢı korumak amacıyla 

gerekli tedbirleri alarak iĢ yerini sağlık ve güvenlik açısından çalıĢılabilir hale getirmesi 

kendisine önemli katkılar sağlar. Aksi halde çalıĢanların çalıĢma ortamlarında 

karĢılaĢtıkları tehlike ve riskler sonucu ortaya çıkan iĢ kazaları ve meslek hastalıkları 

iĢletmelerin ekonomik açıdan zarara uğramasına neden olur (BayılmıĢ ve TaĢ, 2015:96). 

ĠĢletmeler küreselleĢen dünyada yaĢanan ve çalıĢma hayatını da etkileyen hızlı 

değiĢim süreci içerisinde yer alabilmek, rekabet ortamında varlıklarını devam 

ettirebilmek ve daha ileriye götürebilmek için üstünlük elde etme çabası içerisindedirler. 

Bu çaba içerisinde en önemli kaynaklardan birisi de insan kaynağıdır (Fırat, 2008:1; 

Özgüler ve Koca, 2013). ĠĢletmeler ihtiyaç duyduğu insan kaynağını kalifiye, iĢinde 

yetkin, yüksek motivasyon sahibi, teknik ve örgütsel inovasyona aktif katkı sağlayan, 

iĢinde istekli çalıĢanlardan sağlama çabası içerisindedirler (Hesapro, 2013:4). 

ĠĢ güvenliği ile iĢ gücü verimliliği arasında karĢılıklı etkileĢim olduğu, tehlike ve 

risklerden arındırılmıĢ sağlıklı ve güvenli çalıĢma ortamlarının iĢgücünün verimliliğini 

ve iĢletme karlılığını artırma potansiyeli taĢıdığı yapılan uygulama ve araĢtırma 

çalıĢmaları ile ortaya konmuĢtur (Aydın vd., 2013:36). 

Yapılan bir araĢtırmaya göre (Lamm, Massey, Perry, 2006) sağlıklı ve güvenli 

bir çalıĢma ortamının varlığı iĢgücü verimliliğini ve iĢletme karlılığını artırma 

potansiyeline sahiptir. BaĢka bir araĢtırmanın sonuçları ise (De Greefand Van den 

Broek, 2004) iĢ sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin iĢletme verimliliği üzerinde olumlu 

etkileri olacağını göstermiĢtir. AraĢtırma güvenli bir çalıĢma ortamı ile iĢletme 

performansı arasındaki bağlantıyı ortaya koyarak, çalıĢma ortamı kalitesinin verimlilik 

ve karlılık üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu göstermektedir (Hesapro, 2013:6). 

  Yeterli seviyede sağlıklı ve güvenli çalıĢma ortamları sağlanmamıĢ iĢ 

yerlerinde iĢ kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle üretimde yaĢanan aksamalar, 

ya da durmalar, iĢ veriminin düĢmesine, rekabet gücünün azalmasına ve karlılığa etki 

edeceğinden önemli maliyetlere neden olacaktır. Sağlıklı ve güvenli bir çalıĢma ortamı, 
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iĢ akıĢında aksamalara neden olan insan, makine, malzeme, ürün ve zaman kaybına yol 

açan faktörlerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesini sağlayarak çalıĢanların 

motivasyonunu yükseltecek, iĢletmeye yüksek verimlilik, etkinlik, kalite ve rekabet 

edebilme yeteneğini sağlayacaktır. 

 ÇalıĢanlar ve aileleri ile iĢletmelerin finansal yapıları üzerinde ciddi etki ve 

sonuçlara neden olabilen bu maliyetlerin bir kısmı görünür maliyetlerdir ve kolaylıkla 

tespiti yapılabilir. Ancak, iĢ kazalarının önemli bir oranda görünmez maliyetlere neden 

olduğu söylenebilir. Literatürde bu tür maliyetler doğrudan maliyetler ve dolaylı 

maliyetler ya da direkt maliyetler ve endirekt maliyetler olarak da adlandırılmaktadır 

(Aytaç, 2011:4). 

Acil müdahale, ambulans ve tedavi masrafları, üretimin aksaması veya durması 

nedeniyle ortaya çıkan üretim kayıpları, geçici veya sürekli iĢ göremezlik ve ölüm 

ödemeleri, avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları, çalıĢana veya çalıĢanın 

yakınlarına yapılan maddi ve manevi tazminat ödemeleri ile sigorta tazminatları ve 

makine ve teçhizatın zarara uğraması iĢverenin katlanacağı direkt maliyetlerden 

baĢlıcalarıdır (Tozkoparan ve TaĢoğlu, 2011:188).  

YaĢanan iĢ kazası sonucu iĢ akıĢı yavaĢlamakta, olayın meydana geldiği alanda 

bulunan çalıĢanlar, olaya Ģahit olan çalıĢanlar, gözlemci personel, yöneticiler, iĢveren 

veya iĢveren vekillerinin zaman ve iĢ gücü kayıpları ortaya çıkmaktadır. ĠĢ kazası 

nedeniyle çalıĢanlarda meydana gelen moral bozukluğu ve iĢe karĢı çekinceli yaklaĢım 

artmakta dolayısıyla üretimde niteliksel ve niceliksel düĢüĢler yaĢanmaktadır. Yine iĢ 

kazası geçiren çalıĢanın yerine yeni bir çalıĢan ikamesi, yeni çalıĢanın oryantasyonu, 

eğitimi ve gerekli niteliklerin kazandırılması iĢletmelere ilave maliyetler yüklemektedir 

(Aydın vd., 2013:36). 

Bununla birlikte; alınan sipariĢlerin zamanında yetiĢtirilememesi, müĢteri 

memnuniyetsizliği, prestij ve müĢteri kaybı, iĢletmenin firma imajının zedelenmesi gibi 

maliyetler iĢ kazalarının iĢverenlere yüklediği dolaylı maliyetler arasında 

değerlendirilmektedir (Aydın vd., 2013:36; Yılmaz, 2009:31). 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün 

koordinatörlüğünde yürütülen “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği ve Verimlilik ĠliĢkisi Projesi 
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(HESAPRO)” adlı AB LdV ortaklık projesi raporuna göre, iĢ sağlığı ve güvenliğine 

yönelik olarak yapılan iyileĢtirmeler iĢletmelerde bireysel ve sosyal düzeylerde olumlu 

etki meydana getirmektedir. Raporda, alınan iĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerinin ve 

yapılan iyileĢtirmelerin iĢletmenin hedeflerine ulaĢmasını desteklediği, iĢletmenin 

performansını artırmasına destek olduğu ve bunun sonucu olarak da iĢ sağlığı ve 

güvenliğine yönelik olarak yapılan iyileĢtirmelerin iĢ mükemmeliyeti için bir anahtar 

olarak nitelendirilebileceği belirtilmiĢtir (Hesapro, 2013:2). 

ĠĢverenler tarafından iĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢmaları bir maliyet unsuru olarak 

değil, iĢletme performansının artırılması için bir araç olarak görülmelidir. Yapılan bir 

araĢtırma sonucuna göre (Yrjänheikki, 2011) iĢletmelerde iĢ güvenliği için harcanan 1 

Avro yatırımın geri dönüĢünün 3-7 Avro arasında olduğu görülmüĢtür (Hesapro, 

2013:6). 

BirleĢik Krallık Sağlık ve Güvenlik Yönetiminin (HSE) yaptığı bir araĢtırmanın 

sonuçlarına göre büyük bir kağıt firması, çalıĢanlarının üyesi bulunduğu sendika ile 

uyumlu bir Ģekilde, iĢ sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetim danıĢmanlığı ve eğitimine 

yönelik 175.000 Ġngiliz Sterlini yatırım yapmıĢ, kısa bir süre içerisinde 500.000 Ġngiliz 

Sterlini kar elde etmiĢtir (Hesapro, 2013:10). 

ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin ekonomik verimlilikle yakın iliĢkisini gösteren 

BirleĢik Krallıkta kaydedilen 55 örnek olay (PriceWaterhouseCoopers, 2008) iĢ sağlığı 

ve güvenliğinde yapılan iyileĢtirmelerin ya daha az hastalık izni kullanılması gibi 

maliyet tasarrufu ya da yüksek verimlilik gibi ek gelir kazanımı yoluyla mali fayda 

oluĢturduğunu göstermiĢtir (Hesapro, 2013:12). 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği önlemleri, güvenli ve sağlıklı çalıĢma koĢulları 

oluĢturarak, sosyal ortam ve organizasyonel süreçleri iyileĢtirmek suretiyle firma 

amaçlarına katkıda bulunan etkiler ve iĢletme performansını olumlu yönde etkileyen 

sonuçlar üretir. ĠĢletme performansını artırmaya yönelik iĢ sağlığı ve güvenliği 

çalıĢmaları iĢletme amaçlarıyla uyum içerisinde olmalıdır. ĠĢ mükemmelliği ve 

baĢarının anahtarı iĢ sağlığı ve güvenliğinin firma stratejisi ve politikası ile 

bütünleĢtirilmesidir. Bu bütünleĢtirme iĢ yeri ortamında refah ve yenilikçiliğin 

artırılması suretiyle iĢletmelerin sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamalarına yardımcı 
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olur. Aynı zamanda firmayı mükemmelliğe götüren geliĢim zincirinin önemli bir 

halkasını oluĢtururlar (Hesapro, 2013:12). 

ĠĢveren, çalıĢan ve ekonomik çevrelerin iĢ sağlığı ve güvenliği konusunun 

önemini kavramaları ve konunun gerekliliğine inanmaları iĢ kazaları ve meslek 

hastalıkları sonucu ortaya çıkan maliyetleri bilmeleriyle mümkün olacaktır (Dizdar, 

2008:142). ĠĢ sağlığı ve güvenliğine yönelik yapılan yatırım ve harcamalar iĢverenler 

tarafından üretim maliyetlerini artırıcı bir unsur olarak değerlendirilse de uzun vadede iĢ 

kazası ve meslek hastalıklarının sebep olacağı kayıpların ortadan kaldırılması ya da en 

aza indirilmesi ile büyük ekonomik kazanç sağlayacaktır. Zira önlemek, ortaya 

çıkabilecek zararları ödemekten daha kolay ve daha ucuzdur (BayılmıĢ ve TaĢ, 

2015:98). 

2.4.2. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliğinin ÇalıĢan Açısından Önemi 

ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin temel amacı, çalıĢanların hayatlarını ve beden 

bütünlüklerini korumaktır (Oğuz, 2010:13). Sağlıklı ve güvenli çalıĢma ortamlarının 

sağlanması en çok çalıĢanı etkilemektedir. Ġnsan hayatının kutsallığı, her hangi bir fark 

gözetmeksizin herkesin yaĢam hakkının güvence altına alınmasını gerektirir. Ancak 

özellikle çalıĢanlar, ruh ve beden sağlığı içerisinde hayatlarını devam ettirmeleri 

durumunda kendileri ile birlikte bakmakla yükümlü oldukları kimselerin yaĢamlarını da 

devam ettirmelerini sağlamıĢ olurlar (KılkıĢ, 2016:26). 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerindeki eksiklikler çoğu kez kiĢisel yaralanmalara 

ve hatta çalıĢanın yaĢamını kaybetmesine, beden ve ruh sağlığının bir kısmını veya 

tamamını geçici veya sürekli kaybetmesine veya gelir düzeyinde azalmaya neden 

olmaktadır. ÇalıĢanların çoğu kez ücret gelirinden baĢka bir gelirinin bulunmaması, 

yaĢanan bu kayıpların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile üyeleri için hayatı 

çok daha zorlaĢtırmaktadır (Gerek, 1989:429). Üreten insan tüketen hale, huzur 

içerisinde ki ailesi de baĢkasına muhtaç hale gelebilir (Alper, 1992:84). 

ĠĢ kazası ya da meslek hastalığı sebebiyle çalıĢanın geçici veya sürekli iĢ 

göremez hale gelmesi, gelirden yoksun kalması anlamına gelir (Tekin, 1991:334). 

Sosyal güvenlik kapsamında geçici veya sürekli olarak iĢ göremezlik ödeneği almaya 

hak kazanacak olsa da gelir getirme yeteneği azalacağı için kazanç kaybına 
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uğrayacaktır. Kimi zaman çalıĢanın aile üyeleri de bu gelir kaybından etkilenecek ve 

yaĢamaları için gerekli olan destekten mahrum kalacaklardır. ĠĢ kaybı ile birlikte kiĢinin 

yaĢadığı statü kaybı, arkadaĢ çevresindeki azalmalar, aileye yük olma duygusu gibi 

ölçülemeyen olası kayıplar ise iĢ kazasının psikolojik boyutunu oluĢturmaktadır (KılkıĢ, 

2016:26). 

2.5. Ġġ KAZASI 

2.5.1. Kaza Kavramı 

TDK Büyük Türkçe Sözlüğüne göre kaza can veya mal kaybına, zararına neden 

olan kötü olay olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu). Kaza kavramı istenmeyen, 

planlanmamıĢ ve aniden meydana gelen, genellikle yaralanma, ölüm veya maddi hasarla 

sonuçlanan bir olay olarak tanımlanabilir. Bir baĢka tanıma göre ise öncesinden 

bilinmeyen istem dıĢı bir olgu sonrası aniden meydana gelip kontrol dıĢına çıkan ve 

kiĢinin bedensel bütünlüğüne zarar verebilecek ya da maddi hasara neden olabilecek 

nitelikteki olaylardır (Özkılıç, 2005:19). 

Kaza kavramı, genel manasıyla bilgisizlik, ehliyetsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya 

tedbirsizlik gibi sebeplerle beklenmedik bir anda meydana gelen, istenmeyen, insana, 

hayvana, eĢyaya veya doğaya zarar veren bir olaydır (DDK, 2008:281).  

Kaza kavramının tanımında kullanılan kasıt söz konusu olmaksızın, 

beklenmedik bir anda meydana gelmesi, çoğu zaman sonucunda zararla ifade edilen bir 

olay olması kaza kavramı tanımının kabul edilen genel tanımlama karakteristiğidir. 

Standartlarda yapılan tanımlara göre ise kaza; ölüme, hastalığa, yaralanmaya, 

hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay olarak tanımlanmıĢtır 

(ĠĢler, 2013:3). 

Ani bir Ģekilde ve istenilmeden vücut bütünlüğünün ihlali, ölüm ve eĢyanın zarar 

görmesine sebep olan etkenlerin tümü hukuki açıdan kazanın geniĢ anlamda tanımıdır. 

Hukuki açıdan dar anlamdaki kaza ise, vücut bütünlüğünün ihlalidir yani insan 

vücudunun zarar görmesi veya ölüm halidir. ĠĢ kazaları açısından önemli olan dar 

anlamdaki kaza kavramıdır. Zira eĢya ile ilgili zararlar iĢ kazası olarak 

nitelendirilemezler. Tanımlamaya göre vücut bütünlüğünün ihlali veya ölüm, dıĢarıdan 
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gelen olay, istenilmeyen olay, ani olay ve uygun illiyet bağının bulunması kaza 

kavramının unsurları olarak sayılmaktadır (Bostancı, 2005). 

2.5.2. Kaza OluĢum Teorileri 

Kazaların nedenlerinin bilinmesi, kazaları önleyebilmek için yapılacak 

çalıĢmaların temelini oluĢturur. ÇalıĢanların iĢ hayatında maruz kaldıkları risklerin 

ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi amacıyla birçok teori geliĢtirilmiĢ ve bu 

sayede iĢ kazalarının nedenleri ortaya çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. Uzun yıllar iĢ güvenliği 

programlarına temel oluĢturan en genel teoriler Ģunlardır.  

2.5.2.1. Domino Teorisi 

Bu teori ilk geliĢtirilen kaza sebep teorilerinden biridir. 1920’lerin sonlarında, 

75.000 sanayi kaza raporunu inceleyen Herbert W. Heinrich, sanayi kazalarının 

%88’ine çalıĢanların güvenli olmayan hareketlerinin, %10’una güveli olmayan 

koĢulların sebep olduğunu, %2’sinin ise engellenemez olduğunu ortaya koymuĢtur. 

Heinrich teorisinin temelini oluĢturacak esasları Sanayi Güvenliği Gerçekleri ya 

da Endüstriyel Güvenliğin Aksiyonları olarak isimlendirdiği 10 maddelik bildirisinde 

açıklamıĢtır. Teoriye göre kazalara neden olan olaylar dizisinde beĢ temel faktör vardır: 

Kalıtsal ve sosyal çevre, insan hatası, güvensiz eylemler/mekanik veya fiziksel 

tehlikeler, kaza ve yaralanma (Dizdar, 2001:28; Dizdar, 2015:5). 

Domino teorisi kazaya neden olan süreçleri doğrusal süreçler olarak tanımlar ve 

her bir faktörü arka arkaya dizilmiĢ domino taĢlarının birbirini düĢürmesine benzeterek 

açıklar. Faktörlerden biri tamamlanmadıkça bir sonraki gerçekleĢmez ve dizi 

tamamlanmadıkça kaza meydana gelmez. Buna Kaza Zinciri’de denir. Teorinin en 

önemli özelliği merkezine insan hatasını koymasıdır (Özkılıç, 2005:20; Gürcanlı, 

2015:81). Kendisinden sonra oluĢturulan teoriler için bir temel oluĢturmuĢ olmasına 

rağmen Heinrich teorisi ile ilgili net bir veri ortaya koymamıĢtır (Koçak, 2014:25). 

Domino teorisinin, kendisinden sonra yapılan yeni çalıĢmalar sonucu değiĢikliğe 

uğradığı ve geçerliliğini yitirdiği düĢünülse de günümüzde güncel kabul edilen bazı 

teorilerin Heinrich’in teorisini takip ederek ortaya çıktığı bilinmektedir (Dizdar, 

2015:6). 
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2.5.2.2. Epidemiyoloji Teorisi 

Hastalıkları azaltmak ve sağlığı geliĢtirmek amacıyla sağlık bilgilerini toplayan, 

yorumlayan ve kullanan epidemiyoloji bilimi, toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla 

ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen faktörleri 

inceleyen bir tıp dalıdır. Geleneksel iĢ güvenliği teori ve programları kazalar üzerinde 

yoğunlaĢmaktadır. Ancak konuya hastalık, rahatsızlık veya diğer sağlık bozukluklarına 

neden olan çevre faktörleri ile ilgilenen endüstriyel hijyen açısından bakmak daha geniĢ 

bir perspektiftik sunabilir (Dizdar, 2015:9). 

Epidemiyoloji teorisi, çevre faktörleri ile hastalık arasındaki iliĢkiyi belirleme ve 

çalıĢma için kullanılan modellerin kazalar veya hastalıklar ile çevre faktörleri arasındaki 

nedensel iliĢkinin araĢtırılması ve açıklanmasında da kullanılabileceğini savunur 

(Özkılıç, 2005:20; Dizdar, 2001:28). Teoriye göre iĢ kazalarının kontrolü, önlenmesi ve 

iĢ sağlığının geliĢtirilmesi için gerekli tüm faaliyetlerin planlanması, yönetilmesi ve 

değerlendirilmesi için gerekli olan bilgilerin toplanması amacıyla sağlıkla ilgili olayları 

tanımlama ve görülme sıklığını ölçme, hastalık ya da kazanın neden ortaya çıktığını 

inceleme ve uygulanan sağlık hizmetinin veya programlarının etkinliğini ölçme baĢlıklı 

üç farklı araĢtırma yapılır (Dizdar, 2015:9). 

2.5.2.3. Sistem Teorisi 

Sistem teorisi bir kazanın meydana geliĢ sebebini insan, makine ve çevreden 

oluĢan üç parçalı bir sisteme dayandırmak suretiyle açıklar. ÇalıĢma yaĢamında 

kullanılan proseslerin zamanla karmaĢık hale gelmesi doğrusal bir yaklaĢım ile kaza 

sebeplerinin anlaĢılmasını zorlaĢtırmaktadır. Bu sebeple kaza nedenlerinin 

açıklanmasında bütünsel sistem yaklaĢımı kabul görmüĢtür. Bu yaklaĢımda, kaza 

olaylarını açıklamak için çok sayıda sistem faktörü bulunduğundan simülasyon tabanlı 

modeller yaygın olarak kullanılır (Koçak, 2014:26).  

2.5.2.4. Kombinasyon Teorisi 

Bütün olayların tek bir teori tarafından açıklanamayacağını savunan bu teoriye 

göre, kazaların gerçek sebebi iki veya daha fazla teorinin birlikte kullanılması ile 

anlaĢılabilir. Kimi kazalar için verilen bir teori oldukça kesin olabilir. BaĢka kazalar 

içinse daha az kesin olabilir. Tek baĢına bir teori ile çoğu kez bir kazanın nedeni uygun 
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Ģekilde açıklanamayabilir. Kombinasyon teorisine göre, kazaların gerçek nedeni iki 

veya daha fazla modelin birleĢmesi ile elde edilebilir (Özkılıç, 2005:20; Dizdar, 

2015:11; Dizdar, 2001:28). 

2.5.2.5. Ġnsan Faktörleri Teorisi 

Bu teoriye göre kazaların sebebi, her halükarda insan hatasından kaynaklanan 

olaylar zincirine bağlıdır. Kazaların insan hatasından kaynaklanması birçok farklı 

faktöre dayandırılabilir. Kaza yapanın dalgın, dikkatsiz, ilgisiz, düzensiz, tecrübesiz 

oluĢu, yorgun, heyecanlı ya da üzgün olması, eğitimi, iĢe uygun olmaması, iĢe 

uyumsuzluğu, bilgi ve eğitim eksikliği, meleke noksanlığı ve hastalıkları gibi nedenler 

veya bireyin kurallara uymaması da insan faktörüne bağlı temel sebepler arasındadır 

(Özkılıç, 2005:20; Dizdar, 2015:12). 

2.5.2.6. Kaza/Olay Teorisi 

Kaza/Olay teorisi, Ġnsan Faktörü Teorisi’nin geniĢletilmiĢ halidir. Ġnsan Faktörü 

Teorisine ilave olarak ergonomik tuzaklar, hata yapma kararı ve sistem hataları gibi 

yeni faktörler ortaya konmuĢtur. Teoriye göre fazla yüklenme, ergonomik tuzaklar 

ve/veya hata yapma kararı verme, insanı hataya yöneltmektedir. Hataya karar verme 

bilinçli olabilir ve mantık temelindedir veya bilinçsiz de olabilir. Örneğin gözetlenme 

baskısı, iĢ yetiĢtirme için verilen tarih ve bütçe faktörleri gibi baskılar kiĢiyi, güvensiz 

davranıĢ için karar vermeye sevk edebilir (Özkılıç, 2005:20; Dizdar, 2015:11; Dizdar, 

2001:28). 

2.5.2.7. Tek Faktör Teorisi 

Tek faktör teorisine göre kaza tek bir nedenin sonucu olarak ortaya çıkar. ġayet 

bu tek neden tespit edilebilir, tanımlanabilir ve ortadan kaldırılabilir ise kaza 

oluĢmayacaktır (Özkılıç, 2005:19).  

2.5.2.8. Çok Faktör Teorisi 

Kaza analizi birçok etkenin birlikte değerlendirilmesi sonucu gerçekleĢtirilir. 

Birçok deneyimli sağlık ve güvenlik uzmanı tarafından kabul edilen ve uygulanan bir 

yöntemdir (Özkılıç, 2005:20). Bir kazanın meydana gelmesi için kaza nedenleri ve kaza 

alt nedenleri olmak üzere birçok faktör vardır ve bu faktörlerin çeĢitli kombinasyonları 

sonucunda kaza meydana gelir. Teoriye göre kazaya sebep olan bilgi eksikliği, beceri 
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eksikliği, yanlıĢ tutum, ve yetersiz fiziksel ve ruhsal durum gibi çalıĢan ile ilgili 

davranıĢsal faktörler ile tehlikeli çalıĢma unsurları, uygunsuz koruyucular ve bozulmuĢ 

ekipman kullanımını içeren çevre faktörleri kombinasyonları kazaları oluĢturur. 

Genellikle kazaların tek bir sebebe bağlı olarak meydana gelmemesi teoriye olan önemi 

artırmaktadır. Domino Teorisinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır (Koçak, 

2014:25). 

2.5.2.9. Enerji Teorisi 

Enerji teorisine göre kazalar daha çok enerji transferinde ya da enerji transferi 

esnasında meydana gelmektedir. Kazanın hasar potansiyeli enerji boĢalmasının oranına 

bağlıdır. Enerji boĢalması ne kadar büyük olursa hasar potansiyeli de o kadar büyük 

olur. Teori her enerji transferinde bir kaynağın, enerjinin izlediği bir yolun ve bir 

alıcının olduğunu kabul eder. Kazanın oluĢumu büyük ölçüde enerji transferi 

kavramıyla sınırlandırıldığından, Tek Faktör Teorisi’ne benzemektedir. Aralarında ki 

fark enerji boĢalmasının önemidir (Özkılıç, 2005:19; Koçak, 2014:26; Dizdar, 2015:15). 

Kazaların meydana gelmesinde insan hatasının oynadığı rolün yüzdesel olarak 

belirlenmesindeki zorluklara rağmen konu üzerine birçok araĢtırma yapılmıĢtır. 

Günümüze kadar devam eden konu ile ilgili araĢtırmalar Heinrich ile baĢlamıĢtır. 

Heinrich, kazaların %88’inin insan hatalarından kaynaklandığını öne sürmüĢtür. Konu 

üzerine on beĢ çalıĢma yapan Sanders ve Shaw (1988), 338 kaza vakası incelemiĢ ve 

kazaların %50’sinin temel sebebinin insan hatası olduğunu, insan hatasının sebep 

olduğu kaza yüzdesinin %4-90 arasında değiĢtiğini ancak hiçbir durumda kazaya sebep 

olan unsurun tek baĢına insan hatası olmadığını belirtmiĢlerdir. Sanders’a göre kazaların 

hangi oranda insan hatasına bağlı olduğunu sormak bile anlamsızdır. Daha doğru soru 

diğer faktörlere göre insan hatalarının kazalara ne derece katkıda bulunduğunun 

sorulmasıdır (Dizdar, 2001:29). 

Yirminci yüzyılın baĢlarından itibaren bilim insanlarının gerek fizyolojik,  

gerekse psikolojik veya organizasyonel araĢtırmaları ile ortaya konulmuĢ kaza 

sebepleri, hukuk bilimini de harekete geçirmiĢ ve ĠĢ Hukuku kavramının geliĢimine 

katkı sağlamıĢtır. Fizyolojik ve biyolojik yapıları nedeniyle çocuk, genç ve kadınların 

çeĢitli iĢlerde çalıĢtırılmalarının yasaklanması; günlük, haftalık ve aylık çalıĢma ve 

dinlenme sürelerinin yasalarla belirlenmesi; biyolojik, kimyasal vb. maddelerle 
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çalıĢmalar hakkında yasal düzenlemeler yapılması gibi çalıĢma hayatını düzenleyen 

gerek ĠĢ Hukuku mevzuatı gerekse ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı bu güne kadar 

bilimsel çalıĢmalarla ortaya konmuĢ kaza teorilerinin yansımaları olarak 

değerlendirilebilir (Dizdar, 2015:3). 

2.5.3. ĠĢ Kazası Kavramı 

ÇalıĢma yaĢamının en önemli problemlerinden birisi olan iĢ kazası “ĠĢin doğası, 

kullanılan araç, gereç, makine ve malzeme sebebiyle çalıĢanın uğradığı iĢ gücü kaybı, 

kiĢisel yaralanma, ölüm, üretimin aksaması veya maddi zararla sonuçlanan istenmeyen 

olaylardır.” Ģeklinde tanımlanabilir. 

ĠĢ kazası hakkında literatürde çeĢitli tanımlar bulunmaktadır. 

 ĠĢ kazası, çalıĢanın iĢ süresi içerisinde çalıĢma koĢulları, iĢin niteliği veya 

yürütümü ya da kullanılan araç, gereç, makina ve malzeme sebebiyle uğradığı iĢ 

gücünün bir kısmını ya da tamamını kaybettiği bir olaydır. BaĢka bir tanıma göre iĢ 

kazası,  olaylar zinciri içerisinde, hatalı bir davranıĢ ya da teknik bir arıza sonucu 

beklenmedik bir anda ortaya çıkan, yaralanma ve ölümle sonuçlanan, belirli bir 

faaliyetin tamamlanmasına engel olan olay Ģeklinde tanımlanmaktadır. ĠĢ kazası, 

çalıĢanın iĢini yapmasından kaynaklanan ve sonucunda ölüm veya herhangi bir uzvunu 

kısmen veya tamamen geçici bir süre veya sürekli olarak kullanamayacak hale gelmesi 

olayıdır. ĠĢ kazası, sigortalıyı, iĢ yerinde veya iĢ yeri dıĢında olsa bile, iĢverenin otoritesi 

altında bulunduğu sırada yaptığı iĢ veya iĢin gereği nedeniyle aniden ve dıĢtan gelen ve 

onu bedenen veya ruhen zarara uğratan olaydır (Koç ve Akbıyık, 2011:133). 

ĠĢ kazası kavramına teknik açıdan yaklaĢanlar, hatalı davranıĢ ya da teknik arıza 

nedeniyle beklenmedik bir anda ortaya çıkan, kiĢilere veya eĢyaya zarar verdiği için iĢin 

aksamasına veya durmasına neden olan, istenmeyen olay olarak tanımlamaktadırlar. 

ÇalıĢanın korunması düĢüncesinden hareket eden ve konuya hukuksal açıdan 

yaklaĢanlar ise hukuki düzenlemeler çerçevesinde iĢle ilgili olan ve yalnızca kiĢilere 

zarar veren olayları iĢ kazası olarak değerlendirmektedirler. 

ĠĢ kazasının tanımı konusunda dört farklı görüĢ bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

“ĠĢ yapılırken veya iĢin yapılması nedeniyle meydana gelen kaza iĢ kazasıdır.” 

görüĢüdür. Bu görüĢe göre iĢ kazası dar bir çerçeve içerisinde yer alır. ÇalıĢanın, iĢ 
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sözleĢmesinin gereğini yerine getirmesi amacıyla günlük yaĢantısı içinde bulunduğu 

esnada olan kazaların tümü iĢ kazasıdır Ģeklindeki görüĢ ise, iĢ kazasının sınırlarını son 

derece geniĢletmektedir. Bir diğer görüĢe göre ise çalıĢanın, iĢverenin otoritesi altında 

geçen süre zarfında meydana gelen kazalar iĢ kazasıdır. Ancak iĢverenin otoritesinin 

nerede baĢladığının ve nerede bittiğinin tam olarak belirlenememesi bu görüĢün eleĢtirel 

noktasıdır. ĠĢ kazasını en iyi tanımlayan görüĢün ise iĢin ortaya çıkardığı riskler 

nedeniyle meydana gelen tüm kazalar iĢ kazasıdır Ģeklinde olan görüĢ olduğu 

söylenebilir (Bostancı, 2005).  

Genel olarak doktrinde “ĠĢ kazası sigortalının, iĢverenin otoritesi altında 

bulunduğu bir sırada yaptığı iĢ veya iĢin gereği nedeniyle aniden ve dıĢtan meydana 

gelen bir etkenle onu bedence ya da ruhça zarara uğratan olaydır.” Ģeklinde 

tanımlanmaktadır. ILO tarafından iĢ kazası belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, 

önceden planlanmamıĢ, beklenmedik bir olay olarak tanımlamıĢtır. WHO ise  Ģ kazasını 

önceden planlanmamıĢ, çoğu zaman yaralanmalara, makine ve teçhizatın zarara 

uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay Ģeklinde tanımlamaktadır 

(Özkılıç, 2005). 

Yapılan iki tanımında ortak noktası önceden planlanmamıĢ olması ve sonucunda 

doğabilecek bir zarardan bahsedilmesidir. Doğabilecek zarar maddi, manevi ya da 

fiziksel olabilir. 

6331 Sayılı ĠSGK’ya göre  Ģ kazası, iĢ yerinde veya iĢin yürütümü nedeniyle 

meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen 

engelli hale getiren olay olarak tanımlanmaktadır (ĠSGK md. 3). 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13. maddesi 

bir tanım yapmaktan ziyade hangi hal ve durumlar da meydana gelen olayların iĢ kazası 

olarak değerlendirileceğini düzenlemiĢtir. Buna göre iĢ kazası;  

a) Sigortalının iĢ yerinde bulunduğu sırada, b) ĠĢveren tarafından yürütülmekte 

olan iĢ nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalıĢıyorsa yürütmekte 

olduğu iĢ nedeniyle, c) Bir iĢverene bağlı olarak çalıĢan sigortalının, görevli olarak iĢ 

yeri dıĢında baĢka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl iĢini yapmaksızın geçen 

zamanlarda, d) Emziren kadın sigortalının, iĢ mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek 
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için ayrılan zamanlarda, e) Sigortalıların, iĢverence sağlanan bir taĢıtla iĢin yapıldığı 

yere gidiĢ geliĢi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen 

ya da ruhen engelli hale getiren olaydır.  

Maddeye göre bir kazanın iĢ kazası olarak kabul edilebilmesi için; iĢ yerinde, iĢ 

esnasında ve çalıĢanın iĢi ile ilgili bir nedenle olması, kazayı geçiren kiĢinin sigortalı 

olması, kazanın meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının 

bulunması, kazanın bireyin beden veya ruh bütünlüğüne hemen veya sonradan zarar 

vermesi ve bu unsurların bir arada gerçekleĢmesi gerekmektedir (ĠĢler, 2013:4; Koç ve 

Akbıyık, 2011:131). 

ĠĢ kazalarının nedenlerini insana bağlı nedenler ve fiziksel ve mekanik çevre 

koĢullarına bağlı nedenler olarak iki baĢlık altında inceleyebiliriz. Ġnsana bağlı iĢ 

kazaları, insanların tehlikeli davranıĢları sonucu ortaya çıkan kazalardır. ĠĢ kazalarının 

insana bağlı nedenlerle ortaya çıkmasında insanların kiĢisel özellikleri ile fizyolojik ve 

psikolojik faktörler etkili olmaktadır. Fiziksel ve mekanik çevre koĢullarına bağlı 

nedenler, teknik nedenler olarak da ifade edilmektedir. Fiziksel ve mekanik çevre 

koĢullarına bağlı iĢ kazaları ise makinelerden, üretim organizasyonundan ve çevresel 

faktörlerden kaynaklanmaktadır (Gerek, 2006:29). 
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3. BÖLÜM 

Ġġ ANALĠZĠNĠN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN ÖNEMĠ: 

ÇORUM ĠMALAT SANAYĠNDE BĠR UYGULAMA 

 

3.1. ARAġTIRMANIN AMACI VE VARSAYIMLARI 

Sanayi Devriminden sonra fabrika tipi üretimin geliĢmesi ve bu iĢ yerlerinde 

bağımlı çalıĢan sayısındaki artıĢ, beraberinde iĢ kazaları ve meslek hastalıkları sayısını 

da arttırmıĢ, ölüm veya yaralanma nedeniyle birçok çalıĢanın çalıĢma hayatından 

uzaklaĢmasına neden olmuĢtur. ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan 

kayıplar ülke ekonomileri açısından büyük boyutlara ulaĢmıĢtır (KılkıĢ, 2016:1). Bu 

sebeple çalıĢma hayatındaki tehlike ve risklerin ortadan kaldırılması ve güvenli çalıĢma 

ortamlarının sağlanması bütün iĢ yerlerinin ve bütün toplumların önceliği olmalıdır.  

ĠĢ sağlığı ve güvenliğinin temel amacı, önleyici bir yaklaĢımla iĢ kazaları ve 

meslek hastalıklarının ortaya çıkmasını engellemektir. Bu noktada iĢ analizi sonrası elde 

edilen bazı veriler, iĢ yerlerinde iĢ sağlığı ve güvenliği açısından temel oluĢturacak 

niteliktedir. ĠĢ analizi sonucunda, iĢ yerindeki çalıĢma koĢulları ve iĢe iliĢkin elde edilen 

ve her bir iĢ için ayrı ayrı belgelenen veriler yardımıyla, yönetim tarafından gerekli iĢ 

sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması mümkün olabilecektir. Literatür taraması 

esnasında iĢ analizi ile ilgili kaynakların çoğunluğunun iĢ analizlerinin nasıl 

yapılacağına yönelik bilgiler içerdiği görülmüĢtür. Oysa iĢ analizlerinin kullanım 

alanının çoğalması, sağladığı faydaların bilinmesi ile doğrudan iliĢkilidir. 

AraĢtırmanın amacı, iĢ analizi yapan iĢletmelerle yapmayan iĢletmeler arasında 

iĢ sağlığı ve güvenliği uygulamaları bakımından anlamlı bir fark olup olmadığını tespit 

etmektir.  

AraĢtırmada varsayılan ön kabuller aĢağıda sıralanmıĢtır. Bunlar; 

1- Anket, araĢtırmaya katılan iĢletme yetkilisine yüz yüze uygulanmıĢtır. Ölçekte 

yer alan sorular iĢletme yetkilisine tam ve açık Ģekilde anlatılmıĢtır.  

2- AraĢtırmaya katılan tüm iĢletme yetkililerinin iĢ analizi ile ilgili yeterli derecede 

bilgi sahibi olduğu varsayılmıĢtır. 
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3- AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkilisi ölçekte yer alan soruları tam ve doğru 

olarak anlamıĢtır. 

4- AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkilisinin anketlere vermiĢ olduğu cevaplar tam ve 

doğru olarak kabul edilmiĢtir. 

3.2. ARAġTIRMANIN ÖNEMĠ 

Bilim ve teknolojide yaĢanan ilerlemelere rağmen, iĢ kazaları ve meslek 

hastalıklarının istenilen seviyelere indirilememesi mevzuat eksikliğinden ziyade 

mevzuatın uygulanmasında ve denetlenmesinde gereken özenin ve önemin 

gösterilmemesinden kaynaklandığı söylenebilir. 

Sağlıklı ve güvenli çalıĢma ortamlarının sağlanması için yapılacak ilk iĢ, çalıĢma 

ortamında mevcut olan risklerin önlenmesi, önlenemiyorsa en aza indirilmesidir. 

Böylece çalıĢanların sağlığının ve güvenliğinin korunması, iĢten kaynaklanan 

tehlikelerin önlenerek kaza ve hastalık nedenlerinin ortadan kaldırılması sağlanacaktır. 

ÇalıĢma ortamında mevcut bulunan risklerin ortadan kaldırılması veya en aza 

indirilmesi çalıĢmaları binaların tasarımından, inĢaatına, iĢ yeri yerleĢim düzeninden iĢ 

tasarımına kadar her aĢamada iĢ sağlığı ve güvenliği gözetilerek gerçekleĢtirilmelidir.  

 ĠĢ analizi sonrası elde edilen veriler, iĢ yerlerinde çalıĢma ortamında mevcut 

bulunan risklerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi çalıĢmalarında iĢ sağlığı 

ve güvenliği açısından temel oluĢturacak bilgiler içermektedir. Bu nedenle yapılacak 

olan bu çalıĢma, Çorum imalat sanayinde iĢ analizi çalıĢmalarının iĢ sağlığı ve iĢ 

güvenliği açısından önemine ıĢık tutacaktır.  

 AraĢtırmanın amaçlarına bağlı olarak, aĢağıdaki hipotezler test edilmek üzere 

geliĢtirilmiĢtir. 

Hipotez 1: ĠĢletme yetkililerinin demografik özelliklerine göre iĢ analizi yapma 

durumları farklıdır. 

Hipotez 2: ĠĢletme özelliklerine göre iĢ analizi yapma durumları farklılık 

göstermektedir. 

Hipotez 3: ĠĢ analizi yapma durumlarına göre ĠSG Skorları farklılık 

göstermektedir. 
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Hipotez 4: ĠĢ analizi ile tehlike sınıfları arasında farklılık vardır. 

Hipotez 5: ÇalıĢan sayılarına göre ĠSG Skorları farklılık göstermektedir. 

Hipotez 6: ĠSG Skoru ile ĠĢ Analizi Algı Skoru arasında bir iliĢki vardır. 

Hipotez 7: Tehlike sınıfı gruplarına göre ĠSG Skoru farklılık göstermektedir. 

3.3. ARAġTIRMANIN EVRENĠ VE ÖRNEKLEM 

AraĢtırmanın evreni Çorum imalat sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerdir. 

Ancak Çorum imalat sektöründe faaliyet gösteren iĢletmelerin geniĢ bir alana yayılmıĢ 

olması nedeniyle araĢtırmanın örneklem seçimi Çorum Organize Sanayi Bölgesinde 

faaliyet gösteren imalat iĢletmeleri ile sınırlandırılmıĢtır.  

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne müracaat edilmiĢ, Bölge 

Müdürlüğüne kayıtlı ve faaliyette olan iĢletmelerin listesi alınmıĢtır. Çorum Organize 

Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 96 iĢ yeri mevcut olup tam sayım yöntemi 

uygulanmıĢtır. 

Listede 5 iĢletmenin aynı unvanla iki kez yer aldığı görülmüĢtür. Yapılan telefon 

görüĢmelerinde bu iĢletmeler için iki ayrı yer tahsisi bulunduğu ancak iĢletmelerin tek 

bir yönetim altında faaliyet gösterdiği öğrenilmiĢtir. Bu sebeple listede yer alan bu 

iĢletmelerin 5’i mükerrer kayıt olarak değerlendirilmiĢtir. Saha araĢtırması esnasında 5 

iĢletmenin faaliyette bulunmadığı görülmüĢtür. 7 iĢletme iĢ yoğunluğu, konuya ilgi 

duymamaları, cevap verme yetkilerinin olmaması gibi nedenlerle araĢtırmaya 

katılmamıĢtır. 2 iĢletme imalat sektöründe yer almadığı için, 1 iĢletme ise kamu 

kuruluĢu statüsünde bulunması nedeniyle kapsam dıĢı bırakılmıĢtır. Geriye kalan 76 

iĢletmenin tamamına anket uygulanmıĢtır. 

3.4. VERĠ TOPLAMA YÖNTEMĠ VE ARACI 

AraĢtırmada öncelikle iĢ analizleri ile iĢ sağlığı ve güvenliği hakkında literatür 

taraması yapılarak araĢtırmada ortaya konacak ana baĢlıklar oluĢturulmuĢtur. Literatür 

taramasında öncelikle birincil kaynaklara eriĢilmeye çalıĢılmıĢtır. Bununla birlikte 

konuyla ilgili yapılmıĢ yüksek lisans, doktora tezleri ve yayınlanan bilimsel 

çalıĢmalardan faydalanılmıĢtır. 
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AraĢtırmanın uygulama kısmı anket yöntemiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmada 

literatür taraması sonucunda oluĢturulan anket formu kullanılmıĢtır (Gürler, 2001; 

Oramadov, 2004; Bircan, 2005; Sarıkaya, 2010). Bu formlar iĢletme yetkilileriyle, yüz 

yüze görüĢme tekniği uygulanarak doldurulmuĢtur. Tezin saha araĢtırması 2016 yılı 

Kasım ayı içerisinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Anket formu dört bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölüm, ankete cevap veren 

iĢletme yetkilisinin ve iĢletmenin özelliklerini ortaya koymayı amaçlayan 12 (on iki) 

sorudan oluĢmaktadır. Anketin ikinci bölümünde, iĢletmelerde iĢ analizi çalıĢmalarının 

yapılıp yapılmadığını tespit etmeye yönelik olarak iĢ analizine iliĢkin 7 (yedi) soru 

bulunmaktadır. Üçüncü bölüm iĢletmelerin iĢ analizine bakıĢ açılarının ölçülmesine 

yönelik 5’li likert ölçeği kullanılarak oluĢturulmuĢ 40 adet yargısal ifadeden 

oluĢmaktadır. Anketin dördüncü ve son bölümünde ise iĢletmelerin iĢ sağlığı ve 

güvenliği uygulamalarını ölçme amaçlı 42 adet yargısal ifade yer almaktadır. Anket 

toplam 101 (yüz bir) sorudan oluĢmaktadır. 

AraĢtırmada anket yöntemiyle elde edilen veriler elektronik ortama aktarılmıĢ ve 

nicel veri çözümlemesine yönelik olarak geliĢtirilmiĢ olan istatistik paket programı 

SPSS 22.0’da analiz edilmiĢtir. ÇalıĢmada Frekans Tabloları, Ki Kare Testi, Bağımsız 

Örneklem T Testi, Tek Faktörlü Varyans Analizi (OneWayAnova), ve Spearman’s Rho  

Korelasyon analizi uygulanmıĢtır.  

3.5. ARAġTIRMA BULGULARI 

3.5.1. AraĢtırmaya Katılan ĠĢletme Yetkililerinin Demografik Özelliklerine 

ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin cinsiyetleri, yaĢları, medeni durumları, 

eğitim durumları, iĢ yerindeki pozisyonları ve iĢ yerinde toplam çalıĢma sürelerine göre 

dağılım bilgileri aĢağıda yer almaktadır. 

AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin cinsiyetlerine göre dağılımları aĢağıda 

Tablo 1’de verilmiĢtir. 
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       Tablo 1: ĠĢletme Yetkililerinin Cinsiyetlerine Göre Yüzde Dağılımı 

Cinsiyet Frekans (N) Yüzde (%) 

Erkek 49 64,5 

Kadın 27 35,5 

Toplam 76 100,0 

 

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 76 iĢ yerinde uygulanan 

anket sonuçları Tablo 1’de verilmiĢtir. Tablo 1’deki sonuçlara göre araĢtırmaya katılan 

iĢletme yetkililerinin cinsiyet dağılımı incelendiğinde katılımcıların %64,5’i erkek, 

%35,5’i ise kadındır. 

AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin yaĢ dağılım grafiği aĢağıda verilmiĢtir. 

       Grafik 1: ĠĢletme Yetkililerinin YaĢ Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı 

 
 

AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin yaĢlarına göre dağılımları 

incelendiğinde, 20 ile 30 yaĢ arası çalıĢanların oranı %35,5 olarak tespit edilmiĢtir. 31 

ile 40 yaĢ arası kiĢilerin oranının %43,4 olduğu görülmektedir. 41 ile 57 yaĢ arası 

çalıĢanların oranı ise %21,1’dir. BaĢka bir Ģekilde ifade etmek gerekirse araĢtırmaya 

katılan iĢletme yetkililerinin %78,9’unun 40 yaĢ altı çalıĢanlardan oluĢtuğu 

görülmektedir. Bu oran bizlere Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 

iĢletmelerin genç bir yönetim kadrosuyla çalıĢtığını göstermektedir (Grafik1). Çorum 

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı iĢletmelerde araĢtırmaya katılan iĢletme 

yetkililerinin ortalama yaĢı 35,68 olarak belirlenmiĢtir.  
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AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin medeni durumlarına göre dağılımları 

aĢağıda Tablo 2’de verilmiĢtir. 

      Tablo 2: ĠĢletme Yetkililerinin Medeni Durumlarına Göre Yüzde Dağılımı 

Medeni Durumu Frekans (N) Yüzde (%) 

Evli 57 75,0 

Bekar 19 25,0 

Toplam 76 100,0 

 

AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin medeni durumlarına göre dağılımları 

incelendiğinde, %75’nin evli, %25’inin ise bekar olduğu görülmektedir (Tablo 2).  

AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin eğitim durumlarına göre dağılımları 

aĢağıda Grafik 2’de verilmiĢtir. 

       Grafik 2: ĠĢletme Yetkililerinin Eğitim Durumlarına Göre Yüzde Dağılımı 

  

AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin eğitim durumlarına göre dağılımları 

incelendiğinde, %2,6’sı ilköğretim, %19,7’si lise, %14,5’i ön lisans, %56,6’sı lisans ve 

%6,6’sı lisansüstü eğitime sahiptir. AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin içerisinde 

lisans mezunu olanların oranının büyüklüğü dikkat çekmektedir. Bu oran Çorum 

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren imalat sektöründeki iĢletme yetkililerinin 

eğitim seviyesinin yüksek olduğunu göstermektedir (Grafik 2). 
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AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin iĢ yerindeki pozisyonlarına göre 

dağılımları aĢağıda Tablo 3’te verilmiĢtir.  

Ankete cevap veren iĢletme yetkililerinin konu ile ilgisini anlamaya yönelik 

olarak sorulan iĢ yerindeki pozisyonuz nedir sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde 

%21’inin iĢveren pozisyonunda olduğu, %17,1’inin Muhasebe Finansman Müdürü, 

%10,5’inin ise Ġnsan Kaynakları Müdürü olduğu görülmektedir. AraĢtırmaya 

katılanların %6,6’sı Fabrika Müdürü, %5,3’ü Yönetim Kurulu BaĢkanı, %5,3’ü Üretim 

Müdürü, %3,9’u Genel Müdür ve %2,6’sı ise Ġdari ve Mali ĠĢler Müdürü 

pozisyonlarında görev yapmaktadır (Tablo 3). 

       Tablo 3: ĠĢletme Yetkililerinin ĠĢ Yerindeki Pozisyonlarına Göre Dağılımı 

ĠĢyerindeki Pozisyonu Frekans (N) Yüzde (%) 

ĠĢveren                    16 21,0 

Yönetim Kurulu BaĢkanı                 4 5,3 

Genel Müdür 3 3,9 

Fabrika Müdürü     5 6,6 

Üretim Müdürü                                4 5,3 

Muhasebe Finans Müdürü 13 17,1 

Ġnsan Kaynakları Müdürü                                                     8 10,5 

Ġdari ve Mali ĠĢler Müdürü 2 2,6 

Diğer 21 27,6 

Toplam 76 100,0 

 

Diğer baĢlığı altında gruplandırdığımız ve araĢtırmamıza katılanlardan 4’ü Ön 

Muhasebe Görevlisi, 3’ü Ġnsan Kaynakları Sorumlusu, 3’ü Ġnsan Kaynakları Görevlisi, 

2’si Kalite Kontrol Müdürü, 2’si Üretim Sorumlusu pozisyonlarında çalıĢmaktadır. 

Ayrıca Proje Sorumlusu, Yönetici Asistanı, Satın Alma Müdürü, Pazarlama SatıĢ 

Müdürü, Planlamacı, Kontrolör ve Gıda Teknikeri pozisyonunda çalıĢan birer iĢletme 

yetkilisi tarafından araĢtırma sorularımız cevaplanmıĢtır (Tablo 3). 
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Elde edilen verilere göre anketi cevaplayanların konu ile ilgili sağlıklı bilgiye 

sahip olması beklenen iĢletme yetkililerinden oluĢtuğu görülmektedir. Bu durumda 

verilen cevapların güvenilir olduğu değerlendirilebilir.  

AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin iĢ yerindeki pozisyonlarına göre 

dağılımında %17,1 oranla Muhasebe Finansman Müdürünün iĢverenden sonra ikinci 

sırada yer alması dikkat çekicidir. Bunun yanında Ġdari ve Mali ĠĢler Müdürü 

pozisyonun da yer alanların oranı %2,6 ve Diğer baĢlığı altında sınıflandırılanlardan 

4’ünün (oransal olarak %5,3’ünün) pozisyonu Ön Muhasebecidir. Ankete cevap 

verenlerin %25’nin Muhasebe biriminden olması iĢletmelerin büyüklükleriyle ilgili bir 

konudur. Küçük ve orta ölçekli iĢletmelerde personel sayısının azlığı nedeniyle personel 

iĢlemleri ile iĢ sağlığı ve güvenliği iĢlemleri genelde muhasebe birimlerince takip 

edilmektedir. ĠĢletmeler büyüdükçe ilgili birimler kurularak iĢ ve iĢlemler 

devredilmektedir.  

AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin iĢ yerindeki toplam çalıĢma sürelerine 

göre dağılımları aĢağıda Grafik 3’te verilmiĢtir. 

       Grafik 3: ĠĢletme Yetkililerinin ĠĢ Yerinde Toplam ÇalıĢma Sürelerine Göre Dağılımı 
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yıl ve üzeri aynı iĢ yerinde çalıĢanların oranı %5,1’dir. AraĢtırmaya katılan iĢletme 

yetkililerinin %78,9’nun kıdemi 10 yıldan azdır (Grafik 3). 

3.5.2. AraĢtırmaya Dahil Edilen ĠĢletmelere ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin faaliyet alanı, faaliyette olduğu süre, 

iĢletmedeki çalıĢan sayısı, yasal durumları, sermaye yapıları ve tehlike sınıflarına göre 

dağılım bilgileri aĢağıda yer almaktadır. 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin faaliyet alanlarına göre dağılımları aĢağıda 

Tablo 4’te verilmiĢtir. 

       Tablo 4: ĠĢletmelerin Faaliyet Alanlarına Göre Yüzde Dağılımı 

ĠĢletmenin Faaliyet Alanı Frekans (N) Yüzde (%) 

Gıda ürünleri imalatı                                                  8 10,5 

TaĢ ve toprağa dayalı imalat 5 6,6 

Giyim eĢyaları, deri ve ilgili ürünlerin imalatı         8 10,5 

Elektrikli teçhizat imalatı 2 2,6 

Kimya, petrol, kauçuk ve plastik ürünler 

imalatı   
3 3,9 

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 2 2,6 

Ağaç ürünleri ve mobilya imalatı                             5 6,6 

Makine imalat sanayi 27 35,5 

Otomotiv ve diğer taĢıt ekipmanları imalatı 2 2,6 

Ana metal sanayi 9 11,8 

Diğer 5 6,6 

Toplam 76 100,0 

 

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı iĢletmelerin %35,5’i makine 

imalat sanayinde faaliyet göstermektedir. Bu oran Çorum imalat sanayi içinde makine 

imalat sektörünün önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Makine imalat sanayini % 

11,8 ile ana metal sanayi ve %10,5 ile gıda ürünleri imalatı ile giyim eĢyaları, deri ve 
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ilgili ürünlerin imalatı takip etmektedir. TaĢ ve toprağa dayalı imalat ile ağaç ürünleri ve 

mobilya imalatı %6,6, kimya, petrol, kauçuk ve plastik ürünler imalatı %3,9, elektrikli 

teçhizat imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı ve otomotiv ve diğer taĢıt ekipmanları 

imalatının toplam imalat içindeki oranları %2,6’dır (Tablo 4). 

Diğer baĢlığı altında gruplandırılan iĢlemelerin 2’si çelik yapı elemanları imalatı, 

1’i polistren yalıtım malzemeleri imalatı, 1’i basınçlı ve basınçsız kaplar imalatı ve 1’i 

de banyo gereçleri imalatı yapmaktadır (Tablo 4). 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin faaliyet sürelerine göre dağılımları aĢağıda 

Grafik 4’te verilmiĢtir. 

       Grafik 4: ĠĢletmelerin Faaliyet Sürelerine Göre Yüzde Dağılımı 

 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin faaliyet sürelerine göre dağılımı 

incelendiğinde, %32,9’unun 21 ile 70 yıldır faaliyet gösteren iĢletmelerden oluĢtuğu 

görülmektedir. 6 ile 10 yıl arasında faaliyette bulunan iĢletmelerin oranı %23,7’dir. Son 

beĢ yıl içerisinde faaliyete baĢlayanların oranı ise %19,7’dir. 16 ile 20 yıl arasında 

faaliyette olan iĢletme oranı %13,1, 11 ile 15 yıl arasında faaliyette olan iĢletmelerin 

oranı %10,5’tir (Grafik 4). Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı imalat 

sektöründeki iĢletmelerin %43,4’ü son 10 yıl içerisinde faaliyete baĢlayan iĢletmelerdir. 
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AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin toplam çalıĢan sayısına göre dağılımları 

aĢağıda Tablo 5’te verilmiĢtir. 

       Tablo 5: ĠĢletmelerin Toplam ÇalıĢan Sayısına Göre Dağılımı 

ÇalıĢan Sayısı Frekans (N) Yüzde (%) 

1-9 kiĢi 7 9,2 

10-49 kiĢi 43 56,6 

50-249 kiĢi 22 28,9 

250-1000 kiĢi 4 5,3 

Toplam 76 100,0 

 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin toplam çalıĢan sayısına göre dağılımı 

incelendiğinde, iĢletmelerin %56,6’sı 10 ile 49 kiĢi arasında çalıĢan istihdam 

etmektedir. ĠĢletmelerin %28,9’u ise 50 ile 249 kiĢi arasında çalıĢana sahiptir. 1 ile 9 

kiĢi arasında çalıĢana sahip iĢletme oranı %9,2 iken 250 ile 1000 kiĢi arasında çalıĢana 

sahip iĢletme oranı %5,3’tür (Tablo 5). Buna göre Çorum Organize Sanayi Bölgesinde 

faaliyet gösteren iĢletmelerin %85,5’nin küçük ve orta ölçekli iĢletmeler olduğunu 

söyleyebiliriz. %9,2’si ise mikro iĢletmelerdir (Tablo 5). 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin yasal durumlarına göre dağılımları aĢağıda 

Grafik 5’de verilmiĢtir. 

       Grafik 5: ĠĢletmelerin Yasal Durumlarına Göre Yüzde Dağılımı 
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AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin yasal durumlarına göre dağılımı 

incelendiğinde %47,4’ünün limited Ģirket, %43,4’ünün ise anonim Ģirket olduğu 

görülmektedir. ġahıs iĢletmesi olanların oranı %9,2’dir (Grafik 5). 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin sermaye yapılarına göre dağılımları 

aĢağıda Tablo 6’da verilmiĢtir. 

      Tablo 6: ĠĢletmelerin Sermaye Yapılarına Göre Yüzde Dağılımı 

Sermaye Yapısı Frekans (N)    Yüzde (%) 

%100 Yerli  74 97,4 

%100 Yabancı 1 1,3 

Yerli-Yabancı Ortaklı 1 1,3 

Toplam 76 100,0 

 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin sermaye yapılarına göre dağılımı 

incelendiğinde iĢletmelerin %97,4’ünün %100 yerli sermayeye sahip olduğu 

görülmektedir. %100 yabancı sermayeye sahip olanlar ile yerli –yabancı ortaklığına 

sahip olanların oranı %2,6’dır (Tablo 6). 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin tehlike sınıflarına göre dağılımları aĢağıda 

Grafik 6’da verilmiĢtir. 

       Grafik 6: ĠĢletmelerin Tehlike Sınıflarına Göre Yüzde Dağılımı 
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AraĢtırmaya katılan iĢletmelerin %50’si tehlikeli sınıfta yer almaktadır. %34,2’ 

sinin az tehlikeli sınıfta, %15,8’inin ise çok tehlikeli sınıfta yer aldığı görülmektedir 

(Grafik 6). 

3.5.3. ĠĢletmelerde ĠĢ Analizine ĠliĢkin Bulgular 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin iĢ analizi yapma durumlarına göre dağılımı 

aĢağıda Grafik 7’de verilmiĢtir. 

       Grafik 7: ĠĢletmelerin ĠĢ Analizi Yapma Durumlarına Göre Yüzde Dağılımı 

 
 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerde iĢ analizi çalıĢmalarının yapılıp 

yapılmadığı incelendiğinde iĢletmelerin %76,3’ünde iĢ analizi yapıldığı görülmektedir. 

ĠĢ analizi yapılmayan iĢletmelerin oranı %23,7’dir (Grafik 7). 

ĠĢ analizi yapmayan iĢletmelere iĢ analizi yapılmama nedenleri sorulduğunda 6 

iĢletme bu soruya cevap vermemiĢ, 2 iĢletme “ihtiyaç duyulmadı” Ģeklinde yanıt 

vermiĢtir. Diğer yanıtlar ise “zaman yetersiz”, “çalıĢma standartları uygun değil”, 

“yeterli kalitede personel bulunmamaktadır”, “Ģu anda mevcut iĢ analizimiz yok ancak 

çalıĢmalar içerisindeyiz”, “fikrim yok”, “yapacak personel ve bilgi yok”, “iĢleri 

kendimiz takip ediyoruz ileride analiz ve raporlama yapılacaktır”, “gerekli departman 

henüz oluĢmadı”, “faydasının olup olmadığının bilinmediğinden” ve “iĢ için önemli 

değil” Ģeklinde olmuĢtur.   
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ĠĢ analizi, insan kaynakları yönetiminin temel aracıdır. Ġyi bir iĢ analizi 

yapılmaksızın insan kaynakları yönetiminin diğer fonksiyonlarını yerine getirmek  

mümkün olsa da elde edilen sonuçlar yararlı ve yeterli olmayabilir (Can vd., 2009:82). 

ĠĢ analizi çalıĢmalarının insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarıyla olan 

iliĢkisi dikkate alındığında iĢ analizi yapmayan iĢletmelerde insan kaynakları 

fonksiyonlarının etkin olarak uygulanamayacağı söylenebilir. Zira iĢ analizi bu 

fonksiyonların etkili bir Ģekilde uygulanabilmesi için dayanak oluĢturan süreçlere veri 

sağlamaktadır.  

ĠĢ analizi bilgileri ayrıca endüstri mühendisliğinin iĢ etüdü, iĢ tasarımı, iĢ 

basitleĢtirme, iĢ geliĢtirme, ürün tasarımı gibi uygulamaları için gereken bilgileri de 

sağlar. Ayrıca tezin konusu olan iĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢmalarına temel teĢkil 

edecek çalıĢma koĢulları ile çalıĢan gereklerine iliĢkin temel bilgiler sağlar. ĠĢ analizi 

yapmayan %23,7 oranında ki iĢletmeler bu temel verilerden yoksun bulunmaktadır.     

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin iĢ analizi yapma sıklığına göre dağılımları 

aĢağıda Tablo 7’de verilmiĢtir. 

       Tablo 7: ĠĢletmelerin ĠĢ Analizi Yapma Sıklığına Göre Yüzde Dağılımı 

ĠĢ Analizi Yapma Sıklığı Frekans (N)    Yüzde (%) 

Sadece kuruluĢ aĢamasında 2 3,4 

Yılda bir defa 29 50,0 

Gerektiğinde  26 44,8 

Diğer 1 1,7 

Toplam 58 100,0 

 

ĠĢletmelerde iĢ analizi çalıĢmaları zaman zaman yenilenmelidir. Aksi takdirde 

geliĢen teknoloji ve iĢ yapma Ģekillerinde meydana gelen değiĢikliklerle iĢ analizleri 

geçerliliğini kaybedebilir. 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin iĢ analizi yapma sıklığına göre dağılımları 

incelendiğinde, iĢletmelerin %50’sinin iĢ analizini yılda bir defa yeniledikleri 
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görülmektedir. Gerektiğinde iĢ analizi yapıldığını belirten iĢletmelerin oranı %44,8’dir. 

Sadece kuruluĢ aĢamasında iĢ analizi yapılan iĢletme oranı ise %3,4’tür. Diğer baĢlığı 

altında gruplandırılan 1 iĢletmede ise “her proje öncesi” iĢ analizi yapıldığı belirtilmiĢtir 

(Tablo 7). 

Hayatta olduğu gibi iĢletmelerde de değiĢim devam etmektedir. Bu değiĢime 

uyum sağlamak için iĢ analizlerinin her yıl güncellenmesi uygun olur. Ancak iĢ analizi 

uygulaması masraflı bir iĢtir ve değiĢim yaĢanmamıĢ iĢlerin her yıl analiz edilmesi çok 

zaman alabilir. Bu nedenle büyük iĢletmelerde 5 (beĢ) yılda bir, küçük ve orta ölçekli 

iĢletmelerde ise 3 (üç) yılda bir iĢ analizi yapılması uygun olacaktır. 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin iĢ analizi yapma yöntemlerine göre 

dağılımı aĢağıda Grafik 8’de verilmiĢtir. 

       Grafik 8: ĠĢletmelerin ĠĢ Analizi Yapma Yöntemlerine Göre Dağılımı 

 

ĠĢletmeler tarafından kullanılan iĢ analiz yöntemleri analiz edilecek iĢlerin sayısı 

ve farklılığına göre değiĢiklik gösterebilir. Tek bir yöntemin kullanılması bazı 

durumlarda anlamlı sonuçlar vermeyebilir. Bir veya daha fazla yöntemin birlikte 

kullanılması bir aĢamada eksik kalan bilginin diğer aĢamada tamamlanmasını 

sağlayabilir. 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin iĢ analizi yapma yöntemlerine göre 
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yöntemini kullandıkları görülmektedir. %41,4 ile görüĢme yöntemi ve yine %41,1 ile 

gözlem yöntemi fazlaca tercih edilen iĢ analiz yöntemleridir. ĠĢletmelerin Karma 

yöntemini tercih etme oranı ise %20,7’dir. Anket yöntemi ise %10,3 ile en az tercih 

edilen yöntemdir (Grafik 8). ĠĢletmelerin birden fazla yöntemi kullanması beklenen bir 

durumdur. 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerde iĢ analizinin kimler tarafından yapıldığına 

göre dağılımları aĢağıda Tablo 8’de verilmiĢtir. 

 Tablo 8: ĠĢletmelerde ĠĢ Analizi Yapanlara Göre Dağılımı 

ĠĢ Analizi Yapma Yöntemi Frekans (N)    Yüzde (%) 

ĠĢletme içinden uzman ekip veya birim 

tarafından 
20 34,5 

ĠĢletme dıĢından bir danıĢman kiĢi 

veya kuruluĢ tarafından 
20 34,5 

ĠĢletme içinde ve dıĢından karma bir 

grup tarafından 
17 29,3 

Diğer 1 1,7 

Toplam 58 100,0 

 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin iĢ analizi yapma yöntemlerine göre 

dağılımları incelendiğinde, iĢletmelerin %34,5’inde iĢ analizi, iĢletme içinden uzman 

ekip veya birim tarafından yapılmaktadır. Bu durum iĢletmelerin iĢ analizi yapabilecek 

teknik bilgi ve kapasiteye sahip olduğunu göstermesi açısından önemlidir. ĠĢletme 

dıĢından bir danıĢman kiĢi veya kuruluĢ tarafından iĢ analizi yaptıran iĢlemelerin oranı 

yine %34,5’tir. ĠĢ analizinin iĢletme içinden ve dıĢından karma bir grup tarafından 

yapıldığı iĢletmelerin oranı %29,3’tür (Tablo 8). 

ĠĢ analizi çalıĢmaları sık sık ve sürekli yapılmıyorsa dıĢardan bir danıĢman kiĢi 

veya kuruluĢa yaptırılması daha uygun olacaktır. Ancak iĢ analizleri sürekli ve yoğun 

bir Ģekilde yapılıyorsa, örgüt içerisinde kurulacak bir birim tarafından yapılması daha 

doğru olacaktır.  
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Örgüt açısından iĢ analizi çalıĢmasının dıĢardan danıĢman bir kuruluĢtan 

sağlanması halinde örgüte getireceği maliyetin yanında, analizcilerin örgüte yabancı 

olmaları sebebiyle örgütün yapısını ve kültürel özelliklerini bilmediklerinden dolayı, 

bazı güçlüklerle karĢılaĢabilirler. 

ĠĢ analizlerinin örgüt içinden ya da dıĢından analizcilerce gerçekleĢtirilmesinin 

sakıncalı yönlerinin bertaraf edilmesi ve üstün yönlerinden faydalanılması amacıyla 

karma bir model de kullanılabilir. Bu durumda hem örgüt içinden hem de örgüt dıĢından 

karma bir ekip oluĢturulur. DanıĢman kuruluĢtan bir uzmanın örgüt içinden seçilmiĢ 

olan analizci adaylarını eğitip, yönlendirmesi ile örgüt içi analizciler, iĢ analizi 

konusunda yeterli bilgiye sahip olurlarken, danıĢman kurumun örgütle iliĢkisi bittikten 

sonrada iĢ analizlerini yürütecek örgüt içi analizciler yetiĢtirilmiĢ olur. 

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerde iĢ analizinin kullanım amaçlarına göre 

dağılımları aĢağıda Tablo 9’da verilmiĢtir. 

      Tablo 9: ĠĢ Analizinin Kullanım Amaçlarına Göre Yüzde Dağılım 

ĠĢ Analizinin Kullanım Amacı Frekans (N) Yüzde (%) 

Personel seçimi 24 41,3 

ĠĢ değerleme 21 36,2 

Eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve 

geliĢtirme 

18 31,0 

Ücret değerleme 16 27,5 

Ġnsan kaynakları planlaması 21 36,2 

Performans değerleme 24 41,3 

ÇalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi 37 63,7 

Kariyer planlama 3 5,1 

Organizasyon yapısını geliĢtirme 30 51,7 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği 36 62,0 

ĠĢ tanımlarının hazırlanması 16 27,5 

ĠĢ gereklerinin hazırlanması 14 24,1 

ĠĢ yüklerinin dengeli dağılımını sağlamak 26 44,8 

Diğer 1 1,7 
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Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı iĢletmelerin iĢ analizi 

kullanım amaçları incelendiğinde, en fazla %63,7 oranla çalıĢma koĢullarının 

iyileĢtirilmesi için kullanıldığı görülmektedir. ĠĢ analizinin iĢ sağlığı ve güvenliği amacı 

ile kullanılma yüzdesi ise %62,0’dır. Bu bulgular bize iĢletmelerin öncelikli iĢ analizini 

yapma amaçlarının iĢ sağlığı ve güvenliği olduğunu göstermektedir. 

ĠĢletmelerde çalıĢma ortamlarının iĢ güvenliği açısından yetersiz olması iĢ 

kazalarına sebep olabilir. ĠĢletmelerde çalıĢma ortamlarının iyileĢtirilmesi ve iĢ sağlığı 

ve güvenliği önlemlerinin alınması için gerekli olan bazı bilgiler iĢ analizi çalıĢmaları 

ile elde edilir. Elde edilen bilgiler insan kaynakları uzmanları ve yöneticiler tarafından 

değerlendirilerek çalıĢma ortamlarında iyileĢtirme ve gerekli iĢ sağlığı ve güvenliği 

önlemleri alınır. 

ĠĢletmelerde sağlıklı bir organizasyon yapısının oluĢturulması ve geliĢtirilmesi, 

çalıĢanın organizasyon yapısı içerisinde hangi pozisyonda yer alacağı ve bu pozisyonlar 

için gerekli olan fiziksel, zihinsel, yetenek ve becerilerin neler olduğunun belirlenmesi 

için iĢ analizi bilgilerine ihtiyaç duyulur. 

Çorum organize bölge müdürlüğüne kayıtlı iĢletmelerin iĢ analizi kullanım 

amaçları incelendiğinde %51,7 ile iĢ analizinin organizasyon yapısını geliĢtirme 

amacıyla kullanıldığı görülmektedir. ĠĢ analizinin iĢ yüklerinin dengeli dağılımı 

sağlamak amacıyla kullanılma oranı %44,8’dir. 

ĠĢ analizi, iĢletmelerde iĢlerin özelliklerini ortaya koyarak iĢe uygun kiĢilerin 

seçilmesini sağlar. AraĢtırmaya katılan iĢletmelerin %41,3’ü iĢ analizini personel seçimi 

amacıyla kullanmaktadır.  

ĠĢletmelerin kısa ve uzun vade de ihtiyaç duyduğu personelle ilgili insan 

kaynakları planlamasının temel dayanak noktasını oluĢturan iĢ tanımları ve iĢ gerekleri; 

iĢ analizi çalıĢmaları sonucu elde edilmektedir. AraĢtırmaya katılan iĢletmelerden iĢ 

analizini insan kaynakları planlaması amacıyla yapanların oranı %36,2’dir. 
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AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerde iĢ analizinin denetlenip denetlenmediğine 

göre dağılımları aĢağıda Tablo 10’da verilmiĢtir. 

      Tablo 10: ĠĢ Analizinin Denetlenip Denetlenmediğine Göre Yüzde Dağılımı 

ĠĢ Analizi Sonuçları Denetlenmekte 

midir? Frekans (N) Yüzde (%) 

Evet 46 79,3 

Hayır 12 20,7 

Toplam 58 100,0 

 

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı iĢletmelerin iĢ analizini 

denetleyip denetlemedikleri incelendiğinde, %79,3’ü tarafından denetlenmekte olduğu 

tespit edilmiĢtir. ĠĢletmelerin %20,7’si ise iĢ analizlerini denetlememektedir.  

ĠĢ analizlerinin yapıldıktan sonra denetlenmesi analizlerin sonuçlarının 

kullanılması açısından önem taĢır. Zira hatalı veya eksik yapılmıĢ iĢ analizleri 

sonuçlarına göre hazırlanan iĢ tanımları ve iĢ gerekleri de hatalı veya eksik olacağından 

sonuçlar iĢletmeye beklenen yararı sağlamayacaktır. 

3.5.4. ĠĢ Analizi ile ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Analiz Sonuçları 

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı imalat sektöründe yer alan 

iĢletmelerde ankete cevap veren iĢletme yetkililerinin demografik özellikleri, 

iĢletmelerin faaliyet süresi, yasal durumu ve çalıĢan sayıları ile iĢ analizi yapıp 

yapmaması arasında anlamlı bir fark olup olmadığı ki kare testi ile sınanmıĢtır.  

Yapılan ki kare analiz sonuçları aĢağıda Tablo 11’de verilmiĢtir.  

Yapılan ki kare analiz sonuçlarına göre iĢletme yetkililerinin cinsiyetleri ile 

iĢletmelerin iĢ analizi yapıp yapmamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna 

varılmıĢtır (P:0,432 >0,05). 

ĠĢletme yetkililerinin yaĢ gruplarına göre dağılımı ile iĢletmelerin iĢ analizi yapıp 

yapmamaları arasında yapılan ki kare testi sonuçlarına göre anlamlı bir fark olmadığı 

tespit edilmiĢtir (P:0,370 >0,05). ĠĢletme yetkililerinin medeni durumları ile iĢletmelerin 
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iĢ analizi yapıp yapmamaları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı ki kare testi ile test 

edilmiĢ olup anlamlı bir fark bulunamamıĢtır (P:0,103>0,05). 

ĠĢletme yetkililerinin eğitim durumlarına göre dağılımı ile iĢletmelerin iĢ analizi 

yapıp yapmamaları arasında yapılan ki kare test sonuçlarına göre anlamlı bir fark 

olmadığı tespit edilmiĢtir (P:0,620 >0,05). 

Tablo 11: Demografik Özelliklerin ĠĢ Analizi Yapma Durumlarına Göre Analizi 

ĠĢ Analizi 

Demografik Özellikler Yapanlar Yapmayanlar X
2
 Sd 

Olasılık 

(P) 

 

Cinsiyet 

Erkek  36 13 

0,618 1 0,432 Kadın  22 5 

Toplam  58 18 

 

YaĢ 

20-30 23 4 

1,99

0 
2 0,370 

31-40 23 10 

41-57 12 4 

Toplam 58 18 

Medeni 

Durum 

Evli  41 16 
2,42

7 
1 0,103 Bekar 17 2 

Toplam 58 18 

 

 

Eğitim 

Ġlköğretim 1 1 

2,637 4 0,620 

Lise 12 3 

Önlisans 10 1 

Lisans 31 12 

Lisansüstü 4 1 

Toplam 58 18 

Faaliyet 

Süresi 

1-10 yıl 29 4 

5,001 2 0,082 11-20 yıl 11 7 

21- + 18 7 

Toplam 58 18 

Yasal 

Durumu 

ġahıs 

ĠĢletmesi 

5 2 

,141 2 0,932 

Limited 

ġirket 

28 8 

Anonim 

ġirket 

25 8 

Toplam 58 18 

ÇalıĢan 

Sayısı 

1- 49 kiĢi 37 13 

,434 1 0,510 50 -+ kiĢi 21 5 

Toplam 58 18 
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ĠĢletmelerin faaliyet süreleri ile iĢ analizi yapıp yapmamaları arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığı ki kare testi ile analiz edilmiĢ olup anlamlı bir fark 

bulunamamıĢtır (P:0,082>0,05). 

Yapılan ki kare test sonuçlarına göre iĢletmelerin yasal durumları ile iĢ analizi 

yapıp yapmamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıĢtır (P:0,932 

>0,05).  

ĠĢletmelerin çalıĢan sayıları ile iĢ analizi yapıp yapmamaları arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığı ki kare testi ile test edilmiĢ olup anlamlı bir fark bulunamamıĢtır 

(P:0,510>0,05). 

ĠĢ analizi yapan ve yapmayan iĢletmelerde iĢ sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarının belirlenmesi için oluĢturulan ölçek kullanılarak iĢ sağlığı ve güvenliği 

algı skoru (ĠSG Skor) elde edilmiĢtir. Toplam 42 adet ifadeden oluĢan ölçek “evet, hayır 

ve kısmen evet” Ģeklinde hazırlanmıĢ ve puanlanarak ĠSG Skoru elde edilmiĢtir. Bu 

skor, 42 ifadeden birine evet cevabı verenlere 1 puan verilerek toplanmıĢ ve toplam skor 

elde edilmiĢtir. ĠĢ analizi yapan iĢletmelerin ortalama ĠSG Skoru 30,62, iĢ analizi 

yapmayan iĢletmelerin ĠSG Skoru 28,06 olarak hesaplanmıĢtır. 

       Tablo 12: ĠĢ Analizi ile ĠSG Skoru Arasındaki Bağımsız Örneklem T Testi Sonuçları 

ĠĢ Analizi Frekans (N) Ortalama Standart Sapma T P 

Yapanlar 58 30,62 7,918 

1,169 0,430 Yapmayanlar 
18 28,06 8,808 

 

ĠSG Skoru ile ĠĢ Analizi Arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız 

örneklem t testi ile test edilmiĢtir. Yapılan bağımsız örneklem t testi sonucunda ĠSG 

Skoru ile iĢ analizi yapıp yapmama durumu arasında anlamlı bir fark olmadığı 

belirlenmiĢtir (P;0,430>0,05).  

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı imalat sektöründe yer alan 

iĢletmelerin tehlike sınıfları ile iĢ analizi yapıp yapmaması arasında anlamlı bir fark 

olup olmadığı ki kare testi ile sınanmıĢtır. 
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      Tablo 13: ĠĢ Analizi Ġle Tehlike Sınıfları Arasındaki Ki Kare Test Sonuçları 

 

 

 

 

 

Tablo 13’te Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı imalat 

sektöründe yer alan iĢletmelerde yapılan ki kare analizi sonucu görülmektedir. Yapılan 

ki kare analiz sonuçlarına göre iĢletmelerin iĢ analiz yapıp yapmamaları ile tehlike 

sınıfları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıĢtır (P:0,179 >0,05). 

       Tablo 14: ĠSG Skoru ile ÇalıĢan Sayısı Arasındaki Anova Test Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F P 

Gruplar Arası 636,855 3 212,285 3,517 ,019 

Gruplar Ġçi 4346,131 72 60,363   

Toplam 4982,987 75    

 

ÇalıĢan sayısı ile iĢ sağlığı ve güvenliği skoru arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığı çoklu karĢılaĢtırma testi olan Anova ile test edilmiĢtir. ÇalıĢan sayıları 

bakımından gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiĢtir (P:0,019<0,05). 

Daha sonra hangi gruplar arasında anlamlı bir fark olduğunu belirlemek amacıyla LSD 

testi yapılmıĢtır. Yapılan analiz sonucunda elde edilen test sonuçları Tablo 15’te 

verilmiĢtir.  

Çorum organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iĢletmelerde ĠSG skoru 

açısından 1-9 kiĢi çalıĢtırmak ile 10-49 kiĢi çalıĢtırma arasında bir fark olup olmadığı 

test edilmiĢ ve yapılan analiz sonucunda anlamlı bir fark olmadığı bulunmuĢtur 

(P:0,497>0,05).  

Çorum organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iĢletmelerde ĠSG skoru 

açısından 1-9 kiĢi çalıĢtırmak ile 50-249 kiĢi çalıĢtırma arasında bir fark olup olmadığı 

ĠĢ Analizi       Az Tehlikeli Tehlikeli Çok Tehlikeli 

Yapanlar 23 26 9 

Yapmayanlar 3 12 3 

Toplam 26 38 12 

X
2
 :3,44 P: 0,179 
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test edilmiĢ ve yapılan analiz sonucunda anlamlı bir fark olduğu ortaya konmuĢtur 

(P:0,031<0,05). 

       Tablo 15: Post-hoc Testi Sonuçları (LSD) 

ÇalıĢan Sayısı Std. Hata Olasılık (P) 

1-9 kiĢi 10-49 kiĢi 3,167 0,497 

50-249 kiĢi 3,372 0,031* 

250-1000 kiĢi 4,870 0,052 

10-49 kiĢi 1-9 kiĢi 3,167 0,497 

50-249 kiĢi 2,037 0,012* 

250-1000 kiĢi 4,061 0,071 

250-1000 kiĢi 1-9 kiĢi 4,870 0,052 

10-49 kiĢi 4,061 0,071 

50-249 kiĢi 4,223 0,603 

    

 

Çorum organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iĢletmelerde ĠSG skoru 

açısından 1-9 kiĢi çalıĢtırmak ile 250-1000 kiĢi çalıĢtırma arasında bir fark olup 

olmadığı test edilmiĢ ve yapılan analiz sonucunda anlamlı bir fark olmadığı ortaya 

konmuĢtur (P:0,052>0,05). 

Çorum organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iĢletmelerde ĠSG skoru 

açısından 10-49 kiĢi çalıĢtırmak ile 50-249 kiĢi çalıĢtırma arasında bir fark olup 

olmadığı test edilmiĢ ve yapılan analiz sonucunda anlamlı bir fark olduğu ortaya 

konmuĢtur (P:0,012<0,05). 

Çorum organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iĢletmelerde ĠSG skoru 

açısından 10-49 kiĢi çalıĢtırmak ile 250-1000 kiĢi çalıĢtırma arasında bir fark olup 

olmadığı test edilmiĢ ve yapılan analiz sonucunda anlamlı bir fark olmadığı ortaya 

konmuĢtur (P:0,071>0,05). 

Çorum organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iĢletmelerde ĠSG skoru 

açısından 50-249 kiĢi çalıĢtırmak ile 250-1000 kiĢi çalıĢtırma arasında bir fark olup 
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olmadığı test edilmiĢ ve yapılan analiz sonucunda anlamlı bir fark olmadığı ortaya 

konmuĢtur (P:0,603>0,05). 

      Tablo 16: ĠSG Skoru ile ĠĢ Analizi Algı Skoru Arasındaki Korelasyon 

Korelasyon Katsayısı 1,000 0,240
*
 

Sig. (2-tailed) . 0,037 

N 76 76 

 

ĠSG Skor ile ĠĢ Analizi Algı Skoru arasında bir iliĢki olup olmadığını belirlemek 

için korelasyon analizi yapılmıĢtır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda ĠSG Skor ve 

ĠĢ Analizi Algı Skoru arasında bir iliĢki olduğu belirlenmiĢtir. Bu iliĢki 0,05 seviyesinde 

anlamlıdır. Korelasyon katsayısının 0,24 olması iliĢki seviyesinin düĢük olduğunu 

göstermektedir. 

      Tablo 17: ĠSG Skoru ile Tehlike Sınıfı Grupları Arasında Anova Test Sonuçları 
 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı Sd 

Kareler 

Ortalaması F P 

Gruplar Arası 132,267 2 66,134 ,995 0,375 

Gruplar Ġçi 4850,720 73 66,448   

Toplam 4982,987 75    

 

ĠSG skorları bakımından tehlike sınıfı grupları arasındaki Anova test sonuçları 

Tablo 17’de verilmiĢtir. Yapılan Anova test sonuçlarına göre tehlike sınıfı grupları 

arasında anlamlı bir fark tespit edilememiĢtir (P:0,375>0,05). 
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SONUÇ 

Bu araĢtırmanın amacı, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 

imalat iĢletmelerinde iĢ analizi yapan iĢletmelerle yapmayan iĢletmeler arasında iĢ 

sağlığı ve güvenliği uygulamaları bakımından anlamlı bir fark olup olmadığını tespit 

etmektir. Bu amaca ulaĢmak için Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı 

76 iĢ yerinde yüz yüze anket yöntemiyle veri toplanmıĢtır. Veriler 2016 Kasım ayı 

içerisinde çeĢitli pozisyonlarda çalıĢan iĢletme yetkililerinden elde edilmiĢtir. 

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı iĢletmelerde araĢtırmaya 

katılan iĢletme yetkililerinin ortalama yaĢı 35,68 olarak belirlenmiĢtir. Bu oran bizlere 

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren iĢletmelerin genç bir yönetim 

kadrosuyla çalıĢtığını göstermektedir. Ayrıca Çorum Organize Sanayi Bölgesinde 

faaliyet gösteren imalat sektöründeki iĢletme yetkililerinin %63,2’sinin lisans ve üzeri 

eğitime sahip olduğu görülmüĢtür. Bu oran sektör çalıĢanlarının eğitim düzeylerinin 

yüksek olduğunu göstermektedir.  

Sürdürülebilirlik ve uzmanlaĢma açısından çalıĢanların iĢ yerindeki çalıĢma 

süresi önemlidir. AraĢtırmaya katılan iĢletme yetkililerinin %78,9’unun 10 yıldan daha 

az çalıĢma süresine sahip olması, ortalama yaĢ ve eğitim düzeyleri ile birlikte 

değerlendirildiğinde organize sanayi bölgesindeki iĢletmelerin dinamik ve eğitimli bir 

kadroya sahip olduğunu göstermektedir. 

1960’lı yıllarda tuğla-kiremit ve gıda sektörünün ihtiyaçlarını karĢılamak 

amacıyla bakım onarım amaçlı olarak küçük atölyelerde baĢlayan makine sanayi bugün 

Çorum ili sanayi yapısı içerisinde önemli bir yere sahiptir. Çorum Organize Sanayi 

Bölgesindeki imalat sektöründeki iĢletmelerin %35,5’i makine imalat sanayinde faaliyet 

göstermektedir.  

Organize Sanayi Bölgesinde kurulu imalat sektörü iĢletmelerinin faaliyet 

sürelerine bakıldığında, %32,9’unun 21 ile 70 yıldır faaliyet gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

Çorum Organize Sanayi Bölgesinin 1977 yılında kurulduğu dikkate alındığında bölgede 

faaliyet gösteren iĢletmelerin organize sanayi bölgesi kurulmadan önce de faaliyette 

oldukları söylenebilir. Çorum Organize Sanayi Bölgesi son on yıl içerisinde alansal 
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olarak %34,2 oranında geniĢlemiĢtir. Bu geniĢlemeye paralel olarak son on yıl 

içerisinde faaliyete baĢlayan iĢletmelerin oranı ise %43,4 olarak tespit edilmiĢtir. 

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde imalat sektöründe faaliyet gösteren 

iĢletmeler toplam çalıĢan sayılarına göre sınıflandırıldığında, iĢletmelerin %85,5’inin 

küçük ve orta ölçekli iĢletme olduğunu söyleyebiliriz. ĠĢletmelerin %9,2’si ise küçük 

ölçekli iĢletmedir. 

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde faaliyette bulunan iĢletmelerin 

%90,8’inin limited ve anonim Ģirket olarak kurulduğu ve %97,4’ünün %100 yerli 

sermayeye sahip olduğu belirlenmiĢtir. Öte yandan iĢletmelerin tehlike sınıfları 

incelendiğinde araĢtırmaya katılan iĢletmelerin %50’si tehlikeli sınıfta, %34,2’sinin az 

tehlikeli sınıfta ve %15,8’inin ise çok tehlikeli sınıfta yer aldığı görülmüĢtür. 

ĠĢ analizi, personel seçimi, iĢ değerleme, eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve 

geliĢtirme, ücret değerleme, insan kaynakları planlaması, performans değerleme, 

çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi, kariyer planlama, organizasyon yapısını geliĢtirme, 

iĢ sağlığı ve güvenliği, iĢ tanımlarının hazırlanması, iĢ gereklerinin hazırlanması ve iĢ 

yüklerinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla yapılmaktadır. AraĢtırmaya dahil 

edilen iĢletmelerin %76,3’ünde iĢ analizi yapıldığı, %23,7’sinde iĢ analizi yapılmadığı 

ortaya konmuĢtur.  

AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin iĢ analizi yapma sıklığına göre dağılımları 

incelendiğinde iĢletmelerin %50’sinin iĢ analizini yılda bir defa yeniledikleri 

görülmektedir. ĠĢletmelerin %44,8’i gerektiğinde iĢ analizi yaptığını belirtirken, 

iĢletmelerin %3,4’ü sadece kuruluĢ aĢamasında iĢ analizi yaptığını belirtmiĢlerdir. 

En fazla kullanılan iĢ analizi yöntemleri bilgi ve belge toplama yöntemi, 

görüĢme yöntemi, gözlem yöntemi, karma yöntem ve anket yöntemidir. AraĢtırmaya 

dahil edilen iĢletmelerin iĢ analizi yapma yöntemlerine göre dağılımları incelendiğinde, 

iĢletmelerin %44,8 ile en fazla bilgi ve belge toplama yöntemini kullandıkları 

görülmektedir. 
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AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin %34,5’inde iĢ analizi, iĢletme içinden 

uzman ekip veya birim tarafından yapılmaktadır. Çorum Organize Sanayi Bölgesinde 

imalat sektöründeki iĢletmeler iĢ analizi yapabilecek teknik bilgi ve kapasiteye sahiptir. 

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne kayıtlı iĢletmeler iĢ analizini, en 

çok çalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi ve iĢ sağlığı ve güvenliği amacı ile 

kullanmaktadır. AraĢtırmaya dahil edilen iĢletmelerin iĢ analizi yapma amaçlarının iĢ 

sağlığı ve güvenliği olduğunu söyleyebiliriz. 

ĠĢ analizleri yapıldıktan sonra denetlenmesi analizlerin sonuçlarının kullanılması 

açısından önem taĢımaktadır. Zira hatalı veya eksik yapılmıĢ iĢ analizleri sonuçlarına 

göre hazırlanan iĢ tanımları ve iĢ gerekleri de hatalı veya eksik olacağından sonuçlar 

iĢletmeye beklenen yararı sağlamayacaktır. 

ĠĢ sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile iĢ analizi arasında anlamlı bir fark 

olmamasının sebebi 6331 Sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği yasasıdır. Bununla birlikte 

iĢletmelerin iĢ analiz yapıp yapmamaları ile tehlike sınıfları arasında anlamlı bir fark 

tespit edilememesi de yasal zorunluluktan kaynaklanmaktadır. 

Çorum organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren iĢletmelerde ĠSG Skoru 

açısından 1-9 kiĢi çalıĢtırmak ile 10-49 veya 250-1000 kiĢi çalıĢtırma bakımından %5 

seviyesinde anlamlı bir fark olmadığı, fakat 50-249 kiĢi çalıĢtırma bakımından %5 

seviyesinde anlamlı bir fark olduğu belirlenmiĢtir. Öte yandan 1-9 kiĢi çalıĢtırmak ile 

50-249 kiĢi çalıĢtırmak arasında %5 seviyesinde anlamlı bir fark ortaya çıkmıĢken, 1-9 

kiĢi çalıĢtırmak ile 250-1000 kiĢi çalıĢtırmak arasında %10 seviyesinde anlamlı bir fark 

tespit edilmiĢtir. ÇalıĢan sayılarının artmasıyla ortaya çıkan bu anlamlı fark, iĢletmelerin 

çalıĢan sayıları arttıkça iĢ sağlığı ve güvenliği uygulamaları bakımından anlamlı bir fark 

gösterdiğini ortaya koymuĢtur.       
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EKLER 

EK-1: ĠĢ Analizi Formu Örneği  

Ġġ ANALĠZ SORU FORMU 

 

A. ANALĠZ BĠLGĠLERĠ 

 

1. Tarih                                                       :……………………………….. 

2. Analizcinin Adı Soyadı                       :……………………………….. 

3. Onaylan Yetkilinin Adı Soyadı ve Unvanı :……………………………….. 

4. ĠĢin Adı              :……………………………….. 

5. Varsa ĠĢin Diğer Adları            :……………………………….. 

6. ĠĢin Kodu              :……………………………….. 

7. ĠĢin Türü              :……………………………….. 

8. ĠĢin Bağlı Olduğu Ġlk Yöneticinin Adı       :……………………………….. 

 

B. ĠġĠN ÖZETĠ 

 

ĠĢin amacı niçin ve nasıl yapıldığı kısaca açıklanır. 

………………………………………………………………………… 

 

C. GÖREVLER 

 

ĠĢle ilgili görevler ve toplam süre içindeki yüzde oranları belirtilir. 

1. Ana Görevler             Süre (%) 

a. …………………..  …………………… 

b. …………………..  …………………… 

c. …………………..  …………………… 

d. …………………..  …………………… 

 

2. Tali Görevler 

a. ………………….   ……………………. 

b. ………………….   ……………………. 

c. ………………….   ……………………. 

 

3. Periyodik Görevler  

a. ………………….   ……………………. 

b. ………………….   ……………………. 

c. …………………..  ……………………. 
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D. ĠġĠN GEREKTĠRDĠĞĠ SORUMLULUKLAR 

 

ĠĢin gerektirdiği sorumlulukların önem derecesi belirtilir. 

 

Sorumluluk Alanı            Önem Derecesi 

     Az   Çok 

1. Malzeme Kullanımı      …………….. …………………  

2. Araç ve Gereç Kullanımı     …………….. ………………… 

3. Kontrol ve Denetim      …………….. ………………… 

4. Rapor Verme ve Ġletme     …………….. ………………… 

5. KiĢisel Güvenlik      …………….. ………………… 

6. BaĢkalarının Güvenliği     …………….. ………………… 

7. BaĢkalarının BaĢarısı    …………….. ………………… 

8. Diğer        …………….. ………………… 

 

E. BĠREYSEL ÖZELLĠKLER 

 

1. ĠĢin yapılması için gerekli olan fiziksel düĢünsel nitelikler belirtilir. 

 

     Nitelikler     Ġhtiyaç Yok    Faydalı Çok Gerekli 

a. Görme    ……………. ……………. ……………. 

b. ĠĢitme     ……………. ……………. ……………. 

c. Düzgün KonuĢabilme  ……………. ……………. ……………. 

d. Koklama    ……………. ……………. ……………. 

e. Dokunma     ……………. ……………. ……………. 

f. Tatma     ……………. ……………. ……………. 

g. El-Göz Koordinasyonu  ……………. ……………. ……………. 

h. Ayak-El Koordinasyonu  ……………. ……………. ……………. 

i. Çizim    ……………. ……………. ……………. 

j. Uzaklık Tahmin Edebilme ……………. ……………. ……………. 

k. Zaman Tahmin Edebilme  ……………. ……………. ……………. 

l. Okuma-Yazma   ……………. ……………. ……………. 

m. ĠĢlem Yapma   ……………. ……………. ……………. 

n. Ġnsiyatif Kullanma  ……………. ……………. ……………. 

o. Yazılı Talimatı Hatırlama ……………. ……………. ……………. 

p. Analiz-Yorum   ……………. ……………. ……………. 

q. Dikkat    ……………. ……………. ……………. 

r. ĠĢbirliği    ……………. ……………. ……………. 

s. Ġkna Etme    ……………. ……………. ……………. 

t. Karar Verme   ……………. ……………. ……………. 

u. Diğer    ……………. ……………. ……………. 

 

2. Bu ĠĢ Ġçin Deneyim 

a. Gerekli ……………. …………Yıl ……..Ay ……..Gün 

b. Gereksiz  ……………. 
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3. Bu ĠĢi Ġçin Eğitim 

a. Gerekli ……………. Eğitim Seviyesi…………………… 

b. Gereksiz  ……………. 

 

4. Eğitimin Deneyimin Yerini Alıp Almadığı 

Alır ………………..  Nasıl?................................. 

Alamaz………………  Niçin?................................ 

 

F. ÇALIġMA KOġULLARI 

 

ĠĢin yapıldığı fiziksel koĢullar (gürültü düzeyi, ortam sıcaklığı, aydınlatma, nem, 

toz vb.) belirtilir. 

 …………………………………………………………………………………… 

 

G. SAĞLIK VE GÜVENLĠK 

 

1. ĠĢ esnasında karĢılaĢılabilecek sağlık ve güvenlikle ilgili tehlikeler 

…………………………………………………………………………………… 

2. Güvenliği sağlamak için personelin eğitimine gerek olup olmadığı 

…………………………………………………………………………………… 

3. Güvenliği sağlamak için gerekli olacak teçhizatlar 

…………………………………………………………………………………… 

 

H. BAġARI STANDARTLARI 

 

1. Bu iĢ için baĢarı ölçütleri 

…………………………………………………………………………………… 

2. BaĢarı ölçütlerini belirleyen çalıĢma faktörleri ile bu iĢin daha baĢarılı bir 

Ģekilde yapılabilmesi için katkıda bulunulabilecek faktörler 

…………………………………………………………………………………… 

 

Ġ. YORUMLAR 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Ġġ ANALĠSTĠNĠN ONAYI    KAYIT TARĠHĠ 

 

 

 

Kaynak: (Güngör, 2006:17).  
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EK-2: ĠĢ Tanımı Formu Örneği 

 

I. ĠĢin Kimliği 

ĠĢletmenin Adı:  ………………….. Tarih:  ……………………………..  

Bölümü: …………………………….. ĠĢin Kodu: .………………………………... 

Birimi:   ………………………………. ĠĢin Adı:    …………………………………. 

Bağlı Olduğu Ġlk Yönetici:   ………………. 

……………………………………………… 

ĠĢin Düzeyi: ………………………………… 

Tanımı Yapan:   …………………………… ĠĢin Kategorisi: .…………………………… 

II. ĠĢin Özeti: 
…………..…………………………………………………………………………….  

                ...................................................................................................................................... 

III. Görev ve Sorumluluklar: 
……………………………………………………………………………………… 

                .................................................................................................................................. 

IV. Kullanılan Araç-Gereçler: 
………………………………………………………………………………………  

                 .................................................................................................................................. 

V. ĠĢ AkıĢı:      
  …………………………………………………………………………………….  

                   …........................................................................................................................... 

VI. ĠĢ Gerekleri ve ÇalıĢma KoĢulları: 
………………………………………………………………………………………  

                 …………………………………………................................................................... 

       

Kaynak: (Demir, 2005:29). 

 

 

 

 



125 
 

EK-3: ĠĢ Gerekleri Formu Örneği 

I. ĠĢin Kimliği 

ĠĢletmenin Adı: …………………………….. Tarih: ……………………………………..  

Bölümü:    ………………………………….. ĠĢin Kodu:  ..……………………………... 

Birimi:       .…………………………………. ĠĢin Adı: …………………………………. 

Bağlı Olduğu Ġlk Yönetici: …………………. 

..……………………………………………… 

ĠĢin Düzeyi: ……………………………… 

Hazırlayan: …..……………………………… ĠĢin Kategorisi: ..………………………… 

II. Yetenek Gerekleri:  

a) Eğitim 

b) Deneyim 

c) Özel Bilgi ve Beceri 

d) Ġnisiyatif ve Yaratıcılık 

III. Çaba Gerekleri:  

a) Bedensel Çaba 

b) DüĢünsel Çaba 

IV. Sorumluluk Gerekleri:  

a) Malzeme ve Donanım Sorumluluğu 

b) Gözetim Sorumluluğu 

c) ĠĢ ĠliĢkileri Sorumluluğu 

d) Mali Sorumluluk 

V. ÇalıĢma KoĢulları:  

a) ĠĢ Ortamı 

b) ĠĢ Riski 

 

Kaynak: (Demir, 2005:35). 
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EK-4: Anket Formu 

Değerli Katılımcı, 

Bu anket formu, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ĠĢletme Anabilim 

Dalında Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇAĞIRAN KENDĠRLĠ danıĢmanlığında devam etmekte 

olan “ĠĢ Analizinin ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi: Çorum Ġmalat Sanayinde 

Bir Uygulama” isimli Yüksek Lisans tez çalıĢmasına kaynak teĢkil etmesi amacıyla 

hazırlanmıĢtır. Anket sonucu elde edilen veriler toplu olarak değerlendirilecek ve tüm 

bilgiler yalnızca bilimsel amaçlı olarak kullanılacaktır. Bu nedenle isim ve firma ismi 

belirtmenize gerek yoktur. Ankete göstereceğiniz ilgi ve içtenlikle vereceğiniz cevaplar 

araĢtırmanın amacına ulaĢmasına katkı sağlayacaktır. 

Değerli vaktinizi ayırıp katıldığınız için teĢekkür ederim. Saygılarımla 

 Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇAĞIRAN KENDĠRLĠ                     Mustafa CEYLAN 

              HĠTÜ ĠĠBF ĠĢletme Bölümü                      HĠTÜ SBE Yüksek Lisans Öğrencisi 

                   Öğretim Üyesi                                                               

 

1. DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLER 

1.1. Cinsiyetiniz                               (   ) Erkek                      (    ) Bayan 

1.2. YaĢınız  …………………………… 

1.3. Medeni durumunuz nedir?       (   ) Evli                         (   ) Bekar 

1.4. Eğitim durumunuz nedir? 

       (   ) Ġlköğretim                          (   ) Lisans 

       (   ) Lise                                    (   ) Yüksek Lisans 

       (   ) Ön lisans                            (   ) Doktora 

1.5. ĠĢyerindeki pozisyonunuz nedir? 

       (   ) ĠĢveren                                            (   ) Yönetim Kurulu BaĢkanı 

       (   ) Fabrika Müdürü                              (   ) Genel Müdür 

       (   ) Muhasebe-Finans Müdürü              (   ) Üretim Müdürü 

       (   ) Ġnsan Kaynakları Müdürü               (   ) Ġdari ve Mali ĠĢler Müdürü 

       (   ) Diğer (lütfen belirtiniz) ……………………………….. 

1.6. ĠĢyerinde toplam çalıĢma süreniz nedir?  

       …………………………………………………………….. 
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1.7. ĠĢletmenizin faaliyet alanı nedir? 

       (   ) Gıda ürünleri imalatı                                         (   ) TaĢ ve toprağa dayalı imalat 

       (   ) Giyim eĢyaları, deri ve ilgili ürünlerin imalatı  (   ) Elektrikli teçhizat imalatı 

       (   ) Kimya, petrol, kauçuk ve plastik ürünler imalatı (   ) Kağıt ve kağıt ürünleri 

imalatı  

       (   ) Ağaç ürünleri ve mobilya imalatı                            (   ) Makine Ġmalat Sanayi 

       (   ) Otomotiv ve diğer taĢıt ekipmanları imalatı            (   ) Ana Metal Sanayi 

       (   ) Diğer (lütfen belirtiniz) …………………………………………………….. 

1.8. ĠĢletmeniz kaç yıldır faaliyet göstermektedir? 

…………………………………………………………………………… 

1.9. ĠĢletmenizde toplam çalıĢan sayısı kaçtır? 

       (   )1-9 kiĢi (   )10-49 kiĢi (   )50-249 kiĢi (   )250-1000 kiĢi (   )1001-+ kiĢi  

1.10. ĠĢletmenizin yasal durumu nedir? 

       

        (   ) ġahıs ĠĢletmesi 

  (   ) Kolektif ġirket 

  (   ) Adi Komandit ġirket 

  (   ) Limited ġirket 

 (   ) Anonim ġirket 

  (   ) Paylı Komandit ġirket 

  (   ) Diğer (lütfen belirtiniz)………………………………… 

 

1.11.  ĠĢletmenizin sermaye yapısı aĢağıdaki sınıflandırmalardan hangisine 

uymaktadır? 

        (   ) % 100 Yerli sermaye 

        (   ) % 100 Yabancı sermaye 

        (   ) Yerli –Yabancı sermaye ortaklığı 

        (   ) Kamu 
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1.12. ĠĢletmeniz hangi tehlike sınıfında yer almaktadır? 

  (   ) Az Tehlikeli 

  (   ) Tehlikeli 

  (   ) Çok Tehlikeli 

2. ĠġLETMELERDE Ġġ ANALĠZĠ ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER  

 ĠĢ analizi, iĢletmede yapılacak, her bir iĢin niteliği, iĢin genel durumu ve 

özellikleri, iĢin yapılacağı çevre ve çalıĢma koĢulları hakkında bilgi toplanması, 

toplanan verilerin sistematik Ģekilde incelenmesi, değerlendirilmesi ve bunlara iliĢkin 

bilgilerin yazılı hale getirilmesi çalıĢmalarıdır. 

2.1. ĠĢletmenizde iĢ analizi çalıĢmaları yapılmakta mıdır? 

(   ) Evet   (   ) Hayır 

 2.2. Soru 2.1’ e cevabınız Hayır ise iĢ analizi yapılmamasının nedeni nedir? 

    Lütfen belirtiniz ………………………………………………………………. 

 2.3. ĠĢletmenizde iĢ analizi hangi sıklıkta yapılmaktadır? 

(   ) Sadece kuruluĢ aĢamasında yapılmıĢtır   (   ) BeĢ yılda bir defa 

(   ) Yılda bir defa                                           (   ) Gerektiğinde yapılmaktadır 

(   ) Üç yılda bir defa                                      (   ) Bugüne kadar hiç yapılmadı 

(   ) Diğer (lütfen belirtiniz)…………………………………………… 

 2.4. ĠĢletmenizde yapılan iĢ analizinde hangi yöntem/yöntemler 

kullanılmaktadır? (Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz.) 

(   ) Bilgi ve Belge Toplama Yöntemi  (   ) GörüĢme (mülakat) Yöntemi 

(   ) Anket Yöntemi                               (   ) Karma Yöntem 

(   ) Gözlem Yöntemi                            (   ) Diğer (lütfen belirtiniz)…………. 

  2.5. ĠĢletmenizde iĢ analizi kimler tarafından yapıldı/yapılmaktadır? 

(    ) ĠĢletme içinden uzman ekip veya birim tarafından 

(    ) ĠĢletme dıĢından bir danıĢman kiĢi veya kuruluĢ tarafından 
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(    ) ĠĢletme içinden ve dıĢından karma bir grup tarafından  

(    ) Diğer (lütfen belirtiniz)…………………………………….     

 2.6. ĠĢletmenizde iĢ analizi verileri hangi amaçlar için kullanılmaktadır? (Birden 

fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz.) 

(    ) Personel seçimi                                                    (    ) ĠĢ değerleme            

(    ) Eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve geliĢtirme      (    ) Ücret değerleme 

(    ) Ġnsan kaynakları planlaması                                 (    ) Performans değerleme 

(    ) ÇalıĢma koĢullarının iyileĢtirilmesi                     (    ) Kariyer planlama 

(    ) Organizasyon yapısını geliĢtirme                         (    ) ĠĢ sağlığı ve güvenliği 

(    ) ĠĢ yüklerinin dengeli dağılımını sağlamak           (    ) ĠĢ tanımlarının 

hazırlanmasında   

(    ) ĠĢ gereklerinin hazırlanmasında              

(    ) Diğer (lütfen belirtiniz)…………………………….                    

 2.7. ĠĢletmenizde iĢ analizi sonuçlarını denetlenmekte midir? (   ) Evet (   ) Hayır 
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Sıra 

No 

Lütfen aĢağıda iĢ analizi ile ilgili yer alan ifadelere katılım 

düzeyinizi ilgili kutuya X iĢareti koyarak belirtiniz. 

K
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le 
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tılm
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m
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K
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K
a
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o
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m
 

  1 2 3 4 5 

3.1 ĠĢletmelerde iĢ analizi yapılmalıdır.      

3.2 ĠĢletmeler için iĢ analizi önemlidir.      

3.3 ĠĢletmelerde iĢ analizleri için yeterli bütçe ayrılmalıdır.       

3.4 ĠĢletmemizde üst yönetim iĢ analizi çalıĢmalarına önem vermektedir.       

3.5 
ĠĢletmemizde personel planlaması faaliyetlerinde iĢ analizi 

verilerinden yararlanılmaktadır  

     

3.6 Personel planlamasında iĢ analizi verilerinin kullanılması önemlidir.        

3.7 
ĠĢletmemizde personel seçiminde iĢ analizi verilerinden 

yararlanılmaktadır. 

     

3.8 
Personel seçme faaliyetlerinde iĢ analizi verilerinin kullanılması 

alınan kararların etkinliği açısından önemlidir. 

     

3.9 
ĠĢletmemizde performans değerlendirme faaliyetlerinde iĢ analizi 

verilerinden yararlanılmaktadır. 

     

3. 10 ĠĢ analizlerinin yapılması iĢ sağlığı açısından önemlidir.      

3.11 ĠĢ analizlerinin yapılması iĢ güvenliği açısından önemlidir.      

3.12 
ĠĢletmemizde iĢ güvenliğini sağlama da iĢ analizi verilerinden 

yararlanılmaktadır.  

     

3.13 
ĠĢletmemizde iĢ kazalarının önlenmesinde iĢ analizi verilerinden 

yararlanılmaktadır. 

     

3.14 
ĠĢletmemizde iĢ analizi çalıĢmaları sonucu iĢ kazalarında azalma 

olmuĢtur. 

     

3.15 ĠĢ analizleri iĢletme güvenliği açısından önemlidir.      

3.16 
ÇalıĢanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi için iĢ analizi 

verilerinden yararlanılmaktadır. 

     

3.17 
ĠĢletmemizde kariyer planlamasında iĢ analizi verilerinden 

yararlanılmaktadır. 

     

3.18 ĠĢ analizlerinden elde edilen veriler hukuki açıdan önemlidir.       

3.19 
ĠĢletmemizde ücret yönetimi faaliyetlerinde iĢ analizi verilerinden 

yararlanılmaktadır. 

     

3.20 
ĠĢletmemizde iĢ analizi verileri iĢ yükünün dengeli dağılımını 

sağlamaya yardımcı olur. 

     

3.21 ĠĢ analizi verileri çalıĢanların motivasyonu açısından önemlidir.       

3.22 
ĠĢ analizi verileri iĢle ilgili tehlikeli faaliyetlerin ortadan kaldırılması 

açısından önemlidir. 
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3.23 ĠĢ analizi verileri iĢlerle ilgili aksaklıkların tespitinde faydalıdır.      

3.24 ĠĢ analizi maliyetlerin azaltılmasında etkilidir.      

3.25 ĠĢ analizi karlılığı artırmada etkilidir.      

3.26 ĠĢ analizi verimliliği artırmada etkilidir.      

3.27 ĠĢ analizleri meslek hastalıklarının önlenmesinde önemlidir.      

3.28 ĠĢletmemizde iĢ tanımları yazılı olarak bulunmaktadır.      

3.29 ĠĢletmemizde iĢ tanımları ayrıntılı olarak hazırlanmıĢtır.      

3.30 
ĠĢletmemizde iĢ tanımlarının içeriği pratikte yapılan görevleri 

karĢılamaktadır. 

     

3.31 
ĠĢletmemizde iĢ tanımlarının içeriğinden kaynaklanan görev 

karmaĢası yoktur. 

     

3.32 ĠĢletmemizde iĢ tanımlarında ortak görevler vardır.      

3.33 ĠĢletmemizde iĢ gerekleri yazılı olarak bulunmaktadır.      

3.34 
ĠĢletmemizde iĢ gerekleri formunda iĢi yapacak kiĢide bulunması 

gereken asgari nitelikler bulunmaktadır. 

     

3.35 ĠĢ analizi faaliyetleri iĢletmeler açısından gereksiz bir yüktür.      

3.36 ĠĢ analizi faaliyetleri iĢletmelere fazladan maliyet getirir.       

3.37 ĠĢ analizlerinin yapılması iĢ güvenliği açısından çok gerekli değildir.      

3.38 ĠĢ analizleri iĢletme güvenliği açısından çok gerekli değildir.      

3.39 
ĠĢletmemizde iĢ güvenliğinin sağlanmasında iĢ analizi verilerinden 

yararlanılmaz.  

     

3.40 ĠĢ analizlerinin yapılması çalıĢan sağlığı açısından önemli değildir.      
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Sıra 

No 

Lütfen aĢağıda iĢ sağlığı ve güvenliğiyle ilgili yer alan ifadelere 

katılım düzeyinizi ilgili kutuya X iĢareti koyarak belirtiniz. 
Evet Hayır 

 

Kısmen 

Evet 

4.1 
ĠĢletmemizde iĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢmalarına çalıĢanların katılımı 

sağlanmaktadır.  

   

4.2 ĠĢletmemizde çalıĢanlara iĢ sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmektedir. 
   

4.3 ĠĢletmemizde son bir yıl içinde iĢ kazası meydana gelmiĢtir. 
   

4.4 ĠĢletmemizde son bir yıl içinde ramak kala olayı yaĢanmıĢtır. 
   

4.5 ĠĢletmemizde tam zamanlı iĢ güvenliği uzmanı bulunmaktadır. 
   

4.6 ĠĢletmemizde tam zamanlı iĢyeri hekimi bulunmaktadır. 
   

4.7 ĠĢletmemizde iĢyeri sağlık güvenlik birimi bulunmaktadır. 
   

4.8 
ĠĢletmemizde iĢ sağlığı ve güvenliği hizmetleri iĢyeri dıĢından 

sağlanmaktadır. 

   

4.9 
ĠĢletmemizde iĢ sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığı 

düzenli olarak denetlenmektedir. 

   

4.10 ĠĢletmemizde risk analizleri yapılmaktadır. 
   

4.11 ĠĢletmemizde iĢ kazaları ile ilgili veriler toplanıp analiz edilmektedir. 
   

4.12 
ĠĢletmemizde meydana gelebilecek acil durumlar önceden 

değerlendirilerek acil durum planı hazırlanmıĢtır. 

   

4.13 

Acil durumlarla mücadele için önleme, koruma, tahliye, yangınla 

mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yeterli sayıda eğitimli kiĢi 

görevlendirilmiĢtir. 

   

4.14 
ĠĢletmemizde acil durumlarla ilgili eğitim ve tatbikatlar düzenli olarak 

yapılmaktadır. 

   

4.15 ĠĢletmemizde iĢ ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılmaktadır. 
   

4.16 
ĠĢletmemizde çalıĢma ortamı fiziksel sağlığı gözetecek Ģekilde 

düzenlenmiĢtir. 

   

4.17 ĠĢletmemizde iĢ sağlığı ve güvenliğine yönelik teknik alt yapı mevcuttur. 
   

4.18 ĠĢletmemizde ramak kala olay analizleri yapılmaktadır. 
   

4.19 
ĠĢletmemizde iĢ sağlığı ve güvenliğine yönelik genel uyarıcı iĢaret ve 

levhalar mevcuttur. 

   

4.20 
ĠĢletmemizde riskli ortamlar ve tehlike kaynaklarıyla ilgili yeterli uyarıcı 

iĢaret ve levhalar mevcuttur. 

   

4.21 
ĠĢletmemizde çalıĢanlar iĢ sağlığı ve güvenliğiyle ilgili düzenli eğitim 

almaktadır. 
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4.22 ĠĢletmemizde çalıĢanların tamamının mesleki yeterlilikleri vardır. 
   

4.23 ĠĢletmemizde çalıĢanlarımıza iĢle ilgili yeterli talimatlar verilmektedir. 
   

4.24 ĠĢletmemizde yapılan iĢlerle ilgili yeterli talimatlar mevcuttur. 
   

4.25 
ĠĢletmemizde çalıĢanlar iĢleriyle ilgili yetki ve sorumluluklarını 

bilmektedirler. 

   

4.26 ĠĢletmemizde toz ölçümü yapılmaktadır. 
   

4.27 ĠĢletmemizde gaz ölçümü yapılmaktadır. 
   

4.28 ĠĢletmemizde titreĢim ölçümü yapılmaktadır. 
   

4.29 ĠĢletmemizde gürültü ölçümü yapılmaktadır. 
   

4.30 ĠĢletmemizde yeterli aydınlatma sağlanmaktadır. 
   

4.31 ĠĢletmemizde yeterli ısıtma/soğutma sağlanmaktadır. 
   

4.32 
ĠĢletmemizde iĢ sağlığı ve güvenliği eğitimi almadan hiç kimse iĢe 

baĢlatılmaz. 

   

4.33 
ĠĢletmemizde çalıĢanlar kiĢisel koruyucu malzemelerini düzenli olarak 

kullanırlar. 

   

4.34 ĠĢletmemizde iĢ sağlığı ve güvenliği kurulu bulunmaktadır. 
   

4.35 
ĠĢletmemizde iĢ sağlığı ve güvenliği kurulu önerileri dikkate 

alınmaktadır. 

   

4.36 
ĠĢletmemizde iĢ sağlığı ve güvenliği kurulu iĢ kazalarını önlemede 

etkilidir. 

   

4.37 ĠĢletmemiz iĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢmaları konusunda yeterlidir. 
   

4.38 
ĠĢletmemizde çalıĢanlar iĢ sağlığı ve güvenliği önlemlerine gereken 

özeni göstermektedirler. 

   

4.39 
ĠĢletmemizde üst yönetim iĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢmalarına gereken 

önemi göstermektedir. 

   

4.40 ĠĢletmemizde iĢ sağlığı ve güvenliği çalıĢmaları yeterli düzeydedir. 
   

4.41 
ĠĢletmemizde iĢ sağlığı ve güvenliğinden yalnızca iĢ güvenliği uzmanı 

sorumludur.  

   

4.42 ĠĢletmemizde iĢ sağlığı ve güvenliğinden yalnızca iĢveren sorumludur. 
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