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ÖZET 

İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışma kollarının vazgeçilemez temel 

unsuru olmakla birlikte çalışma kollarının sürdürülebilirliğini de 

sağlamaktadır. Denizcilik sektörü çalışma alanları ve faaliyetleri 

bakımından gerek yüklere yönelik elleçleme ve depolama süreçlerinin 

gerçekleştiği liman hizmetlerinde gerekse taşıma sürecinde işgörenler için 

sağlık ve güvenlik riskleri taşımaktadır. Denizyolu taşımacılığı “İş Sağlığı 

ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği”nde de belirtildiği 

üzere iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli sınıf içerisinde yer 

almaktadır. Tehlikeli sınıf içerisinde nitelendirilen denizyolu taşımacılığı 

için denizcilik sektörüne ilişkin iş sağlığı ve güvenliği konulu bilimsel 

çalışmalar, sektöre ilişkin iş sağlığı ve güvenliği konusunun 

farkındalığının arttırılması amacıyla önem arz etmektedir. Bu doğrultuda 

iş sağlığı ve güvenliği konulu Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi 

veri tabanıından erişilen “209 lisansüstü tez” ve T.C. Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İş Sağlığı ve Genel Müdürülüğü resmi 

internet sayfasından erişilen 180 “iş sağlığı ve güvenliği uzmanlık tezi” 

incelenmiştir. Tarama çerçevesindeki tüm tezlerin araştırma alanları ve 

yöntemleri bakımından dağılımı incelenerek denizcilik sektörüne ilişkin 

çalışmalar ayrıntılandrıılarak anlatılmıştır. 
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Tez Merkezi, T.C. Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Uzmalık Tezleri 
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 İş sağlığı ve güvenliği genel olarak, çalışanların sağlığını ve 

güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek, tehlikelerin öngörülmesi, 

tanınması, değerlendirilmesi, kontrol edilmesi ve önlemler geliştirilerek 

uygulanmasını içerir (Alli, 2008: 7). İş sağlığı ve güvenliği tüm faaliyet 

alanları için zorunlu bir unsur olması sebebiyle tüm bilim dallarının 

çalışma alanını oluşturmaktadır (Altınel, 2013: 74-75, Kahya ve Özkar, 

2014: 5). İş sağlığı ve güvenliği alanı, tüm sektörlerin çalışma koşullarına 

ilişkin faaliyetlerine ve bilimsel araştırmalara konu olan, ayrıca sürekli ve 

zorunlu olarak üzerinde durulan kapsamlı ve çok disiplinli bir alandır (Alli, 

2008: 18-19). Birçok disiplini içine alan iş sağlığı ve güvenliği, tüm iş 

kollarında sağlıklı ve güvenli çalışmanın ve iş gücünde sürdürülebilirliğin 

temelini oluşturmaktadır 

27 Mayıs 1949 tarihinde 7217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 23. Maddesinde belirtildiği üzere 

“Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda 

çalışma hakkı, kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her 

türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil 

ve elverişli bir ücrete hakkı vardır” maddesi her kişinin güvenli ve sağlıklı 

çalışma hakkını ortaya koymaktadır (Aybay, 2006: 8-19).  

 Tüm iş kolları, çalışma ortamı ve koşulları bakımından aynı 

derecede sağlık ve güvenlik riski taşımamakta ve tehlike niteliklerine göre 

sınıflandırılmaktadır. Denizyolu taşımacılığı 28509 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike 

Sınıfları Tebliği”nde belirtildiği üzere iş sağlığı ve güvenliği  açısından 

tehlikeli sınıf içerisinde yer almaktadır. Dünya ticaretine konu olan yük 

gruplarının taşınmasında denizyolu taşımacılığı ya da daha genel bir 

ifadeyle su yolu taşımacılığı diğer taşıma modları içerisinde çok daha fazla 

kullanılmakta ve iş kolu açısından tehlikeli sınıf içerisinde yer almaktadır. 

Denizyolu ve su yolu taşımacılığı tehlikeli sınıfta yer alan iş kolları 

olmaları nedeniyle gerçekleşen deniz kaza ve olayları, yarattığı etkiler 

bakımından çok ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Öyle ki, bu kazalar 

sonrasında kazanın niteliği gereği sektörün işleyişine yönelik ciddi 

değişiklikler yapılmaktadır. Kıyılarda elleçleme, yükleme-boşaltma ve 

depoloma faaliyetleriyle limanlarda; bakım, tutum, üretim ve hurdaya 

ayırma faaliyetleriyle  tersanelerde; ve gemi ve deniz araçlarının sevk ve 

idaresine ilişkin faaliyetleriyle denizyolu ve su yolu taşımacılığı alanında 

karada ve denizde çalışan denizcileri çok yakından ilgilendiren “İş Sağlığı 

ve Güvenliği”, çalışma yaşamının vazgeçilemez en temel unsurudur. 

Bununla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları çalışma hayatının 

sağlıklı ve güvenli sürdürülebilmesi için temel insani bir hak olması 

sebebiyle ülkelerin gelişmişlik düzeylerini de ortaya koymaktadır 

(GEMİMO, 2019). 

 Denizcilik sektörüne ilişkin faaliyetlerde çalışan işgörenleri 

bekleyen tehlikeler arasında kayma ve düşmeye ilişkin tehlikeler, makine 

ve ekipman tehlikeleri, tehlikeli kimyasallara maruz kalınması, açık ve 

kapalı alanlardaki olası yangın tehlikeleri olmak üzere çok sayıda etken 



 

  

 

bulunur. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin prosedürlerin iyi tayin 

edilmesi, kontrollerinin teknolojinin seviyesine ve insan davranışlarına 

uygun şekilde, doğru ve güncel yöntemlerle gerçekleştirilmesi, konuya 

dair güncel önlemleri kapsayan rutin eğitimlerin düzenlenmesi ve 

sonuçlarının takibi potansiyel tehlikelerin önlenmesi ve çalışanların 

güvende tutulması için önem arz etmektedir (OSHA, 2019). 

2. LİTERATÜR ÇALIŞMASI 

 Denizcilik sektöründe sistematik risk tablosu yöntemini kullanan 

ilk çalışmalardan biri Arner (1970) tarafından yapılmıştır (Aktaran: 

Kristiansen, 2005: 341). İlgili çalışmada, Norveç’li denizcilerin, 1957-

1964 yılları arasında maruz kaldığı ve toplam 1027 ölüm vakasını 

kapsayan deniz kaza ve olaylarındaki ölüm nedenlerinin dağılımı 

incelenmiştir. Bu çalışmada, denizcilik sektöründeki ölüm nedenlerinin 

“geminin kaybı ve çalışma koşullarıyla ilgili olan ve olmayan durumlar” 

olmak üzere en az üç farklı duruma atfedilebileceği vurgulanmıştır. 

Ölümlerin %11'inin gemi kaybıyla, % 28'inin doğrudan işle ilgili olduğu 

(patlama ve yangın, düşme, zehirlenme vb.) ve geri kalan %61'inin sosyal 

ve psikolojik faktörlerle daha fazla ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. 

 Bu durum, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının üç ana alana 

hitap etmesi gerektiği anlamına gelir. Bu alanlar: 

- Geminin hayatta kalmasının tehdit altında olduğu durumlarda 

personelin güvenliği: yangın, patlama, batma, alabora vb. 

- Geminin tehlikeli bir iş yeri olduğu gerçeğiyle ilgili güvenlik: 

düşme, nesneye çarpma, zehirlenme vb. 

- Üçüncüsü, denizciliğin olumsuz sosyal ve ekonomik faktörlerle bir 

dereceye kadar ilişkili olmasıdır. 

 Nielsen, 1999 yılında dünya genelinde gerçekleştirdiği çalışmada 

2600 kayıp yaşanan olayı incelediğinde % 47’nin gemi kazalarına ilişkin 

kayıplar, % 16 iş kazalarını, % 21 meslek hastalıklarını ve % 6 'i iş dışı 

kazaları temsil ettiğini belirtmiştir. Başka bir deyişle, ölümlerin yaklaşık 

% 50'sinin gemi kazaları dışındaki olaylarla ilgili olduğu sonucuna 

varılabilir. İş kazaları % 16’yı temsil ederken, geri kalanı hastalık, intihar, 

kayıp ve iş dışı olaylarla ilgilidir. Bu durum, denizcilik sektörünün hem 

çalışanlar için hem işi kapsamında hem de iş dışı nedenlere bağlı olarak 

birçok olumsuz yönünün olduğunu gösterir (Kristiansen, 2005: 343). 

Nielsen (2002), deniz taşımacılığında ölüm oranının diğer mesleklere 

kıyasla nispeten yüksek olmasına rağmen, 1986-2001 yıllarını kapsayan 

zaman içinde dünya genelinde belirli bir iyileşme olduğunu 

göstermektedir. 2017 yılında Avrupa Birliği sularında ya da Avrupa Birliği 

üye devletleri bayraklı gemilere ilişkin 3301 deniz kazası yaşanmış olduğu 

rapor edilmiştir. Bildirilen deniz kazalarının % 2,2'si çok ciddi, % 23,6'sı 

ciddi, % 58,4'ü daha az ciddi ve % 17,9'u bazı deniz olaylarıdır (EMSA: 

2018: 14-15). Ayrıca Türk karasularındaki tüm gemilere ve Dünya 

denizlerindeki Türk bayraklı gemilere ilişkin yapılan deniz kaza 

incelemeleriyle ilgili olarak bilgi vermek gerekirse, 2018 yılı içerisinde 

T.C. Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı (KAİK) tarafından 11 



 

  

 

kaza için kaza incelemesi başlatılmış olup bu kazaların 9’u çok ciddi deniz 

kazası iken; 2’si ciddi deniz kazası olarak kayıtlara geçirilmiştir (KAİK, 

2018: 30). 2017 yılında ise, 5’i çok ciddi, 1’i ciddi olmak üzere 6 deniz 

kazası incelenmiştir (KAİK, 2017: 34). Ancak, dünya çapındaki yetersiz 

istatistiklerden dolayı rakamların oldukça belirsiz olduğuna dikkat 

çekilmektedir (Kristiansen, 2005: 341). 

 Deniz kaza ve olayları temelde üç farklı sonuca yol açabilir. Bunlar 

(Kristiansen, 2005: 20): 

 İnsanların zarar görmesi: yaralanma ve ölümler. 

 Çevre kirliliği. 

 Ekonomik kayıplar: gemi ve kargoda hasar veya kayıp, gelir kaybı, 

vb. 

 Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA, 2018: 155) raporuna 

göre, 2011-2017 yılları arasını kapsayan süreçte, deniz kaza ve olaylarına 

ilişkin olarak muhatap olunan 1949 tarafa güvenlik tavsiyesi verilmiştir. 

Her bir güvenlik tavsiyesi birden çok kaza güvenlik etkeniyle (Ana 

güvenlik etkenleri/nedenleri (11 adet): yükün taşınması, elektrik tesisatı, 

yangından korunma ve yangınla mücadele ekipmanları, insan faktörleri, 

can kurtarma ekipmanları, mekanik donatı, operasyonel uygulamalar, 

telsiz tesisatı, seyir güvenliği, denize elverişlilik, gemi stabilitesi) 

ilişkilendirilebilir. Güvenlik tavsiyeleriyle ilişkilendirilen kaza nedenleri 

oranlarının % 40’ının operasyonel uygulamalar, % 15,8’inin seyir 

güvenliği ve %15,6’sının insan faktörleri olduğu tespit edilmiştir. İlgili 

raporda, deniz kaza ve olaylarına ilişkin güvenlik tavsiyelerini 

sınıflandırmak için ayrıca 77 olası alt odak alanı (kaza güvenlik 

etkeni/nedeni) arasından, % 20,7 oranında görülen “operasyonel uygulama 

- güvenli çalışma uygulamaları” haricindeki diğer her bir alt odak alanının 

(kaza güvenlik etkeni/nedeni) 30 defadan fazla tekrarlanarak % 2,6 ile % 

8,7 oranında görüldüğü tespit edilmiştir (EMSA, 2018: 156-157). 

 Ayrıca, ilgili raporda 2011-2017 yılları arasını kapsayan sürece 

ilişkin güvenlik tavsiyelerinin muhatapları (addressees): klas kuruluşları 

(classification society), gemi mürettebatı, denizcilik mülki idareleri 

(maritime administrations), armatör birlikleri (owner associations), 

armatörler/gemi işletmecileri (shipowners/companies), liman otoriteleri 

(port authorities), gemi inşa sanayi (shipyard industry) ve diğer 

tanımlanmayan muhataplar olarak belirlenmiştir. Rapora göre güvenlik 

tavsiyesi alan toplam 1949 muhataptan %50,1'i kazalara karışan gemilerin 

armatörleri veya işletmecileriyken, % 19,6'sı denizcilik mülki idareleridir 

(EMSA, 2018: 157). Kaza güvenlik nedenlerine ilişkin verilen güvenlik 

tavsiyeleri sonucunda geri dönüş yapan 1420 muhataptan % 52’si güvenlik 

tavsiyelerini kısmen ya da tamamen kabul ederken; % 7,3’ü güvenlik 

tavsiyelerini reddetmiştir ve geri kalan 506 muhataptan ise cevap 

alınamamıştır (EMSA, 2018: 158). Deniz kaza ve olaylarının gerçekleştiği 

deniz ve su yolu alanları dağılımına bakıldığında, kazaların % 42’sinin 

liman alanlarında gerçekleşirken, % 28,6’sının kıyı şeridinde gerçekleştiği 

tespit edilmiştir (EMSA, 2018: 27). EMSA’ya göre, deniz kaza ve 

olaylarına katkı yapan faktörler “kıyı yönetimi” ve “gemi borda 

operasyonları” olarak iki faktörde ele alınmaktadır. Gemi borda 



 

  

 

operasyonlarının kaza ve olaylara katkı faktörü % 70,1 iken, kıyı yönetimi 

faktörünün katkısı % 29,9 olarak tespit edilmiştir (EMSA, 2018: 33). 

 Limancılık sektörüne bakıldıdığında, Özdemir (2016) 

çalışmasında limanlarda gerçekleşen kazaların nedenlerini ve ilgili 

kazaların nedenlerine yönelik sorunlar için çözüm önerilerini sunmuştur. 

Çalışmada kazayı oluşturan nedenlerin önem derecelerinin 

hesaplamasında “bulanık DEMATEL (The Decision Making Trial and 

Evaluation Laboratory)” yöntemi ve kazalara yönelik çözüm önerilerinin 

sıralamasının hesaplanmasında ise “bulanık TOPSIS (Technique for Order 

Performance by Similarity to Ideal Solution)” yöntemi uygulanmıştır. 

Araştırma neticesinde limanlarda gerçekleşen kazaların nedenleri sırasıyla; 

“insan hatasına bağlı kazalar”, “yönetimsel sebeplere bağlı kazalar”, 

“uygunsuz ve yetersiz ekipman kullanımına bağlı kazalar” ve “çalışma 

ortamı ve şartlarına bağlı kazalar” olarak tespit edilmiştir. Kazalara 

getirilen çözüm önerileri ise; “yeterli eğitim ve tecrübeye sahip daimi 

kadrolu personelin çalıştırılması gerekliliği”, “çalışma koşulları ve çalışma 

saatlerinde ve personel sayılarında düzenlemelerin yapılması gerektiği” ve 

“limanlarda ihtisaslaşmaya gidilmesinin doğru olacağı” olarak tespit 

edilmiştir. 

 Barlas (2017), çalışmasında Türkiye gemi inşaatı sanayinde 

ölümcül kazaların yaşandığı yerlere göre sınıflandırılmasını aktarmıştır. 

Ocak 2004 ve Aralık 2014 yılları arasında meydana gelen ölümcül 

kazaların % 54’ünün gemide, % 46’sının ise tersanede meydana geldiğini 

tespit etmiştir. Gemide gerçekleşen kazaların % 60’ı kapalı bölmelerde 

meydana gelmiştir (Barlas, 2017: 68). 

 Viran ve Barlas (2018: 29-30-34), “Gemilerde Kapalı Alanlarda 

Yapılan Çalışmalar ve İş Kazalarının Analizi” başlıklı çalışmasında, 2013 

yılında İzmir Aliağa’da faaliyet gösteren bir tersanede karbonmonoksit 

gazı zahirlenmesi nedeniyle 2 çalışanın ölümü ile sonuçlanan bir kaza 

olayının risklerini “Biçimsel Güvenlik Değerlendirmesi” yöntemiyle 

değerlendirmiş ve kazaları önlemeye yönelik uygulamaları “fayda/maliyet 

analizi” yöntemiyle hesaplamış ve sonuçlarını değerlendirmiştir. 

Fayda/maliyet analizi neticesinde “insan kaynaklı hataların önlenmesine 

yönelik en efektif çözüm olarak eğitim, denetim ve iletişim” gibi riski 

önleme faaliyetlerine yer verilmiştir. 

3. METODOLOJİ 

 İş Sağlığı ve Güvenliği konulu bilimsel çalışmaların taranmasında 

YÖK Ulusal Tez Merkezi ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kaynaklarından 

yararlanılmıştır. 

YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında 22.12.2018 tarihinde “İş 

Sağlığı ve Güvenliği” konulu tezler incelenmiştir. 17 doktora tezi, 192 

yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 209 lisansüstü teze ulaşılmıştır. 

YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı üzerinden yapılan literatür taraması 

4 farklı aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar şu şekildedir:  



 

  

 

1. Aşama: Ulusal Tez Merkezi veri tabanında gelişmiş tarama sekmesinde 

aranacak kelimeler kısmı [iş sağlığı ve güvenliği]; arama tipi kısmı [tez 

adı içinde geçsin]; tez türü kısmı [doktora]; grubu kısmı [sosyal 

bilimler] olarak seçilmiştir. İlgili kriterlerle yapılan taramada 20 

doktora tezine ulaşılmıştır. 20 doktora tezi içerisinden 12 tez erişime 

açık durumdadır. 12 doktora tezi literatür taramasına dahil edilmiştir. 

2. Aşama: Ulusal Tez Merkezi veri tabanında gelişmiş tarama sekmesinde 

aranacak kelimeler kısmı [iş sağlığı ve güvenliği]; arama tipi kısmı [tez 

adı içinde geçsin]; tez türü kısmı [yüksek lisans]; grubu kısmı [sosyal 

bilimler] olarak seçilmiştir. İlgili kriterlerle yapılan taramada 171 

yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. 171 yüksek lisans tezi içerisinden 147 

tez erişime açık durumdadır. 147 yüksek lisans tezi literatür taramasına 

dahil edilmiştir. 

3. Aşama: Ulusal Tez Merkezi veri tabanında gelişmiş tarama sekmesinde 

aranacak kelimeler kısmı İngilizce olarak [“occupational health and 

safety” (iş sağlığı ve güvenliği)]; arama tipi kısmı [tez adı içinde 

geçsin]; tez türü kısmı [doktora]; grubu kısmı [sosyal bilimler] olarak 

seçilmiştir. İlgili kriterlerle yapılan taramada 26 doktora tezine 

ulaşılmıştır. 15 doktora tezi erişime açık durumdadır. 15 doktora tezi 

içerisinden ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ ifadesi ile yapılan taramada da yer 

alan 10 doktora tezine ulaşılmıştır ve her iki taramada da mükerrer 

olarak yer aldığı için 10 doktora tezi literatür taramasına dahil 

edilmemiştir. Tarama sonucu 5 doktora tezi literatür taramasına dahil 

edilmiştir. 

4. Aşama: Ulusal tez merkezi veri tabanında gelişmiş tarama sekmesinde, 

aranacak kelimeler kısmı İngilizce olarak [“occupational health and 

safety” (iş sağlığı ve güvenliği)]; arama tipi kısmı [tez adı içinde 

geçsin]; tez türü kısmı [yüksek lisans], grubu ksımı [sosyal bilimler] 

olarak belirtilmiştir. İlgili kriterler sonucu yapılan taramada 215 yüksek 

lisans tezine ulaşılmıştır. 197 yüksek lisans tezi erişime açık 

durumdadır. 197 yüksek lisans tezi içerisinden “İş Sağlığı ve 

Güvenliği” ifadesi ile yapılan taramada da yer alan 152 yüksek lisans 

tezine ulaşılmıştır ve her iki taramada da mükerrer olarak yer aldığı için 

152 yüksek lisans tezi literatür taramasına dahil edilmemiştir. Tarama 

sonucu 45 yüksek lisans tezi literatür taramasına dahil edilmiştir. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Ulusal Tez Merkezi Literatür Taraması Akış Şeması Prizma Modeli 

Kaynak: Yazar tarafından (Moher, vd. 2009:3)’den uyarlanarak oluşturulmuştur. 
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İSG 

12 Doktora Tezi 

147 Yüksek Lisans Tezi 

 

OHS 

15 Doktora Tezi 

197 Yüksek Lisans Tezi 

 

T
a
ra

m
a
 

İSG + OHS 

27 Doktora Tezi 

344 Yüksek Lisans Tezi 

 

İSG + OHS 

10 Doktora Tezi, 

152 Yüksek Lisans Tezi her iki 

taramada da yer alıyor. 

U
y
g
u

la
m

a
 

D
a

h
il

 E
d
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en

le
r 

İSG + OHS 

17 Doktora Tezi 

192 Yüksek Lisans Tezi 

Toplam 209 lisansüstü tezi 

literatür taramasına dahil edilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi  

Veri Tabanı Gelişmiş Tarama Sekmesi 

-Aranacak Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, 

-Occupational Health and Safety, 

-Arama Tipi: İçinde Geçsin, 

-Grubu: Sosyal Bilimler, 

-Tez Türü: Doktora, Yüksek Lisans 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

20 Doktora Tezi 

171 Yüksek Lisans Tezi 

Occupational Health and 

Safety 

26 Doktora Tezi 

215 Yüksek Lisans Tezi 

Tarama Kısıtı 

İzin Durumu: 

İzinli 

Aranacak İfade 1: 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Aranacak İfade 2: 

Occupational Health and Safety 



 

  

 

Şekil 1’de Prizma modelinde görüldüğü üzere tanımlama 

bölümünde YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında gelişmiş tarama 

sekmesinde aranacak kelimeler kısmı iş sağlığı ve güvenliği ve 

occupational health and safety; arama tipi kısmı tez adı içinde geçsin; tez 

türü kısmı doktora ve yüksek lisans; grubu kısmı sosyal bilimler olarak 

seçilmiştir. Ayrıca yapılan taramada mevcut tüm yıllar taramaya dahil 

edilmiş olup yıl kısıtlaması yapılmamıştır. 

Akış şemasının tarama bölümünde, iş sağlığı ve güvenliği ifadesi 

ile yapılan taramada elde edilen 20 doktora tezi ve 171 yüksek lisans tezi 

için tarama kısıtı izin durumu izinli olarak seçilmiştir. 20 doktora tezi 

içerisinden 12 doktora tezi ve 171 yüksek lisans tezi içerisinden 147 

yüksek lisans tezi izinli durumdadır. Occupational health and safety ifadesi 

ile yapılan taramada elde edilen 26 doktora tezi ve 215 yüksek lisans tezi 

için tarama kısıtı izin durumu izinli olarak seçilmiştir. 26 doktora tezi 

içerisinden 15 doktora tezi ve 215 yüksek lisans tezi içerisinden 197 

yüksek lisans tezi izinli durumdadır.  

Moher, vd. (2009: 3)’den uyarlanan yukarıdaki Şekil 1’de Ulusal 

Tez Merkezi veri tabanında yapılan literatür taramasının akış aşamaları 

gösterilmektedir. Prizma modeli, literatür taramasını tanımlama, tarama, 

uygulama ve dahil edilenler olmak üzere 4 ana bölüme ayırarak sistematik 

bir biçimde özetlemektedir. Tanımlama bölümünde ilgili araştırmanın 

kısaca içeriği ve araştırma kriterleri belirtilir, tarama bölümünde ilgili 

kısıtlar uygulanır, uygulama bölümünde araştırma kapsamında uygun 

olmayan çalışmalar çıkarılır ve dahil edilenler bölümünde amaç ve 

kriterlere uygun çalışmalar ifade edilir. Bu bölümler neticesinde araştırma 

aşamaları sistematik bir biçimde özetlenmektedir (Moher, vd. 2009: 3). 

 Akış şemasının uygulama bölümünde iş sağlığı ve güvenliği ve 

occupational healty and safety ifadeleri ile yapılan taramada elde edilen 27 

doktora tezi ve 344 yüksek lisans tezi içerisinden her iki taramada mükerrer 

olarak yer alan 10 doktora tezi ve 152 yüksek lisans tezi tespit edilmiştir. 

Her iki taramada mükerrer olarak yer alan ilgili tezler literatür taramasına 

dahil edilmemiştir. 

 Akış şemasının dahil edilenler bölümünde ilgili arama kriterlerine 

tarama kısıtları uygulanmasıyla elde edilen 17 doktora ve 192 yüksek 

lisans tezi literatür taraması kapsamına alınmıştır. Böylelikle, toplam 209 

lisansüstü tez literatür taramasına dahil edilmiştir. 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İş Sağlığı 

ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün sayfasında kısıtlama yapılmaksızın 

inceleme 30.09.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. T.C. Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü’nün sayfasında 30.03.2019 tarihinde 2007-2016 yılları 

arasında bulunan 180 “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi”ne 

ulaşılmıştır.(Bulgular kısmında, Tablo 6’da detayları verilmiştir.) 

 

 

 

 



 

  

 

4. BULGULAR  

Bu çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği alanında araştırma kriterleri 

çerçevesinde, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edilen 209 

lisanüstü tez ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın İş 

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün sayfasından erişilen 180 

uzmanlık tezi araştırma alanları ve araştırma yöntemleri bakımından 

incelenmiştir. 

 YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından ulaşılan iş sağlığı ve 

güvenliği konulu yüksek lisans ve doktora tezleri ile ilgili bir dizi soruya 

cevap vermeyi amaçlamaktadır. 

 İlgili sorular şu şekildedir: 

1. Sosyal bilimlerde iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalar 

lisansüstü düzeyi, yılı ve anabilim dalı bakımından nasıl dağılım 

göstermektedir? 

2. İş sağlığı ve güvenliği konulu lisansüstü tezler araştırma yöntemi 

bakımından nasıl dağılım göstermektedir? 

3. İş sağlığı ve güvenliği konulu lisansüstü tezler araştırma alanı 

bakımından nasıl dağılım göstermektedir? 

 
Tablo 1: Ulusal Tez Merkezi Üzerinden Ulaşılan İş Sağlığı ve Güvenliği Konulu 

Tezlerin Lisansüstü Eğitim Düzeyi Bakımından Dağılımı 

Tez Türü Sıklık Oran 

Yüksek Lisans 192 % 91.86 

Doktora 17 % 8.14 

Toplam 209 % 100 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, iş sağlığı ve güvenliği konulu tezlerin 

lisansüstü eğitim düzeyi bakımından dağılımı incelendiğinde yüksek lisans 

eğitim düzeyi % 91,86 oranla doktora eğitim düzeyine göre sayıca çok 

daha fazladır. İlgili alandan 17 doktora tezine ulaşılmış olup % 8,14 orana 

sahiptir. Daha önce de belirtildiği üzere, tarama sonucunda toplam 209 

lisansüstü teze ulaşılmıştır. Gerçekleştirilen taramada yıl kısıtlaması 

yapılmamakla birlikte, tarama kriterleri uygulandığında erişilen ilk tez 

2001 yılında Psikoloji Anabilim Dalında yazılmış olan “İş Kazalarının 

Azaltılmasında Davranış Temelli İş Güvenliği Modeli’nin Uygulanması” 

başlıklı doktora tezidir. İlgili tezin yazarı Mamatoğlu (2001), iş kazalarını 

azaltmak amacıyla bir firmanın pişirici cihazlar işletmesi montaj 

bantlarında çalışan 283 mavi yakalı erkek çalışan kapsamında iş kazalarına 

neden olabilecek riskli davranışları ABC (Öncül-Davranış-Sonuç) 

analizleri gerçekleştirerek tespit etmiştir. ABC analizi sonucunda elde 

edilen bilgilerle ölçek geliştirilerek eğitim programı hazırlanmıştır. 

Çalışmanın sonucunda ilgili çalışanların riskli davranışlardan güvenli 

davranışlara doğru eğilim gösterdiği tespit edilmiştir (Mamatoğlu, 2001: 

119-126). 

  



 

  

 

Tablo 2: Ulusal Tez Merkezi Üzerinden Ulaşılan İş Sağlığı ve Güvenliği Konulu 

Tezlerin Lisansüstü Düzeyine ve Yıllara Göre Dağılımı 

Tez Yılı Lisansüstü Düzeyi Toplam Oran 

Yüksek Lisans Doktora 

2001 - 1 1 %0,47 

2002 - - - - 

2003 - - - - 

2004 2 1 3 %1,43 

2005 - - - - 

2006 5 - 5 %2,39 

2007 4 2 6 %2,87 

2008 5 - 5 %2,39 

2009 8 3 11 %5,26 

2010 15 1 16 %7,65 

2011 8 1 9 %4,30 

2012 5 - 5 %2,39 

2013 14 1 15 %7,17 

2014 30 1 31 %14,83 

2015 33 2 35 %16,74 

2016 31 2 33 %15,78 

2017 14 1 15 %7,17 

2018 18 1 19 %9,09 

Toplam 192 17 209 %100 
Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 Tablo 2’de belirtildiği üzere, 2002, 2003 ve 2005 yıllarında 

literatür tarama kriterleri kapsamında tez bulunmamaktadır. Araştırma 

kapsamında incelenen tezler 2014 yılında 31 adet, 2015 yılında 35 adet ve 

2016 yılında 33 adet tez ile sayıca en fazla olan yıllardır.  2014, 2015 ve 

2016 yıllarında alana ilişkin tezlerde sayıca artış görülmesinde 2012 

yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 

sıkça konu edildiği görülmektedir. Bu yıllarda yapılan çalışmalarda, sağlık 

kurumlarında iş sağlığı ve güvenliğI ile ilgili yasa ve düzenlemeler üzerine; 

hukuk alanında işveren yükümlülükleri üzerine ve genel anlamda iş sağlığı 

ve güvenliği politikaları üzerine içerik analizlerine yer verildiği 

görülmüştür.  

 Tablo 3’de görüldüğü üzere, İş sağlığı ve güvenliği konulu literatür 

taraması kapsamında İşletme/İşletme Yönetimi Anabilim Dalı 76 tez ile, 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı 49 tez ile, İş 

Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı 31 tez ile ve İş Sağlığı ve Güvenliği 

ile ilgili kanun, düzenleme, işgören hakları, işveren yükümlülüklerini konu 

edinen Hukuk/Özel Hukuk/Kamu Hukuku Anabilim Dalı alanında 

gerçekleştirilen 24 tez ile iş sağlığı ve güvenliğini en çok konu edinen dört 

anabilim dalı olarak ön plana çıkmaktadır. Tablo 3’de görüldüğü üzere 

Denizcilik özelinde bir Anabilim Dalı bulunmamaktadır. 



 

  

 

Tablo 3: Ulusal Tez Merkezi Üzerinden Ulaşılan İş Sağlığı ve Güvenliği Konulu 

Tezlerin Anabilim Dalına Göre Dağılımı 

Anabilim Dalı Sıklık Oran 

İşletme / İşletme Yönetimi Anabilim Dalı  76 %36,36 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim 

Dalı  

49 %23,44 

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı  31 %14,83 

Hukuk / Özel Hukuk / Kamu Hukuku Anabilim Dalı  24 %11,48 

Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı  5 %2,39 

Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Anabilim Dalı  3 %1,43 

Toplam Kalite Yönetimi Anabilim Dalı  3 %1,43 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı  3 %1,43 

Psikoloji Anabilim Dalı  3 %1,43 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  2 %0,95 

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı  2 %0,95 

Afet Yönetimi Anabilim Dalı  2 %0,95 

Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı  1 %0,47 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı  1 %0,47 

Savunma Yönetimi Anabilim Dalı  1 %0,47 

Sivil Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı  1 %0,47 

Aile ve Tüketici Bilimleri Anabilim Dalı  1 %0,47 

İktisat Anabilim Dalı  1 %0,47 

Toplam  209 %100 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Tablo 4’de belirtildiği üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları 

51 tez ile en çok incelenen alan olup iş sağlığı ve güvenliği etkinliğini 

sağlamak için yapılan düzenlemeler, uygulamalar, işveren yükümlülükleri 

ve işgören güvenlik algısı çeşitli yöntemlerle analiz edilmiştir. Sağlık 

sektöründe yapılan 38 tez genel olarak sağlık çalışanlarına yönelik iş 

sağlığı ve güvenliği uygulamalarını, maruz kalınan zorlukları ve riskler ile 

mevcut durumu ortaya koymaktadır.  

Tablo 4: Ulusal Tez Merkezi Üzerinden Ulaşılan İş Sağlığı ve Güvenliği Konulu 

Tezlerin Araştırma Alanı Bakımından Dağılımı 

Araştırma Alanı Sıklık  Oran 

İSG Politikaları 51 %24,40 

Sağlık 38 %18,18 

Gemi İnşaa Sanayi * 8 %3,82 

Otomotiv 8 %3,82 

KOBİ 8 %3,82 

İmalat 7 %3,35 

İnşaat 7 %3,35 

Tekstil 6 %2,87 

Madencilik 6 %2,87 

Kimya Sanayi 6 %2,87 

Çimento Sanayi 5 %2,40 

Turizm 3 %1,43 

Ambalaj Sanayi 3 %1,43 

Lojistik 2 %0,95 



 

  

 

İlaç Sanayi 1 %0,48 

Geri Dönüşüm (Aliağa Gemi Geri Dönüşüm 

Tesisleri)* 

1 %0,48 

Diğer (Tarım, Savunma Sanayi, Nükleer Radyasyon, 

Elektrik Dağıtım, Telekomünikasyon, Metal, Demir 

Çelik, Çeşitli Sektörler,vd.) 

49 %23,4 

Toplam 209 %100 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

İş sağlığı ve güvenliği konulu tezlerin araştırma yöntemi 

bakımından dağılımı incelendiğinde, 93 tezde anket yönteminin 

uygulandığı görülmüştür. Uygulanan anketler genellikle işverenler ile 

işgörenlerin iş sağlığı ve güvenliği algısını ve farkındalık düzeyini ölçmeye 

yöneliktir. İlgili çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği algısının iş kazaları 

üzerindeki etkisi vurgulanmaktadır. Yapılan çalışmalarda, iş sağlığı ve 

güvenliği algısı ve bilincinin gelişmesiyle birçok iş kazası ve meslek 

hastalığının önlenebileceği aktarılmıştır. Tablo 5’de görüldüğü üzere, 

çoğunlukla kullanılan bir diğer araştırma yöntemi de içerik analizidir. 

İçerik analizi yöntemi sağlık alanında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler, 

eğitimler, mevzuat ve uygulama eksiklikleri; çalışma ekonomisi ve 

endüstri ilişkileri alanında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında işveren 

yükümlülükleri, devletin rolü, iş güvenliği uzmanlığının yetki ve 

sorumlulukları; hukuk alanında iş sağlığı ve güvenliği ihlalinin sonuçları 

ve yaptırımları, işveren yükümlülükleri ve işgören hakları yoğun olarak 

incelenmiştir. 

Tablo 5: Ulusal Tez Merkezi Üzerinden Ulaşılan İş Sağlığı ve Güvenliği Konulu 

Tezlerin Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı 

 

Araştırma Yöntemi 

Sıklık Oran 

Yüksek 

Lisans 

Doktora Yüksek 

Lisans 

Doktora 

Anket  85 8 %44.27 %47.05 

Anket + Odak Grup 1 - %0.52 - 

Anket + Nominal Grup  1 - %0.52 - 

İçerik Analizi 62 4 %32.29 %23.53 

Görüşme 8 - %4.16 - 

Görüşme +Anket 3 - %1.56 - 

Risk Analizi 

(Matris, Fine-Kinney, HTEA) 
12 - %6.25 - 

Risk Analizi + Anket 1 1 %0.52 %5.88 

Vaka Analizi + Anket 7 - %3.64 - 

Vaka Analizi + Görüşme 1 - %0.52 - 

Yapısal Eşitlik Modellemesi  

(1 PLS – 2 LISREL) 
1 2 %0.52 %11.78 

Doküman Analizi 1 - %0.52 - 

Doküman Analizi + Görüşme 2 - %1.07 - 

Doküman Analizi + Risk Analizi 1 - %0.52 - 

Literatür Taraması 3 - %1.56 - 

Politika Haritalama Yöntemi  

(Doküman Analizi + Yarı  - 1 - %5.88 



 

  

 

Yapılandırılmış Görüşme) 

Bulanık Çıkarım Sistemi 1 - %0.52 - 

Simülasyon 1 - %0.52 - 

ABC Analizi + Gözlem + 

Görüşme + Beyin Fırtınası 
- 1 - %5.88 

Tanımlayıcı İstatistik 1 - %0.52 - 

Toplam 192 17 %100 %100 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 Risk analizi yöntemlerinden risk skor derecelendirme matrisi, hata 

türü ve etkileri analizi ve fine-kinney yöntemi 12 tezde uygulanmıştır. Risk 

analizi yöntemleri inşaat, imalat, çimento, kimya ve ambalaj sanayi 

alanlarında uygulanarak iş sağlığı ve güvenliği hususunda riskler 

belirlenmiş, mevcut durum ortaya konulmuş, olası iş kazalarına karşı 

riskleri azaltmanın ve gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemi 

vurgulanmıştır. Araştırma yöntemleri içerisinde bulanık çıkarım 

sisteminin sadece 1 yüksek lisans tezinde uygulandığı görülmüştür. Bilgi 

(2018), çalışmasında Türkiye’de 1970-2015 yılları arasındaki ı̇şçi sayısı, ı̇ş 

kazası ve meslek hastalıkları sayısı, ı̇ş kazası ve meslek hastalıkları sonucu 

ölüm sayısı ve iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu sürekli iş göremezlik 

sayısı verilerini kullanarak iş sağlığı ve güvenliği düzeyini analiz etmiştir. 

İş kazaları sonucu yaşanan ölüm ve işgöremezlik vakalarının düzenli bir 

biçimde azalmadığı görülmüştür. Bu bulgudan hareketle, iş sağlığı ve 

güvenliği politikalarının niteliği bakımından tekrar gözden geçirilmesi ve 

gerekli önlemlerin alınmasının önemi vurgulanmıştır (Bilgi, 2018:100-

103). Politika haritalama yöntemi kullanılarak iş sağlığı ve güvenliği 

politikalarının analiz edildiği bir doktora tezi çalışmasına ulaşılmıştır. 

Toygar (2017), Türkiye’de madencilik alanında iş sağlığı ve güvenliği 

politikası kapsamında etkili olarak yer alan kamu kurumları ve sivil toplum 

kuruluşları çalışanları ve konu hakkında bilgi sahibi olan akademisyen, 

yönetici, maden mühendisi ve hukukçular olmak üzere 65 kişi ile yarı 

yapılandırılmış görüşme gerçekleştirmiş ve beraberinde doküman 

incelemesi yapmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen verilerle 3 

senaryo oluşturularak “Policymaker 5” programı aracılığıyla bu 

senaryoların uygulanabilirliği ve etkileri incelenmiş ve stratejiler 

geliştirilmiştir. Geliştirilen 15 strateji içerisinde iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerine ilköğretim düzeyinde başlanması gerektiği ancak mevcut 

durumda uygulanabilirliğinin olmadığı görülmüştür. Bir diğer 

uygulanabilirliği mümkün görülmeyen strateji 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanununun 13. Maddesi uyarınca işgörenin güvenlik 

koşullarına uygun olmayan işlerde çalışmaktan kaçınma hakkının 

bulunmasıdır. Ancak ilgili hakkın uygulama örneği bulunamamıştır 

(Toygar, 2017: 90-207). 

 Literatür taraması kapsamında değerlendirilen T.C. Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 

uzmanlık tezleri 2007-2016 yılları arasında 10 yıllık sürece ilişkin olup 180 

teze ulaşılmıştır. İlgili uzmanlık tezleri araştırma yöntemleri ve araştırma 

alanları bakımından incelenmiştir. 



 

  

 

 
Tablo 6: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezlerinin Yöntem 

ve Alan Bakımından İncelenmesi 
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 Risk Analizi - - - - - 2 - 21 15 86 124 

Anket 1 - - - - - 1 12 3 8 24 

Risk Analizi + Anket - - - - - - - 3 1 8 12 

İçerik Analizi 2 2 1 - - 1 - 2 - 1 9 

İçerik Analizi + Anket - - - - - - - - 2 5 7 

Vaka Analizi - 1 - - - - 1 1 - - 3 

İş Analizi + Sistem Dinamiği 

Modellemesi 

- - - - - - - 1 - - 1 

Toplam 3 3 1 - - 3 2 40 21 107 180 

A
ra

şt
ır

m
a

 A
la

n
la

rı
 

Madencilik 1 - - - - - - 2 - 14 17 

Tekstil - - - - - - - 2 - 10 12 

İnşaat - - - - - 1 - 3 2 6 12 

Beyaz Yakalı Çalışma Koşulları 1 - - - - 1 1 4 - 3 10 

Gıda Sanayi - - - - - - - 1 1 8 10 

Metal Sanayi - - - - - - - 5 1 4 10 

Ahşap ve Mobilya Sanayi   - - - - - - - - 3 5 8 

Denizcilik ve Gemi İnşaa Sanayi - - - - - - - 1 1 5 7 

Otomotiv ve Otomotiv Yan 

Sanayi 

- - - - - - - - - 6 6 

Döküm Sanayi - - - - - - - 4 - 2 6 

Plastik Ürün İmalatı - - - - - 1 1 - - 2 4 

Patlama Riski Bulunan Çalışma 

Alanları 

- 1 - - - - - 2 - 3 6 

Koruyucu Ekipmanlar - - - - - - - 2 - 2 4 

İSG Hizmetleri - - - - - - - 3 1 - 4 

Atık Yönetimi - - - - - - - 1 - 3 4 

Sağlık Hizmetleri - - - - - - - - 1 2 3 

Asansör Bakım ve Montaj - - - - - - - - - 3 3 

Turizm - - - - - - - - 1 1 2 

Tarım - - - - - - - - 1 1 2 

Seramik - - - - - - - - 1 1 2 

Savunma Sanayi - - - - - - - - 1 1 2 

Sahne ve gösteri sanatları - - - - - - - - - 2 2 

Petrokimya Sanayi - - - - - - - - 1 1 2 

Mermer Sanayi - - - - - - - - - 2 2 

Nanomalzeme Üretimi - - - - - - - 1 - 1 2 

Lojistik - - - - - - - - - 1 1 

Havacılık Sanayi - - - - - - - 1 - 1 2 

Elektirik İletim Tesisleri - 1 - - - - - 1 - - 2 

Deri İmalatı - - - - - - - 1 - 1 2 

Çimento Sektörü - - - - - - - - - 2 2 

Diğer 1 1 1 - - - - 6 6 14 29 

Toplam 3 3 1 - - 3 2 40 21 107 180 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 



 

  

 

 Tablo 6’da görüldüğü üzere, incelenen İSG Genel Müdürlüğü 

uzmanlık tezlerinde en çok kullanılan araştırma yöntemleri sırasıyla risk 

analizi, anket uygulanması ve risk analizi ve anketin birlikte uygulandığı 

yöntemlerdir. Ayrıca, uzmanlık tezlerinde araştırma alanları bakımından 

en çok konu edilen alanlar sırasıyla madencilik, tekstil ve inşaat 

sektörlerinin olduğu görülmüştür. 

5.SONUÇ 

YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından, 22.12.2018 tarihinde 

“İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu tezler incelenmiştir. Tezlerin taranması 

ve seçimi için sırasıyla: ilgili sayfada gelişmiş tarama sekmesinde aranacak 

kelimeler kısmı “iş sağlığı ve güvenliği” ve “occupational health and 

safety”; arama tipi kısmı “tez adı içinde geçsin”; tez türü kısmı “yüksek 

lisans” ve “doktora”; izin durumu “izinli” ve grubu kısmı “sosyal bilimler” 

olarak seçilerek incelenmiştir. İlgili tarama kriterleri sonucunda erişilen 17 

doktora tezi ve 192 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 209 lisansüstü 

tez içerisinden gemi inşaa sanayi alanında 8 yüksek lisans tezi ve gemi geri 

dönüşüm sanayi alanında 1 yüksek lisans tezi tespit edilmiştir.. 

 T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İş 

Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün sayfası üzerinden 30.03.2019 

tarihinde 180 “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Tezi”ne ulaşılmıştır. 

Literatür taraması kapsamında değerlendirilen İş Sağlığı ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğü uzmanlık tezleri 2007-2016 yılları arasındaki 10 yıllık 

sürece ilişkin olup 180 teze ulaşılmıştır. İlgili uzmanlık tezleri içersinde 

denizcilik ve gemi inşaa sanayi alanında 7 tez bulunmaktadır. Denizcilik 

sektöründe yazılmış olan uzmanlık tezleri genel olarak gemi adamlarının 

tersaneler ve gemideki kapalı alanlar gibi çalışma alanlarında maruz 

kaldıkları titreşim, toz ve gürültü maruziyetlerine ölçmeye yönelik 

gerçekleştirilen nicelik testlerin sonuçlarını ve alınması gereken önlemleri 

kapsamaktadır. 

 İncelenen çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliğinde kapsadığı konu 

olarak irdelendiğinde 4 başlık altında değerlendirilebilir; 

1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Verimlilik ve Kalite Yönetimi 

Üzerindeki Öneminin Vurgulandığı Çalışmalar 

2. Tehlikeli İşlerde Çalışmanın Etik Boyutuna, Yaşanan Sorunlara ve 

Risklere İlişkin Çalışmalar 

3. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Etkisi ve İşveren 

Yükümlülüklerine İlişkin Çalışmalar 

4. İş Güvenliği Algı Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Çalışmalar 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Verimlilik ve Kalite Yönetimi 

Üzerindeki Öneminin Vurgulandığı Çalışmalar 

Şener (2009), Tuzla’da faaliyet gösteren 11 tersanede 73 işgörenin 

ve 22 işverenin İSG algılarını ve bu alandaki İSG uygulamalarının 

verimlilikle ilişkisini ölçmeye yönelik 2 ayrı anket uygulamıştır. 

Türkiye’de verimliliğin düşük olma nedenlerini işverenlerin % 28’i 

yetersiz eğitim ve nitelikte işgücü, % 27’si yetersiz teknolojik yatırımlar 

olarak değerlendirmiştir. İşgörenler açısından iş seçimi yapılırken iş sağlığı 

ve güvenliğinin öneminden ziyade maddi kazanç ön planda tutulmaktadır. 

Ayrıca ilgili çalışmada İSG yönetim sisteminin verimlilik üzerindeki 

olumlu etkisi vurgulanmıştır (Şener, 2009: 119-126). 

Biçer (2013), Tuzla Tersaneler Bölgesinde iş sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarının kalite yönetimiyle ilişkisini ve çalışanlar üzerindeki 

etkisini incelemek amacıyla işveren ile beyaz yakalı ve mavi yakalı 

çalışanlar kapsamında 300 işgörenin dahil olduğu anket uygulamıştır. 

Eğitim düzeyinin İSG algısının ve bilincinin olumlu yönde artış gösterdiği 

gözlemlenmiştir. Kalite yönetimiyle İSG arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edilmiştir. İSG uygulamalarının çalışanlar üzerinde stres ve uyumsuzluğun 

azalması, motivasyon, işe bağlılık ve risklerin kontrol edilebilmesi gibi 

olumlu etkileri belirtilmiştir (Biçer, 2013: 56-93). 

 

2. Tehlikeli İşlerde Çalışmanın Etik Boyutuna, Yaşanan Sorunlara ve 

Risklere İlişkin Çalışmalar 

Duyar (2010), iş kazaları ve ölümlerinin çok fazla yaşandığı Tuzla 

tersanler bölgesinin çalışma koşullarını, İSG yönetim sistemini ve yaşanan 

sorunları bölgedeki tersane çalışanlarıyla yaptığı görüşmelerle 

incelemiştir. Tersanelerde işyeri hekimliği uygulaması, risk 

değerlendirmesi, İSG uygulamaları ve İSG yetkili uzmanı bulundurulması 

konularında eksiklikler tespit edilmiştir. Alınan önlemlerin yalnızca yasal 

zorunluluktan kaynaklandığı ve aktif çalışmaya yönelik önem verilmediği 

vurgulanmıştır. Bunlara ek olarak tersanelerdeki iş yoğunluğuna, uzun 

çalışma saatlerine, çalışma alanlarının güvenlik açısından yetersizliğine, 

kurumsallaşamama sorununa ve alt işveren uygulamasının yoğun olarak 

kullanılmasına değinilerek çözüm önerileri sunulmuştur (Duyar, 2010: 

108-146). 

Akman (2012), araştırmasında yapılandırılmış görüşme yöntemi 

kullanarak Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Tesislerinin iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin koşullarını ve mevcut durumunu vaka analizi 

yaklaşımıyla incelemiştir. Yürütülen araştırmada Aliağa Gemi Geri 

Dönüşüm Tesislerinde faaliyet gösteren 3 ayrı işletmede çalışan, 3 işletme 

müdürüyle yüz yüze görüşülerek tesislerin olanaklarını, çalışma şartlarını 

ve İSG uygulamalarını sorgulayan  41 adet soru sorulmuştur. 

Değerlendirme sonucunda tesislerde acil eylem planlarının hazır olması, 

kazaları önlemek amacıyla tatbikatların yapılması, işgörenlere gerekli 

eğitimlerin verilmesi, iş kazalarında raporlamanın zamanında yapılması 



 

  

 

olumlu özellikler olarak belirtilmiştir. Tesislerde işçilerin sendikal 

üyeliğinin bulunmaması, kişisel koruyucu donanımı kullanmayanlara 

yönelik yaptırım bulunmaması, kişisel koruyucu donanım kullanmanın 

önemini vurgulayacak uyarıcıların bulunmaması tespit edilen 

eksikliklerdir (Akman, 2012:109-154). 

Işık (2016) çalışmasında, 4 ayrı tersanede bulunan, 4 gemide 

kapalı çalışma alanlarını inceleyerek “İş Güvenliği Analizi” risk 

puanlandırması yapmıştır. Tersanelerden edinilen bilgiler dahilinde, kapalı 

alan çalışma kuralları oluşturulmuştur. Oluşturulan kurallar açısndan risk 

puanı en yüksek olan tersane bilgilendirilmiş ve bilgilendirme sonrasında 

tersanedeki kapalı çalışma alanları tekrar analiz edilmiştir. Analiz 

sonucunda risk puanlarının azaldığı, hazırlanan kontrol listesinin ve 

çalışma kurallarının tersaneler üzerinde olumlu etkisinin olduğu 

görülmüştür (Işık, 2016: 61-73). Ayrıca, incelenen İSG Uzmanlık 

Tezlerinden, Aydemir (2015) çalışmasında, “Gemı̇ Adamlarının Gürültü 

Maruzı̇yetlerı̇” kapsamında; Topçu (2016) çalışmasında “Gemı̇ 

Adamlarının Tı̇treşim Maruzı̇yetlerı̇” kapsamında ve Azkeskin (2016) 

çalışmasında “Gemı̇ İnşaatı Sektöründe Gürültü ve Toz Maruzı̇yetı̇” 

kapsamında analizler yaparak önerilerde bulunmuşlardır. 

3. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Etkisi ve İşveren 

Yükümlülüklerine İlişkin Çalışmalar 

Akkaya (2010), çalışmasında tersanelerin çalışma koşullarını ve 

İSG önlemlerini incelemiş ve bu alanlardaki işverenlerin İSG açısından 

yükümlülüklerini ve sorumluluklarını anlatmıştır. Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ve Gemi İnşa 

Sanayicileri Birliği (GİSBİR) işbirliği ile imzalanan “Tersanelerde İş 

Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Birliği Protokolü” kapsamında 

verilen eğitimler ve tersanelerde çalışan işgörenlerin iş güvenliği eğitimi 

alma zorunluluğu getirilmesi olumlu bir gelişme olarak vurgulanmıştır. 

İşverenlerin çalışanlarına İSG konusunda eğitim sağlamaların ve gerekli 

kişisel koruyucu ekipmanlarını temin etmelerini ve risklere karşı gerekli 

önlemleri almalarının gerekliliği vurgulanmıştır. İşgörenlerin eğitimleri 

işverenler tarafından yalnızca belgelendirme olarak görülmemeli; aynı 

zamanda işgörenler aktif olarak çalışırken denetlenmelerinin önemi 

anlatılmıştır (Akkaya, 2010: 197-211). 

Akkaya (2013), Tuzla Tersaneler Bölgesinde İSG kapsamında 

mevcut durumu, iş kazalarını, asıl işveren ile alt işveren arasındaki 

ilişkileri tespit ederek tersaneler genelinde meydana gelen iş kazalarında 

işverenlerin sorumluluğunu incelemiştir. Meydana gelen iş kazalarının % 

97’sinin önlenebilir nitelikte olduğu vurgulanmıştır. Tuzla Tersaneler 

Bölgesinde alt işverenlik uygulamasının % 73 ile % 80 arasında olduğu ve 

asıl işverene oranla çok büyük bir kısmı oluşturduğu tespit edilmiştir. 

İşverenlerin iş kazalarındaki sorumluluğunun önlem alma, güvenli araçları 

sağlama, eğitim ve bilgilendirme, iş kazası ve meslek hastalıklarını 

bildirme yükümlülüğü gibi başlıklar altında toplanarak bu sorumlulukların 



 

  

 

özel hukuk ve kamu hukuku alanlarına ilişkin yaptırımlarının olduğu 

anlatılmıştır (Akkaya, 2013: 87-98).  

Erhan (2014), 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İSG 

Kanununun çalışanların güvenlik iklimi algısı üzerindeki etkisini 

incelemiştir. Çalışmanın uygulama alanı uluslararası havayolu ve karayolu 

taşımacılığı yapan bir lojistik firmasında yönetim kademesinde ve işçi 

olarak çalışan 102 çalışandır. Faktör analizi yapılmıştır ve güvenlik iklimi 

boyutları İSG kurulları ve uygulamaları, yönetimin güvenlik tutumu, risk 

değerlendirmesi ve çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi olarak 4 

faktöre ayrılmış ve çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışma 

sonucunda, 6331 sayılı İSG Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte 

kanun öncesine oranla güvenlik iklimi boyutları algısındaki değişimler 

tespit edilerek yorumlanmıştır. İlgili kanun kapsamında çalışanların 

güvenlik algısı değişimleri: güvenlik uzmanları ve İSG kurullarının 

çalışmaları kapsamında % 56 oranında, yönetimin güvenlik üzerindeki 

tutumu boyutunda % 23 oranında, güvenlik eğitimi boyutunda % 19 

oranında, risk değerlendirmesi boyutunda yaklaşık %8 oranında değişiklik 

görüldüğü tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde 

“güvenlik eğitiminin önemi faktörü” ile “risk değerlendirmesi faktörü” en 

az artış gösteren algı düzeyi olması nedeniyle çalışanlar üzerinde ilgili 

kanunun etkili düzeyde değişim yapamaması ve yeterli önemin 

sağlanamaması olarak yorumlanmıştır. “Yönetimin güvenlik üzerindeki 

tutumları faktörü” ve “güvenlik uzmanlığı ve İSG kurullarının 

uygulanması faktörleri” kapsamında çalışanların güvenlik algısının ilgili 

kanunla birlikte olumlu olarak değiştiği tespit edilmiştir (Erhan, 2014:100-

123). 

4. İş Güvenliği Algı Düzeyinin Ölçülmesine Yönelik Çalışmalar 

Tiryaki (2011), Altınova Tersaneler Bölgesi’nde yer alan 40 

tersane içerisinden seçilen 300 işgörene, iş güvenliği uzmanlarının 

yardımıyla oluşturulan iş güvenliği farkındalık anketi uygulayarak İSG 

bilinç seviyelerini tespit etmiştir. Anket sonuçları değerlendirildiğinde 

işgörenlerin % 93’ünün İSG eğitimi aldığı ve farkındalık düzeylerinin 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. İşgörenler, iş kazalarına neden olabilecek 

durumları: eğitim eksikliği, çalışma koşullarının iş güvenliği açısından 

yetersiz olması, çalışma araçlarının bakımının aksatılması, uzun saatler 

süren ve iş yükü ağır olan çalışma koşulları ve dikkatsizlik gibi nedenlerle 

açıklamışlardır. İşgörenler kendilerinin alabileceği önlemleri (örneğin: 

kişisel koruyucu ekipmanın kulanımı gibi) yerine getirdiklerini belirterek 

iş güvenliği öneminin farkında olduklarını ifade etmişlerdir (Tiryaki, 2011: 

74-108). 

Külekçi (2012), anket kullanarak tersane işgörenlerinin İSG algı 

düzeylerini belirlemiştir. Uygulama, Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde yer 

alan 56 tersanedeki işgörenler arasından kolayda örnekleme yoluyla 

seçilen 203 işgören ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya katılan 

işgörenlerin %14’ünün daha önce iş kazası geçirdiği tespit edimiştir. daha 

önce iş kazası geçiren ve geçirmeyen işgörenlerin İSG algıları arasında 



 

  

 

anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Eğitim düzeyi arttıkça  İSG algısının 

olumlu olarak artış gösterdiği tespit edilmiştir. İşgörenler, İSG ile ilgili 

olarak işverenlerin tutumlarının olumlu olduğunu yüksek bir katılımla 

ifade etmişlerdir. Araştırmadaki bir diğer önemli bulgu çalışma süresinin 

artmasıyla İSG algısının azaldığıdır. Bu anlamda, İSG eğitimlerinin  sık 

sık tekrarlanması ve öneminin her zaman vurgulanması gerektiği 

belirtilmiştir (Külekçi, 2012: 87-112). 

Demir (2017), çalışmasında İSG eğitimi almış işgörenlerin İSG 

farkındalık düzeyini belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda, 

Gölcük Tersanesi Komutanlığında çalışmakta olan Türk Harb-İş 

Sendikasının İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincini Geliştirme Projesi 

kapsamında eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmiş olduğu Gölcük 

Tersanesinde çalışmakta olan 312 işgörene anket uygulanmıştır. Eğitimler 

sonucu çalışma sürecindeki riskler hakkında farkındalığın arttığını ifade 

eden işgörenler % 82,1 oranında büyük bir çoğunluğa sahiptir. 312 

işgörenden 272’si eğitim yetersizliğini iş kazalarının en önemli nedeni 

olarak ifade etmiştir. İşgörenlerin % 35,9’u iş kazası geçirmiş olduğunu, 

% 92’si iş kazalarının önlenebilir olduğunu ve % 87’si de iş kazalarının en 

önemli sebebinin eğitim eksikliği olduğunu ifade etmişlerdir. İşgörenlerin 

yaklaşık % 80-85 oranında büyük bir çoğunluğu eğitim faaliyetlerinin 

gelişmelere ve yeniliklere yönelik bilgi, beceri ve farkındalık 

kazandırdığını ve hassasiyetlerinin arttığını belirterek eğitimlerin faydalı 

olduğunu ve eğitimlere her zaman katılmak istediklerini ifade etmişlerdir. 

Elde edilen bulgulara göre, işgörenler iş kazalarının en önemli nedenini 

eğitimsiz olarak ifade etmiştir (Demir, 2017: 51-75). 

Gemi İnşaa Sanayi alanındaki incelenen tezlerde iş sağlığı ve 

güvenliği için gerekli eğitimlerin yetersiz kaldığı noktasında birleşilmiştir. 

Biçer (2013: 95) ve Külekçi (2012: 103-104) Tuzla tersanelerinde ve 

Demir (2017: 59) Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirdikleri 

anketler ile eğitim düzeyinin arttıkça İSG farkındalık düzeyinin ve 

bilincinin olumlu yönde artış gösterdiğini tespit etmişlerdir. Bu 

bulgulardan ve daha önce incelenen birçok çalışma neticesindeki 

bulgulardan çıkarımla, eğitim alındığı takdirde İSG bilincinin gelişmesi 

sonucu iş kazalarına ve meslek hastalıklarına engel olunabileceği 

görülmektedir. Külekçi (2012:107-108), araştırması neticesinde 

işgörenlerin çalışma süresinin arttıkça İSG algılarının azaldığını tespit 

etmiştir. Bu sonuç, tecrübeli işgörenlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini 

ve İSG eğitimlerinde tüm işgörenler için devamlılığın sağlanması 

gerektiğini göstermektedir. 

Duyar (2010: 143) ve Akkaya (2013: 87-91) çalışmalarında gemi 

inşaa sanayinde yüksek oranda yer bulan alt işverenlik uygulamalarının 

Tuzla tersanlerinde neden olduğu İSG eğitim ve denetim eksikliklerini 

vurgulamışlardır. Gemi inşaa sanayi alanında incelenen tezlerde genel 

olarak İSG açısından zayıf olan yönler anlamında iş yoğunluğu, uzun 

çalışma saatleri, eğitim yetersizliği, çalışma alanlarının güvenli olmaması, 

kurumsallaşamama sorununun yaşanması, alt işverenlik uygulamalarının 

yoğunluğu tespit edilmiştir. Ayrıca, meydana gelen kazaların önlenebilir 

olduğu vurgulanarak eğitimin önemi anlatılmıştır. İSG eğitimleri 



 

  

 

konusunda, Demir (2017: 51), çalışmasında Türk HARB-İŞ Sendikasının 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincini Geliştirme Projesi kapsamında 

gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ve Akkaya (2010: 209-210), Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) ve Gemi 

İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) işbirliği ile imzalanan Tersanelerde İş 

Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi birliği protokolü kapsamında 

verilen eğitimlere ve tersanelerde çalışan işgörenlerin iş güvenliği eğitimi 

alma zorunluluğu getirilmesine değinilmiştir. 

Özaslan (2011), çalışma kapsamında genel merkezi İstanbul olan 

40 lojistik işletmesinde İSG’den sorumlu yöneticiler ve depo çalışanlarına 

iki ayrı anket uygulayarak çalışanların güvenlik iklimi algı düzeyleri ile 

çalıştıkları işletmelerin İSG yönetim sistemi düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

incelemiştir. Çalışma sonunda çalışanların güvenlik iklimi algı düzeyleri 

ile İSG yönetim sistemi düzeyleri arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu 

bulgudan çıkarımla iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi yüksek olan bir 

işletmenin çalışanlarının güvenlik iklimi algı düzeylerinin de yüksek 

olması beklenir. Araştırma kapsamında 40 işletmeden sadece 13’ünde İSG 

yönetim sistemi standardı tespit edilmiştir. İşletmelerin yarısı kaza 

oranlarını açıklamamışlardır ve sadece 1 meslek hastalığı vakası 

paylaşılmıştır (Özaslan, 2011: 268-353). 

Özetle, tarama kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada 

görülmüştür ki, denizcilik alanını doğrudan kapsayan iş sağlığı ve 

güvenliği tez çalışmaları çok kısıtlıdır. İş sağlığı ve güvenliği alanında 

yapılacak araştırmalar, akademik çalışmalar mevcut durumun 

belirlenmesini sağlayarak özellikle iş sağlığı ve güvenliği olarak göz ardı 

edilemeyecek ve konunun farkındalığını arttıracaktır. 
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